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2. OSZTÁLY/1 – (2012–2013)
Lackfi János: Domboninneni mesék
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Ebben a feladatsorban Lackfi János: Domboninneni mesék című könyvéhez kapcsolódóan kaptok feladványokat.
A kötetet Molnár Jacqueline (ejtsd: zsaklin) illusztrálta, és a Móra Könyvkiadó adta ki 2010-ben. Olvassátok el
figyelmesen a szemelvényt, és válaszoljatok a kérdésekre!

– Figyelj, nem akarlak zavarni, de… – próbálkozott újra Dinnye.
– Akkor miért zavarsz mégis? – húzta fel a
szemöldökét Köles.
– Nem zavarlak én, dudálj nyugodtan, de
szeretnék kérdezni valamit – kötötte Dinnye
az ebet a karóhoz.
– Dudálás közben a kérdezés zavarásnak
minősül – nézett rá szúrós szemmel Köles, és
már egész fülsiketítően dudált.
– Mi folyik itt? – érdeklődött Janka, a vadmacskalány, aki Elemérrel, a kölyökfókával
együtt rolleron gurult be a képbe.
– Talán nem látod, hogy dudálás? És nem is
hallod? – kérdezett vissza fölényesen Dinnye.
– Hát épp ez az, látjuk is, meg halljuk is, de
nem igazán értjük – elegyedett a beszélgetésbe Elemér.
– ÍGY NEM LEHET DUDÁLNI! – kiáltott
ekkor Köles, dudálástól és haragudástól
egész vörös fejjel.
– Akkor hogy lehet dudálni? – érdeklődött
Janka.
– Úgy, ha ti nem hangoskodtok, csak én –
közölte Köles.
– És mi addig mit csinálunk? – fintorgott
Elemér.
– Ti vagytok a közönség, az is kell, anélkül
hiába dudálok szépen – tájékoztatott Köles.
– Ez igaz – nézett össze a három barát, majd
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– Hát te mit csinálsz? – kérdezte Dinnye, a
hangyász.
– Nem látod? Kesztyűbe dudálok – felelte
Köles, a repülő egér, és elmélyülten dudált
tovább.
– Figyelj, a világért sem zavarnálak, de nem
mondanád meg, mire jó ez?
– Vagy úgy, szóval te még sosem dudáltál
kesztyűbe! – vette őt szemügyre érdeklődve
Köles.
– Nem én, soha életemben – felelte kicsit
szégyenkezve Dinnye.
– Roppant érdekes – felelte Köles, és máris
dudált tovább.

– Hát igazán semmi általános műveltséged
nincs, ha még ezt sem ismered fel... – legyintett Köles, és újra rákezdte a dudálást. –
Na, figyeljetek, biztos rájöttök. Tföttörröttö
tföttöttö, tföttörröttö tföttöttö!
A három jó barát tanácstalanul nézett össze.
– Ó, ti szemenszedett szarvasmarhák! – pattogott Köles. – Hát hiszen ezt még az ovisok is tudják: Aki nem lép egyszerre, nem kap
rétest estére!
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leültek, és illedelmes arcot vágva hallgatták
a koncertet.
– Viszket a fülem – vakarózott Elemér.
– Zsibbad a fenekem – izgett-mozgott Janka.
– Nekem meg leragad a szemem – ásítozott
Dinnye.
– Így nem tudok koncentrálni – hagyta félbe
a koncertet Köles.
– Közönségnek lenni unalmas – szögezte le
határozottan Elemér.
– Egyáltalán, mit játszottál most? – érdeklődött Janka.

1. Melyik név melyik állatkölyökhöz tartozik? Kösd össze!
A. Elemér
B. Dinnye
C. Köles
D. Janka

1. repülő egér
2. vadmacska
3. fóka
4. hangyász
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2. Hogy mondjuk másképp: repülő egér? Húzd alá a helyes választ!
A. varjú

B. szúnyog

C. denevér

D. sárkány

3. Melyik az igaz mondat? Húzd alá!

A. Jankának zsibbadt a feneke az előadás közben.
C. Elemér szerint közönségnek lenni roppant izgalmas.

B. Dinnyének viszketett a füle az előadás közben.
D. Köles végigjátszotta a koncertet.

4. Hallottad már ezt a mondást: „Megtanítja kesztyűbe dudálni.”?
Karikázd be annak a válasznak a betűjelét, amelyik ugyanezt jelenti!
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A. Zenélni tanítja.
C. Megneveli.

B. Megtanítja kesztyűt kötni.
D. Felmelegíti a fázós kezét.

5. Hogyan NEM dudált Köles a szöveg szerint? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!
A. fülsiketítően

B. elmélyülten

C. lágyan

6. Melyik mondatot ki mondta? Kösd össze!
Karikázd be azt a nevet, amelyikhez egy mondatot sem tudtál húzni!
A. „Dudálás közben a kérdezés zavarásnak minősül.”
B. „Hát épp ez az, látjuk is, meg halljuk is, de nem igazán értjük.”
C. „Így nem lehet dudálni!”
D. „Nem zavarlak én, dudálj nyugodtan, de szeretnék kérdezni valamit.”

1. Elemér
2. Köles
3. Dinnye
4. Janka

7. Válaszd szét a szavakat, és tedd helyes sorrendbe őket! Írd le a helyes mondatot!
NEMLÉPNEMRÉTESTEGYSZERREAKIESTÉREKAP
..............................................................................................................................................................................................
8. Fejtsd meg a titkosírást, és megtudod, minek nevezte Köles a barátait!
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Megfejtés: .........................................................................................................................................................................
9. Miért hívta így Köles a barátait? Karikázd be a helyes választ!
A. Mert nem figyeltek eléggé, míg ő kesztyűbe dudált.
B. Mert ők nem tudtak kesztyűbe dudálni.
C. Mert nem hoztak magukkal kesztyűt.
D. Mert nem ismerték fel a dalt, amit játszott.
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10. Válaszd ki valamelyik szereplőt és rajzold le egy külön lapra!

A következő feladatok a Betyár volt-e Cigány Jóska című meséhez kapcsolódnak. A mesét megtalálhatod az
1973-ban megjelent Szögkirály című cigánynépmese-gyűjteményben. Olvasd el figyelmesen az egész mesét,
és válaszolj a kérdésekre!
1. Állítsd időrendbe az eseményeket!
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A. A király azt üzeni Jóskának, hogy lopja el a papot.
B. A király azt üzeni Jóskának, hogy lopja el a hátasparipáját.
C. Cigány Jóska gazdag lesz.
D. Jóska azt állítja magáról, hogy ő nagy betyár.

2. Keresd meg a táblázatban a megadott szavakat! Ha ügyes voltál, a megmaradt betűket helyes
sorrendbe rakva egy új szót kapsz.
1. Ezt keverte Cigány Jóska a katonák pálinkájába.
2. Ezt tette a hal szájába Cigány Jóska.
3. Ezt akasztotta rá Cigány Jóska a kökénybokorra.
4. Ezzel kínálta meg a katonákat Cigány Jóska.
5. Ilyen fajtájú halat fogott a patakban Cigány Jóska.
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Megfejtés: ..........................................................................................................................................................................

3. A szöveg alapján kösd össze az összetartozó szavakat!
1. mást
2. nyáron
3. nappal
4. addig

TA

A. télen
B. addig
C. egyet
D. éjjel

4. A szöveg alapján szerinted melyik tulajdonságok jellemzőek Cigány Jóskára?
Karikázd be a helyes válasz betűjelét.
A. ügyes

B. furfangos

C. buta

D. kétbalkezes

5. Karikázd be a helyes válaszok betűjelét! Ha ügyes voltál, és végül összeolvasod a jó válaszok
előtt álló betűket, megtudod, mit kapott Cigány Jóska a királytól!
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1. Hogy hívták Cigány Jóska feleségét?
e. Mária

a. Margit

2. Hány katona őrizte a király hátaslovát?
r. tizenkettő

z. hét

3. Honnan kellett kilopnia Cigány Jóskának a papot?
a. az ágyából

ü. a kertjéből

4. Mije lógott ki a papnak a zsákból?
s. a lába

n. a feje

5. Milyen bokorra tette fel Jóska a subáját?
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t. csipke

y. kökény

Megfejtés: ..........................................................................................................................................................................

Könyveinket megvásárolhatják a www.rainbowkatalogus.hu oldalon.

