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IN

Télidőben…

TA

Miklya Zsolt: Végtelen sál
Ebben a feladatsorban Miklya Zsolt: Végtelen sál című
kötetéhez kapcsolódóan találsz feladványokat. A könyvet
Schall Eszter illusztrálta, és a Móra Könyvkiadó adta ki,
2015-ben.

M

Nem érek rá, fiam,
el vagyok havazva.
Előbb-utóbb meglesz,
legkésőbb tavaszra.
Akarom mondani,
meglesz kikeletre.
Ilyenkor, hidegben
kinek van rá kedve?
De ha havat hoznak
majd a fagyosszentek,
és ha májusban is
nagyokat tüsszentek,
akkor, ne haragudj,
meglesz júniusra.
Nyár elején, ugye,
nem lehetek lusta.

Bár most se lustaság
késztet e szavakra.
Mondtam már neked, hogy
el vagyok havazva.
Nem hiába várunk
nyári Mikulásra,
nyáron is csúszik a
határidő, s társa.
De majd az oroszlán
augusztus végére
meghozza az erőm,
s időm is lesz végre.
Bár akkor meg jön a
suli, és készülhetsz,
tagozatváltás meg
miegymás, kész ünnep.

Név: ...................................................................................................................................

Akkor megújulva
lesz elég időnk is.
Mire lesz? Jó kérdés.
Legfőképp egymásra.
Lesz időnk tavaszra.
Kikeletre, nyárra.
Lesz időnk őszre is,
nem hagyhatjuk félbe.
S időben jön a tél,
nagy hótól se félve.

Osztály/csoport: ...............................................................................................................
Visszaküldési határidô: 2016. március 5.

TA

A. Két testvér egymás közt.
B. Szülő a gyerekéhez.

C. Szomszédok egymás közt.

1p

D. Barátnők egymás közt.

2. Melyik cím fejezné ki legjobban a vers tartalmát? Karikázd be a helyes
válasz betűjelét!
A. Füllentgetős

B. Halasztgatós

C. Árulkodós

D. Hámozgatós

1p

3. K
 ösd a vers szavait a vers alapján a megfelelő évszakhoz! Melyik
évszakhoz nem kötöttél semmit? Karikázd be!
tavasz

tüsszentek

lusta

nyár

határidő

ősz

oroszlán

tél
tagozatváltás

7p
suli

4. M
 elyik szót tudod betenni a pontok helyére, úgy, hogy mindegyik
értelmes szó legyen?

M

M

1. Mit gondolsz, ki beszél kihez a versben? Húzd alá a helyes választ!

IN

TA
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IN

Úgyhogy ne haragudj,
halasszuk el őszre.
Vénasszonyok nyara
miért is ne győzne?
Felborultak már az
évszakok, meg minden.
Újrahasznosítunk,
s nem csak suliszinten.
Mért ne írnánk újra
tavaszt, nyarat, őszt is?
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A. ....................................................................................................... járás
B. ....................................................................................................... futár
C. ....................................................................................................... mérő
D. ....................................................................................................... húzás

4p

5. K
 eresd meg, és írd le, hogyan szerepelnek az alábbi kifejezések a
versben!

....................................................................................

C. kora tavasz:
D. késik a teljesíts ideje:

1p

....................................................................................

Megfejtés: ......................................................................................................................................................
4p

10. T e mit szeretnél, mire jusson mindenképp időd? Írd le 2-3
mondatban!

....................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

6. Melyik a kakukktojás? Választásodat indokold is meg!
homokóra

karóra

napóra

.......................................................................................................................................................................................

félóra

2p

Indoklás: .......................................................................................................................................................

IN
B. Addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik.

1p

D. Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra!

B. Tudor, Vidor, Hapci
C. Pongrác, Szervác, Bonifác
D. Szent András, Szent Borbála, Szent Katalin

A következő feladatok Michael Ende Gombos Jim és Lukács, a masiniszta című
meseregény első fejezetéhez kapcsolódnak, ami több ízben megjelent már magyarul,
mi abból a kötetből dolgoztunk, amit F. J. Tripp illusztrált, Tapodi Rika fordított, és a
Kolibri Kiadó adott ki, 2015-ben. Ha a meseregény nincs meg neked otthon, keresd
meg a könyvtárban!
1. Kik a sziget lakói? Sorold fel!

.......................................................................................................................................................................................

M

M

A. Gárpár, Menyhért, Boldizsár

5p

.......................................................................................................................................................................................

A. Ki mint vet, úgy arat.

8. K
 ik azok a fagyosszentek? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!
Ha magadtól nem tudod a választ, nézz utána az interneten vagy a
könyvtárban!		

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

7. M
 elyik közmondás illik a vershez? Karikázd be a helyes válasz
betűjelét!

C. Akinek nem inge, ne vegye magára.

TA

B. nagyon sok a dolgom:

IN

....................................................................................

TA

A. indián nyár:

9. Mi annak a könyvnek a címe, ami csak fekete-fehér képekből
áll, a főszereplője egy árva kisfiú, aki teljes titokban a párizsi
vonatállomáson él, és az épület rejtett járataiból felügyeli a
pályaudvar óráinak működését. A könyvet Brian Selznik írta, és
filmadaptáció is készült belőle. Ha magadtól nem tudod a választ, nézz
utána az interneten vagy a könyvtárban!

5p

.......................................................................................................................................................................................

2. Mi nem kapható a szöveg alapján Mitmond néni boltjában az alább
felsorolt dolgok közül?
5p
spenót

1p

vaj

gumiabroncs

ceruzahegyező

újság

3. Igaz vagy hamis? Írd a mondatok mellé: I=igaz, H=hamis!
A. Gyöngyélet Földje hatalmas ország volt.
B. Gyöngyélet Földje egy sziget.

TA

C. Háromnegyedtizenkettedik Alfonz a cipőméretéről kapta a nevét.

4p

D. Gyöngyélet Földjén hat alagút volt.

4. Melyik tárgy melyik szereplőé? Kösd össze!		
aranytelefon

B.

masinisztaszappan

C.

ernyő

Mitmond néni
Alfonz király
Lukács

4p

IN

A.

D.

fagylaltkészítő gép

Feszes úr

M

5. Válaszd ki valamelyik szereplőt, és rajzold le egy külön lapra!
(A lapra ne felejtsd el ráírni neved, osztályod, iskolád!)

Összesen: 45 p
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