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BALÁZS ÁGNES: 

LUFI ÉS SZAMÓCA

1.  Bemutatkozunk

Ki kicsoda?
anyu – Számításokat végez egy könyvelőirodának.
Bakonyi néni – Mindig vizes a keze, mert mindig mosogat.
Bakonyi bácsi – Locsolja a füvet.
Kertész néni – Kövér, és mindig mérgelődik.
Karcsi bácsi – Éjszaka jár dolgozni, nappal mindig álmos.
Szabóék – Heten vannak, öt gyerek és két felnőtt.

Ki mondta? 
„Ebben a lármában nem lehet aludni!” – Karcsi bácsi
„Kati-Juli-Évi-Zsuzsi-Zolikaaa!” – Szabó anyuka
„Csak kapjam el egyszer azt az átkozott kölyköt!” – Kertész néni
Na, már megint kezdhetem elölről miattad!” – anya

Melyik virágokat építette be Lufi a várába? Írd a megfelelő helyre a nevüket!
kukacvirág, török szegfű, rózsa, szarkaláb

   szarkaláb                     rózsa                      török szegfű               kukacvirág
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3.  Mi volt kiírva Lajos bácsi boltjánál a cégtáblára?  
Tervezd meg Lajos bácsinak az óraszaküzlet cégtábláját!

Milyennek ismerted meg Lufi nagymamáját ebben a fejezetben? Jellemezd!
türelmes, szereti az unokáját, sok időt tölt vele, figyelmes, megmenti a hely-
zetet, segít Lufinak a kutyus megtartásában

Miről nevezte el Lufi a kutyáját? Keresd meg a szófelhőben a szavakat, másold le 
és foglald mondatba! Figyelj a helyesírásra!

4.  I vagy H? Válaszolj a kérdésekre! Mit tudtál meg Szamócáról! Színezd pirosra 
az epret, ha igaz, zöldre, ha hamis az állítás!

Szamócai Tihamérnak hívják.

Szamóca sokat verekedik, mert csúfolják.

Szamóca szeret focizni.

Szamóca rengeteget olvas, és érdekli a búvárkodás.

Szamóca Újpesten tölti az egész nyarat.

Szamóca aranyhörcsögét Kamillnak hívják.

STEINMANN &STEINMANN ÓRASZAKÜZLET, alapítva 1928.

Forgószél: 
körben forgó nagy erejű szélvihar.



5. konzervnyitó, olló, paradicsomkonzerv, tollseprű
6. Irénke néni, anyu testvére s Tapolcára vitte a tyúkot.

7. A sufniban a liszteszsák tetején.
8. Mészáros Emőke szülei váltak még el.

Megj. Itt lehet teret adni a gyermek személyes tapasztalatának.

Nekem miért nincs kis testvérem?

9.  „...nem baj, ha kicsi a lakás, csak az a fontos, hogy jól érezzük magunkat ben-
ne. Szerinte az sem gond ha kevés az idő, csupán az számít, hogy minden 
percet jókedvűen töltsünk el!”

www.mora.hu

https://mora.hu/konyv/lufi-es-szamoca mora.rajongo

 átráncigáltam cipeltem áttoltam átgörgettem

 játékosládámat éjjeliszekrényt fotelt ágyamat állólámpát kerek asztalt



10. Elegem van a hajamból.
Elegem van a szeplőimből.
Elegem van abból is, hogy apu mindent csak másnap vesz észre.
Elegem van abból, hogy nagymama mostanában nem süt császármorzsát.
 Anyu is állandóan számol, és nem veszi észre, hogy én már időközben  
felnőttem.

11. rókatenyér Itt lapult Kamilla.
rókaarc  Így nyújtotta feléjük Laura a kezét.
rókahang Ilyen hangon kíváncsiskodott Laura.
rókatekintet A győzelem után már nem így nézett Laura.

13. árulás 8 db

14. évben, ében, neve, éven, név, vén, éve, be, eb, ne, én, év

14. Pista bácsi nagymama testvére
Jocóka Szamóca unokatestvére
Irénke néni anyu testvére
Lidi néni apu testvére
Bakonyi néni: Nagykanizsára utazott a rokonaihoz.
Anyu és apu Szigligetre mentek a Lajos bácsi szőlősébe.
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Második rész

1. FalaFel, Futkosó Ferdinánd…..stb.
Rikker Misi, Török Gergő, Kovács Norbi
Rajz: a 108. oldal leírása alapján egy faajtó, melyre piros festékkel felfestett 
szív van, előtte áll Lufi és Szamóca.

2. Ki eszelte ki a levelet, a titkosírást meg a fényképet? 
Pál Laura
Kitől mit irigyelt?
Vladár Aladár – bugylibicska
Rikker Misi – uzsonnásdoboz, dupla rekesszel
Kovács Norbi – fényképezőgép
Mészáros Emőke – szagos radír
Tóth Kinga – színjátszós tolltartó
Benkő Klári – kártyanaptár-gyűjtemény
Takács Tamara – 102 darabos filctollkészletét
Elek Bori – ujjatlan kesztyű
Kukucska Rozi – elemlámpa
Fülöp Csilla – kerekeken guruló iskolatáska

3. zsarolás
számok: lopás

4.  Lufi anyukája és a nagymamája, a retikül, a padra, egy néni találta meg és vitte 
vissza

5. Ez a Takács Gyula, teljesen ártalmatlan.
_______________________________________________________________

Aztán megtudtuk, hogy már ötödik éve nyomja az ágyat, mert a betegsége miatt 
csak nehezen tud járni, és a lánya hordja neki a vacsorát mindennap.
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Gyermekkora óra mindene volt a színház, egész életében díszleteket festett, de 
ma már nincs rá szüksége senkinek, „eljárt felette az idő”.

6.

7. csillogott a szeme, idétlenül vigyorgott, szédült, hányingere volt, 
Nagymamának mosolyogva be kellett falnia a megszáradt „kenyércsoki”-kat.

8-9. Krisztike – fagylalt, Kukucska ikrek – nyalóka, Pál Laura – mászóka, Szamó-
ca – boríték, Mészáros Emőke – vadgesztenyék, Kukucska anyuka – garázsajtó

10. Sorrend:
1. Utána csúszkálni kezdtünk.
2.  …attól fogva minden délben nekem kellett átvinnem Kertész néninek az 

ebédet
3.  ...a Vénusz éppen ellenkező irányba forog a tengelye körül, mint az összes 

többi bolygó.
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4. …a dinoszauruszok 150 millió éven keresztül éldegéltek a Földön…
5. …az Atlantisz….ezt a szigetet egyetlen nap és éjszaka alatt elnyelte a tenger…

11.  zsebpénz, Gizi néni, Minka néni, kalapszalon, bordó, ajándék, cetli, kará-
csony, kalap

13. hegedűn

14.  Aztán belesegítettük Kertész nénit a kerekesszékbe, és elindultunk a Zápor 
utca 8/B-be, a nagy találkozás helyszínére!

Tücsök Gyulával találkozott.

Kati – Juli – Évi – Zsuzsival bújócskázott, és Zolika volt a hunyó. A ruhásszek-
rénybe bújt el Lufi.

15. „Mi a hasonlóság a két lufi között?” „Az, hogy mindkettőnek vörös a feje!”
„Mi a különbség a két Lufi között ?” „Az, hogy az egyik bömböl…”

16.  Szamóca Lufinak egy lapos kavicsot adott, melynek egyik oldalára egy Sz, 
másik oldalára egy L betűt festett.

Lufi Szamócának két vadgesztenye bábut adott, az egyiken Sz betű, a másikon 
L betű volt.

Lufi a szüleitől egy bejelentést kapott, hogy lesz egy valódi kis testvére.
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