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STIGLINCZ MILÁN: 

KINCSKERESÉS NAGYMAROSON
Feladatlapok

1.   Gondolkodós
Te mit csinálnál, ha találnál egy aranyrögöt? Mihez kezdenél vele? 
Mondd el vagy írd le!

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________



2.   Memória
Állítsd sorrendbe a képeket a történések idejében! Írd a számokat a keretbe!

 

3.  Gondolkodós
Milyen ízeket, hangokat, illatokat, színeket társítanátok ehhez a szóhoz?

szín

    illat     ARANY     hang

íz
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4.  Memória
Nézd meg jól a könyv 8-9. oldalán levő képeket! Csukd be a könyvet, és vála-
szolj a következő kérdésekre! Ne less bele a könyvbe! 

Hány virágcserép van az ablakban?   

Milyen színű Aranka néni kendője? ________________________________________________

Melyik oldalán áll Lujzi Borisznak? _________________________________________________

Láttál-e függönyt az ablakon? _______________________________________________________

Ellenőrizd a munkádat!

5.   Rajzolgatós, tervezgetős 
Te hogy képzeled el? Rajzold le!
„Egy bokorhoz vezette őket. Óvatosan szétnyitotta az ágakat. Lujzi és Borisz 
lélegzet-visszafojtva hajolt az arany fölé…, de nem láttak ott semmit. Arany-
rögök helyett egy rusnya, barna béka gubbasztott a földön. Aranyosi bácsi 
büszkén mutatott rá.”
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6.   Gondolkodós
Hogy képzelitek? Mutassátok be egymásnak arckifejezéssel, mozdulatokkal, 
szoborjátékokkal! Mondjátok is ki a megfelelő mondatokat!
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– Szervusz, Boriszkám! – botor-
kált ki a házból egy idős néni. – 
Hogy hívják a kis barátnődet?

 –  Komolyan tetszik  
gondolni?  

– ráncolta a homlokát Lujzi.  
Gyanakodva nézte  

Aranka nénit.

A micsodát?! – pattant 
fel Borisz izgatottan.

– Merre induljunk? 
– töprengett Borisz.

Egy óra múlva már nagyon izgatottak  
voltak: majdnem eljutottak egészen  
a kerítésig. Borisz épp valami sárgán  

virágzó cserjéhez ért.  
Meglendítette a kapát, Aranka néni pedig 

felsikoltott: – KI NE VÁGD!

https://mora.hu/konyv/kincskereses-nagymaroson-mar-tudok-olvasni-2-szint/ mora.rajongo



7.   Gondolkodós 
Írj a keretekbe olyan szavakat, szókapcsolatokat, amelyek segítenek, hogy el-
meséld ennek a fejezetnek a tartalmát! Meséld el a társadnak a beírt szavak 
alapján a fejezet történetét!
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9.  Figyelem, figyelem! 
Szereted az aranygaluskát? Íme a recept egyik részlete! 
Olvasd el figyelmesen!

A tésztához kell: 
• 25 dkg kenyérliszt 
• 25 dkg finomliszt 
• 1 teáskanál só
• 3 dkg friss élesztő
• 6 dkg vaníliás porcukor
• 2 dl víz (langyos)
• 1 db tojás
• 5 dkg vaj
• 5 dkg tejföl
• ½ db citrom 
• ½ teáskanál vaníliaőrlemény (vagy vaníliarúd)

Takard le a receptet! Mire emlékszel? 
Karikázd be, mik a hozzávalók a tésztához! Ellenőrizd munkádat!

     liszt      tojás        mák       vaj      búzadara       paprika       tej     cukor

          vaníliapuding         só        élesztő         gyömbér        sárgarépa 

A segédanyagot készítette: Csájiné Knézics Anikó 

vezető tanító, tankönyvszerző 

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Budapest
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