Olvasónapló
Kertész Edina: A repülő teknős

Ez az olvasónapló

______________________________
tulajdona

Készítette: Tóthné Szincsák Erika
tanító

Ráhangolódó
1. Kösd össze a pontokat! Utána színezd ki a képet!

2. Milyen állatot látsz a képen? Írd le!

3. Keresd a labirintusból kivezető utat!

4. Neked milyen házi kedvenced van? Rajzold ide!

1. rész
Új lakók érkeznek
1. Hova költöznek az új lakók? Írd be az adatokat!

Lakópark neve:
Házszám:
2. Melyik ember lehet a költöztető bácsi? Színezd ki, írd le a nevét!

3. Kikkel költözött Peti az új helyre? Karikázd be! ( többet jelölhetsz)
a. testvérével b. szüleivel c. nagymamájával d. hörcsögével
4. Mi volt Peti hobbija? Rajzolj szívecskét a helyes szó alá!
korcsolyázás számítógépezés focizás nyomozás olvasás
5. Kösd a hátizsákba, mire van szüksége Peti nyomozónak!
víz
kés
nyomozóigazolvány
nagyító
pisztoly
fényképezőgép
álcaruha
mérőszalag

2. rész
Az eltűnt teknős
1.

Hogy képzeled el a Százéves lakóparkot? Rajzolj!

2. Hogy jutott el Peti a Mackó cukrászdáig? Jelöld nyilakkal az utat!
Százéves lakópark
Mackó cukrászda

antikvárius

sarki zöldséges

3. Színezd ki azokat a fagyigombócokat, amilyeneket Peti választott!

4. Milyen plakátot fedezett fel Peti a cukrászdában? Karikázd be!
a. cirkuszi hirdetést b. koncert hirdetést c. eltűnt teknőst keresnek
5. Készítsd el a teknős adatait a nyomozáshoz! Színezz!

Eltűnt állat fajtája: __________________________________
Kora:_____________________________________________
Neve:____________________________________________
Lakóhelye:________________________________________
Családjának neve:__________________________________

6. Igaz vagy hamis?
- A Százéves lakóparkban új házak voltak.____
- A lakóparkban sok fát lehetett látni.___
- Peti görkorcsolyával közlekedett.___
- Petinél négyszáz forint volt.___
- Peti 6 fajta fagyit evett.___
- A teknősös plakát az iskola kerítésén volt.___

3. rész
Peti nyomozni kezd
1. Rajzold meg a ház környezetét, ahonnan eltűnt a teknős!
Milyen volt a kerítés, milyen növények voltak az udvaron?

2. Számozd meg, hogy jut el Peti a cukrászdától a teknős lakhelyéig!
szökőkút
3. ház
virágüzlet
iskola
3. Hogy hívták a teknős gazdáját?
4. Egészítsd ki a kislány fejdíszét!

4. rész
Gyanús nyomok
1. Milyen állatok lábnyomát látta Peti a nagyító alatt? Kösd össze!

2. Merre vezettek a nyomok? Tegyél x-et a megfelelő helyre!

3. Milyen széles volt a nyom? Írd ide!

centiméter

4. Ki lakott a szomszédban? Húzd alá!
Mari néni

Jóska bácsi

Kéményes bácsi

5. Miért nem lesz könnyű a szomszédban nyomozni? Karikázd be!
a. mert nem lakik ott senki b. mert Kéményes bácsitól mindenki fél
6. Számozd meg az események sorrendjét helyesen!
___ Peti a bokor alá mászott.
___ Peti cicalábnyomot fedezett fel.
___ Kéményes bácsihoz kell átmenni.
___ Peti madárlábnyomot talált.
___ Megvan a teknős nyoma!

5. rész
A környék réme
1. Miért félnek Kéményes bácsitól a gyerekek? Tegyél x-et a helyes
válasz utáni négyzetbe!
- mert mindenkit megver
- mert nagyon magas bácsi
- mert a botjával hadonászik és kiabál
- mert nem szereti a gyerekeket
Milyennek képzeled el Kéményes bácsit? Készíts róla rajzot!

2. Becsöngettek-e a gyerekek a szomszédba? Húzd alá!
Igen

Nem

3. Látta-e Kéményes bácsi a teknőst? Karikázd be a helyes választ!
a. nem látta b. látta, de azt hitte egy kő c. látta, bevitte a házába
4. Mit csinált a bácsi a teknőssel? Rajzold a megfelelő helyre a
teknőst! A képen egy árok rajzát látod…

5. Hová vezet az árok? Karikázd be!
a. az erdőbe b. a gyárba c. a szökőkúthoz d. az állatkertbe

6. rész
A repülő teknős
1. Egészítsd ki a mondatokat!
Ez a Kéményes bácsi nem is olyan
Azért kiabál, mert rossz a
és azért járt bottal, mert
2. Kivel találkoztak először a szökőkútnál?
a. Peti anyukájával b. Hópihe kutyával c. Kéményes bácsival
3. Hol találták meg a kis teknőst? Rajzold a megfelelő helyre!

Mennyire tetszett a könyv? Színezd ki a megfelelő szívecskét!

,

Teknős labirintus: https://pequepasatiempos.blogspot.com/2019/07/73.html
Teknős pontösszekötő: https://www.doverpublications.com/zb/samples/415414/teacher13a.htm
Kövér bácsi: https://www.alamy.com/stock-photo-line-drawing-cartoon-fat-boy-and-smiling-inblack-and-white-color-144468050.html
Férfi1: https://www.gograph.com/clipart/black-and-white-man-with-thumbs-up-gg66880941.html
Férfi2: https://www.istockphoto.com/vector/black-and-white-old-man-walking-gm1197449230341879700
Férfi3: https://hdclipartall.com/large-png-svg-edit-clipart-man-clipart-black-and-white-300_855224251.html
Hátizsák: https://hu.jf-staeulalia.pt/collection-backpack-clipart
Fagyi: https://www.teacherspayteachers.com/Product/I-Scream-for-Ordinal-Numbers-OrdinalNumbers-to-10-Worksheet-4124073
Teknős: https://pixabay.com/hu/vectors/vektor-tekn%C5%91s-tekn%C5%91ssz%C3%ADnez%C5%91-oldal-6255155/
Ház: https://www.dreamstime.com/house-coloring-page-useful-as-book-kids-isolatedimage186793060
Cica: http://www.varosivisszhang.hu/images/2011/08/cica.jpg
Cica lábnyom: https://polomania.hu/piacter/reszletek/termekek/179763_macska-labnyomfeher_bogre_3dl?color=1
Madár lábnyom: https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/black-bird-paw-steps-iconvector-25449720
Madár: http://www.azertke.hu/kiadvanyaink-publikaciok/ismeretterjeszto/129-szinezok
Bokor: http://www.coloring-painting-pages.com/bw-pics/Plants-21.gif
Szökőkút: https://kidadl.com/free-coloring-pages/emojis-shapes-and-signs/water-fountain

