
 

 

 

 

 

 

 

Olvasónapló 
Nógrádi Gábor: Segítség, értem a kutyámat! 

 

Ez az olvasónapló  

 

______________________________ 

tulajdona 

 

 

Készítette: Tóthné Szincsák Erika 

tanító 



Ráhangolódó 

 
1. Fejtsd meg a keresztrejtvényt! 

 

 

 
 

Megfejtés:  

 

2. Gyűjts kutyaneveket!  

 
3. Ha van kutyád, rajzold le, ha nincs, olyan kutyát rajzolj, amilyenre vágysz!  

 

 

 

 

 

 

 

 



1.rész:  

Csodák nincsenek… vagy mégis? 
 

1. Kik szerepelnek az első részben? Írd ide! 

 

 

 

2. Ki ébresztette fel Lizit? Karikázd be a helyes választ! 

a. anyukája   b. testvére   c. Buksi   d. apukája 

 

3. Hogyan ébresztette fel Lizit Buksi? Húzd alá a helyes választ! 

 megbökdöste az orrával 

 hangosan ugatni kezdett 

 ráugrott Lizire 

 emberi hangon hallotta Lizi beszélni 

 

4. Készíts kutya-igazolványt! Rajzolj! 

 

5. Mit jelent a következő mondat? Kösd össze a helyes kifejezéssel! 

 

 majdnem megfulladt 

 nem kapott levegőt 

 nagyon meglepődött 

 

 

 

 

Kutya-igazolvány 

Neve:____________________ 

Fajtája:___________________ 

Honnan származik? 

_________________________ 

Gazdijának a neve:_________ 

A kutya képe 

Lizi lélegzete elakadt… 

 



2. rész 

Lizi nem beszél butaságokat… vagy mégis? 

1. Kit hívtak Lizihez a szülei? Megkapod, ha helyes sorrendbe rakod a betűket! 

s    o    r    o   v=  

 

2. Színezd ki, kivel találkozott állítása szerint a doktor bácsi öt éves korában?   

               

3. Mi lesz Liziből, ha felnő? (a doktor bácsi szerint) Húzd alá! 

     tanár              orvos              író         cukrász 

4. Mit szokott egy kutya csinálni? Pipáld ki a helyes szavakat! 

 ugat 

 táncol 

 nyüszít 

 morog 

 beszél 

5. Ki volt Lizi öccse? Rajzold ide, írd le a nevét! 

 

6. Folytasd a megkezdett mondatot az olvasottak szerint! 

  

„…aki magában beszélget, az                                                                   . 

7. Norbi kicsúfolása után milyen sorrendben futottak? Számozz! 

 Lizi                            Buksi                    Norbi  

 



3. rész 

Lizi nem értheti minden kutya ugatását… vagy mégis? 

 

1. Mióta nem játszanak már Buksival? Karikázd be! 

1 hete                   1 napja                     1 hónapja 

 

2. Hogy hívták Gál szomszédék drótszőrű foxterrierjét? Tedd 

helyes sorrendbe a betűket! 

 

K        O         N       A        T 

 

 

Megfejtés:  

 

 

3. Keresd ki a szövegből! Egészítsd ki! 

 

 

Mirkó kutya fajtája: 

 

 

4. Örült-e Lizi, hogy értette az összes kutyát?  Színezz! 

 



4. rész 

A rendes emberek nem lehetnek tolvajok. 

Vagy mégis?... 

1. Kik érkeztek Liziékhez? Színezd ki a képüket! 

    

2. Mi jut eszedbe a betörő szóról? 

Készíts fürtábrát! 

 
 

3. Mit akartak a látogatók? Húzd alá a helyes választ! 

- takarítani 

- kutyát venni 

- szétnézni, felmérni a terepet 

- árultak valamit 

 

 

betörő



4. Miért volt gyanús buksinak a két idegen? 

Húzd alá a mondatba illő kifejezést! 

 Buksinak gyanús volt a két idegen, mert…_________________ 

… mindig nevettek. 

… rossz volt a szaguk. 

… rendőr ruhában voltak. 

5. Milyen időpontra tervezték a betörést? Jelöld az órán a helyes 

időt! 

 

 
6. Mit terveztek tenni a kutyával? 

Színezd ki! 

         
 

7.  Ki hallgatta ki a két betörő tervét? Karikázd be! 

a. Lizi     b. Tonka     c. Norbi    d. Buksi 

 



5. rész 

Lizi nem hisz Buksinak. Vagy mégis?... 

1. Színezd ki azt a kutyacsontot, amelyikhez tartozó kutyanév, 

ebben a részben előfordul! 

Kösd össze a kutyaneveket a fajtáikkal! 

 

SZOFI                                    labrador-vizsla keverék 

SÁMSON                             

BOBI                           foxterrier 

MARCIPÁN                                     

BUKSI                                             németjuhász 

SZIMBA 

CARMEN                                        bullmasztif 

MIRKÓ   

TONKA                             kopó 

 

 

2. Kivel kellett Lizinek beszélnie a kutyák meghallgatása után?     

    Karikázd be a helyes választ! 

   a. rendőrökkel    b. barátaival      c. testvérével     d. szüleivel 

 

 

 



6. rész 

A gyerekek képzelgéseiben nem szabad hinni. Vagy 

mégis?... 

1. Miért nem merte elmondani Lizi a szüleinek, hogy a két látogató betörő 

mire készül? Karikázd be a helyes választ! 

a. mert nem hitt a kutyáknak b. mert a szülei nem hitték volna el 

 

2. Mit lódított Lizi? Honnan tud a betörésről? 

 
3. Hittek Lizinek a szülei? Húzd alá! 

IGEN      NEM 

 

4. Hogy nevezte apukája a kislányt? Rajzolj szívecskét a helyes mondat 

mellé! 

 

- Ó, te kis lódító! 

- Ó, ne mondj már ilyen butaságokat! 

- Ó, te hatalmas fantáziájú, fékezhetetlen agyvelejű nyuszikám! 

 

5. Lizinek nem hittek a szülei. 

Te mit csináltál volna a helyében? Elmondtad volna az igazságot? Írd le! 

 



7. rész 

Nem lehet a betörést megakadályozni.  

Vagy mégis?... 

1. Tedd helyes sorrendbe a mondatokat! 

___ Megérkeztek a rendőrök. 

___ A négy kutya rárontott a betörőkre. 

___ Buksit lefújták és elaludt. 

___ Tonka jelzett, hogy jönnek a betörők. 

___ Lizi hívta a rendőrséget. 

___ A két tolvaj bejutott a lakásba. 

___ Lizi hazaszökött az iskolából. 

___ Lizi elájult.  

 

2. Keresd meg a szövegben, hogyan írta le az író, hogy Lizi nagyon-nagyon 

félt! Írd ide! 

 

3. Hogyan viselkedett Buksi, mikor megjöttek a betörők? Húzd alá! 

Több helyes választ keress! 

     gyáva volt      bátor volt     vadul ugatott     rohant feléjük    elbújt   

 

4. Kik siettek azonnal segíteni? Karikázd be a helyes választ! 

    a.  a szomszédok    b. a négy kutyabarát   c. senki    d.  a szülők 

 

5. Mit csinált a négy kutya, miután berontottak az ajtón? Rajzolj! 

 

 



8. rész 

Csodák nincsenek. Vagy mégis?... 

1. Mi történt a betörőkkel? Színezd ki a képet és írd le! 

 

 

2. Igaz vagy hamis? Jelöld kezdőbetűkkel a vonalon! 

 Lizi az ágyában ébredt.___ 

 A szülei nagyon haragudtak, mert nem ment iskolába.___ 

 Minden szomszéd eljött hazavinni a kutyáját.___ 

 Lizi nem mondta el, honnan tudott a betörésről.___ 

 A szülők nagyon megijedtek, hogy Lizi megint félrebeszél.___ 

 Lizi soha többé nem értette a kutyák nyelvét.___ 

3. Ha tetszett a könyv, színezd ki a szívecskét! 



Linkek az olvasónaplóban szereplő képekhez 

Letöltés dátuma: 2021. 10. 24. 
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