
MIKLYA LUZSÁNYI MÓNIKA: ZŰRÖS ZÉNÓ 

 "Az olvasás - ha élvezetet okoz - segít élni. Átélni és túlélni is." /Vekerdy Tamás/ 

Miklya Luzsányi Mónika újabb könyve nagy örömöt szerzett osztályomnak. Már tudok olvasni 

sorozat egy gyerekbarát könyvvel gazdagodott. A történetek igényesen, jól átgondoltan és 

logikusan lettek felépítve. Különlegességét az adja, hogy helyszínei létezők, szereplői valós 

emberek, akiknek története egyszerre tanulságos és mulatságos.  

A könyv a külsejével, hangulatos, sokszor mókás illusztrációival is felkeltette tanítványaim 

figyelmét, olvasáshoz való kedvét.  A mai gyerekekhez szóló történeteivel és szerethető 

karaktereivel, egyszerre szórakoztat, kikapcsol. 

De olvasásélmény szempontjából is ugyanolyan élvezetes, mert az illusztrált képek színvilága 

és hangulata nagyon magával ragadta a gyerekeket, ugyanis a színes képek által még inkább 

beindult fantáziájuk.  

Ez a három történet olyan mondanivalót közvetít, amiből kicsiktől nagyokig van mit tanulni. A 

hétköznapi történeteken keresztül fontos témák jönnek át, úgy megfogalmazva, hogy az minden 

korosztály számára érthető legyen.  

2. osztályos gyerekekkel dolgoztam fel a szövegeket. A történetek terjedelmileg pont annyira 

hosszúak, hogy azok lekössék a gyerekek figyelmét és érdekesek legyenek számukra. Nagyon 

hasznosnak bizonyult a hosszabb szavak szótagolva történő kiemelése. Segítette a még 

nehezebben olvasó gyerekeket, a szótagolás gyakorlását, az olvasástechnika fejlődését.  

Minden mellébeszélést mellőzve, vicces, mai történetek elevenednek meg ebben a könyvben, 

amely egy hétköznapi kisfiú kalandjain keresztül tanít, kitartásról, szeretetről, bátorságról. Úgy 

mesél kalandokról, konfliktusokról, hogy azok ne legyenek megterhelők a gyerekek számára, 

hanem megfelelő, sokszor humoros válaszokat kapjanak.  

Külön kiemelném a könyv végén szereplő SZÓMAGYARÁZAT-ot, mely segítette a 

szövegértést, valamint a szócikk fogalom megértését, a szótárhasználat, lexikon használat 

előkészítését.  

A gyerekek nagyon szerették a könyv végén lévő feladatokat, melyek gondolkodásra 

serkentették őket, de megoldhatók voltak számukra. Külön öröm volt számukra a könyvben 

található marticás oldal!  



Kedvenc idézetünk a könyvből:  

„De igazság szerint Zénó úgy érezte, hogy nem ő a rettenetes, hanem az iskola. És egyébként 

sem csinált semmi rosszat. Csak végtelenül unatkozott.”  

Hogy mi volt a gyerekek véleménye a könyvről?  

Ajna: „Jók voltak a történetek. Nagyon tetszett Zénó bevállalóssága.” 

Kitti: „Nagyon szerettem, hogy Zénó önálló volt. Viccesek voltak a történetek és a szöveg is.” 

Anna: „Legjobban az a rész tetszett, amikor Marcsi néni dührohamot kapott, mert Zénó 

félreértette. Azt hitte szereti a katicákat, ezért elengedett egy csomó bogarat.” 

Gréta: „Jó volt, hogy megismertük Búbánat-völgyet. Nem is tudtam, hogy létezik ilyen!” 

Ádám: „Nekem az igazgató bácsiról készült rajz tetszett a legjobban, amikor vöröslött a feje a 

dühtől.” 

A feldolgozás során felhasználtuk a kiadó honlapján található segédanyagot, melyet Csájiné 

Knézics Anikó készített, valamint saját feladatokat is készítettem. Ezekből mellékelek 

néhányat:  

2. történethez 

Ki kicsoda? Kösd össze a szereplőket a nevükkel! 

Marcsi • igazgató bácsi 

Harács • felsős nagyfiú 

Krisi • tanító néni 

Dönci • elsős, nehezen számol 

Lili • elsős, mindig bajba kerül 

Zénó • elsős, szereti a csilis babot 

 

Párosítsd a színeket a mintákkal! 

 

tűznyelv • sárga 

virágok • zöld 

napocska • piros 

apa lába • rózsaszín 



Fejtsd meg, milyen szavak jönnek ki az összekeveredett betűkből!  

 

ayan ______________________ lelk _____________________ 

ÉNÓZ ______________________ sorpi _____________________ 

pákip ______________________ raany _____________________ 

óaut ______________________ tsfe _____________________ 

 

 

   

3. történethez 

Fejtsd meg a rejtvényt!  

 A B C D E F 

1. a á b c cs d 

2. dz dzs e é f g 

3. gy h i í j k 

4. l ly m n ny o 

5. ó ö ő p q r 

6. s sz t ty u ú 

7. ü ű v w x y 

8. z zs     

 

Példa: E2 F5 C3 A6 A6 – friss 

B3 A1 B6 F4 D4 ____________________________________________ 

A1 F5 A1 E4 ____________________________________________ 

E2 C2 A6 C6 D2 F3 ____________________________________________ 

B6 D3 D4 B7 ____________________________________________ 

C2 A8 C2 F5 ____________________________________________ 

Csoportosítsd a szavakat a kérdések alapján! Írd őket a megfelelő téglalapba! 

 

jó, néz, jelmezt, anya, repül, apa, új, eget 

 

Ki? 

___________ 

___________ 

Milyen? 

___________ 

___________ 

Mit? 

___________ 

___________ 

Mit csinál? 

___________ 

___________ 

 



Igaz vagy hamis az állítás? Írd be a megfelelő betűjelet (I vagy H) 

Az igazgató bácsinak Harács volt a vezetékneve. _____ 

A tanító nénit Klári néninek hívták. _____ 

Zénó második osztályba járt. ______ 

Apa pikapja valamikor ezüstszínű volt. _____ 

Zénó oroszlán szeretett volna lenni a farsangon. _____ 

Zénó Jankával játszott a farsangon. _____ 

Janka hercegnőnek öltözött. _____ 

A könyvet Bogdán Mónika illusztrálta. _____ 

 

Néhány fotó a gyerekek munkáiból:  

 



 



 

 



 

 

 


