5. A
 z alábbi könyvcímek közül keresd meg azt, amelyikben időutazás
szerepel, és húzd alá! Ha magadtól nem tudod a választ, nézz utána
a könyvtárban vagy az interneten!
A. Micsoda idő!

B. Két kis dínó a középkorban

C. Sündör és Niru – Sündör nyomában

D. Ütött az óra, Risto Rapper!

9. Összekeveredtek a betűk. Ha helyes sorrendbe rakod őket, megtudod,
mi volt a foglalkozása annak az embernek, akitől a macskák ellopták
a különös gépet. Segítségképp az első és az utolsó betűt a helyére
tettük!
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1p

Megfejtés: .......................................................................................................................................................

10. S
 zerinted milyen lesz a világ 2050-ben? Írj öt dolgot, ami szerinted
másképp lesz a mai világhoz képest!

6. Kösd össze a szópárokat, majd írd le őket helyesen!
jövő

FLLLTEAÁÓ

1p

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

8p

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

7. M
 it jelent a kifejezés: „arany életünk lesz”? Húzd alá!		

.......................................................................................................................................................................................

A

Egy aranygyűrűt kapnak majd ajándékba.

.......................................................................................................................................................................................

B

Felhőtlen, gondtalan életük lesz.

.......................................................................................................................................................................................

C

Olyan súlyos gondok nyomják majd a vállukat, mint az arany.

D

Kemény életük lesz, mint az arany.

1p
A következő feladatok A suszter manói című meséhez kapcsolódnak. A mesét a legtöbb
Grimm-gyűjteményben megtalálod, vagy megkeresheted az interneten, a http://mek.oszk.hu
oldalon!

8. N
 ézd meg figyelmesen az illusztrációt! Mit gondolsz, mely létező épület
látszik rajta? Karikázd be a betűjelét! Ha magadtól nem tudod a választ,
nézz utána az interneten vagy a könyvtárban!

1. M
 elyik évszakban kapták meg a manók a suszterék ajándékát? Karikázd
be a betűjelét!

A. Parlament

A

tavasz

B. Egri vár

B

nyár

C

ősz

D

tél

C. Nyugati pályaudvar
D. Soproni tűztorony
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Név: ...................................................................................................................................

2. Számozással tedd időrendbe az eseményeket!

Osztály/csoport: ...............................................................................................................

1. A suszter eladja a manók által készített cipőt.

Visszaküldési határidô: 2018. január 12.

2. A suszter kiszabja az utolsó pár cipőre való bőrt.

2. OSZTÁLY/2 2017–2018

3. A manók örvendeznek az ajándékoknak.

4p

4. A suszter meg a felesége meglesik a manókat.

3. Melyik a kakukktojás? Húzd alá, és választásodat indokold is meg!
suszter

varga

bognár

cipész

2p

Indoklás: ..........................................................................................................................................................

4. Manó vagy törpe szerepel az alábbi mesék címében? Egészítsd ki a
címeket!

1. Mi történt a cicákkal? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!
A

Összementek egész picire.

B

Visszautaztak a múltba.

C

Előreutaztak a jövőbe.

D

Robottá váltak.

1p

2. Hol játszódik a jelenet? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!
A

Viáék házában.

B

Egy laboratóriumban.

C

Viáék háza körül.

D

Egy időgép belsejében.

1p

3. I gaz vagy hamis? Írd a mondatok mellé: I=igaz, H=hamis!

A. Csipike, az óriás ............................................................
B. Süni .........................................................
C. Cókmók, a morgolódó szekrény .....................................................

A

Priusz Gordiusz apja.

B

A cicák nem tudtak hazamenni, mert túlmelegedett a jármű,
amivel érkeztek, és nem működik.

C

Robo és Via egy házban laknak.

D

Priusz azonnal, feltétel nélkül megbízott Viában.

4p

D. Apró .................................................... indiánok

5. R
 ajzold le külön lapra a manókat, ahogy új szerzeményeikben
körültáncolják az asztalt! A lapra ne feledd ráírni neved, osztályod,
iskolád!

1p

4. „ Priusz nagyot sóhajtott, és szenvedő arccal nézett az égre.” Hogy
folytatnád a mondatot, hogy ugyanazt jelentse, mint a szövegben?
Húzd alá!
Priusz nagyon sóhatjott, és...

Összesen: 32 p
Könyveinket megvásárolhatják a www.konyvkozosseg.hu oldalon.
Az Olvasóklub tagjai 25% kedvezménnyel vásárolhatnak a Könyvközösség kínálatából.
A feladatlapok egészének vagy részleteinek a Kaméleon Alapítvány írásos engedélye nélküli sokszorosítása,
másolása, felhasználása szigorúan tilos!

A megadóan bólintott.
B vidáman lógázta tovább a lábát.
C bátran kiugrott az ablakon.

1p

D bánatosan pityeregni kezdett.
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