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Palkó
Ebben a feladatsorban a Szegedi Katalin által írt és illusztrált Palkó című könyvhöz kapcsolódóan találtok feladványokat. A kötetet a Csimota Kiadó adta ki, 2013-ban.
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Egy hűvös októberi estén, fogyó holdnál született
Palkó. Vajon ezért-e, vagy másért, ki tudja, de éppolyan
vékonyka lett ő maga is, mint a hold sarlója.
Egy reggel Palkó már rég ébren volt, szokása szerint épp olvasott, amikor Anya
benyitott a szobájába.
– Jó reggelt! Gyere reggelizni! Siess, mert kihűl a kakaó!
Palkó kimászott az ágyból. Kiment a konyhába, de a könyvét egy pillanatra sem
tette le. Majszolta a vajas kiflit, és közben olvasott. De olvasott öltözködés és
fogmosás közben is. Anya egyszer csak megelégelte.
– Tedd már le azt a könyvet! Megint elkésel!
Palkó a kád szélére tette. Kiment az előszobába, felkapta a táskáját, és elindult
az iskolába.
Az első óra torna volt. Irma néni vezényelt.
– Lássam azt a tornasort! Zsuzsi, Szabó és Kovács a sor elejére, Palkó a
legvégére! Két kör futás! Kovácsnak négy a gatyája miatt! Tempósan, mintha
élnétek!
Kötélmászásban nem nagyon jeleskedett Palkó.
A többiek pillanatok alatt fölmásztak, de ő
csak lent himbálódzott a kötél alján.
– Nem baj – gondolta. – Így legalább nem
jött le a bőr a tenyeremről.
Ezután futóverseny következett, ő lett az utolsó.
Azért mégis volt valami, amiben legelső tudott
lenni.
A kidobósban. Mindig őt dobták ki
elsőnek.

1. Melyik évszakban született Palkó? Karikázd be!
A. tavasz

C. ősz

B. nyár

D. tél

1p

A. futás
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2. Melyik feladat NEM volt Palkóéknak a tornaórán? Karikázd be a
betűjelét!

B. rollerezés

C. kötélmászás

1p

D. kidobós

3. Mi volt Palkó kedvenc időtöltése? Karikázd be a betűjelét!
A. futás
B. olvasás

C. reggelizés

1p

D. kidobósozás
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4. Figyeld meg a rajzot, és karikázd be az igaz válaszok betűjelét!

A. Palkó a tornasor legvégén áll.
B. A Palkó mellett álló kislánynak fekete színű tornaruhája van.
C. A Palkó mellett álló kislány a bal kezével szamárfület mutat Palkónak.
D. A Palkó mellett álló kislány jobb kezében labda van.

4p

5. Rajzolj! Egészítsd ki a képet a mondatok szerint!
A piros ruhás kislány előtt egy ugrókötél hever.
A vörös hajú fiú mögött egy bordásfal van.
Palkó felett gyűrűhinta lóg.
A sor elején álló fiú mellett egy pöttyös labda van.
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A.
B.
C.
D.
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6. Keresd meg az apró részleteket a nagy képen, és karikázd be ott őket!
Az egyik részlet nem szerepel, karikázd be ennek a betűjelét!

A.

B.

C.

D.

4p

7. Melyik holmira van szüksége Palkónak a tornaórához, és melyikre
rajzórához? Kösd össze!
tornaóra

színes ceruzák

tornanadrág

zsírkréta

ecset
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tornacipő

rajzóra

5p

8. Folytasd a sort! Színezz ki minden második holdacskát sárgára!
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2p

9. Keresd meg az alábbi mondatban az e betűket, és karikázd be őket!
Kiment a konyhába, de a köny vét egy pillanatra sem tet te le.
6p
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10. Neked mi a kedvenc sportod vagy a kedvenc feladatod tornaórán?
Rajzold le egy külön lapra! (A lapra ne felejtsd el ráírni neved, iskolád
és az osztályod!)

Összesen: 28 p

Első osztályosok szüleik, pedagógusaik segítségét kérhetik a megoldáshoz.
Könyveinket megvásárolhatják a www.rainbowkatalogus.hu oldalon.

