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Borka és Hajcihő. Menjünk világgá!
Ebben a feladatsorban Balázs Ágnes Borka és Hajcihő
című sorozatából a Menjünk világgá! címmel megjelent
kötethez kapcsolódóan találtok feladványokat. A könyvet
Békés Rozi illusztrálta, és a Móra Könyvkiadó adta ki
2012-ben.
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Hajcihő karácsonya
Kíváncsi vagy, ugye, hogy kicsoda Hajcihő? Annyit azonnal
elárulok, hogy nem hasonlít sem elefántra, sem zebrára, de
még mezei nyúlra sem. És tudod, miért? Azért, mert nincs hosszú ormánya, nem visel feketefehér egyenruhát, és nem billegnek tapsifülek a feje búbján. Könnyen összekevernéd azonban egy gömbölyű kaviccsal, fenyőtobozzal vagy vadgesztenyével. Micsoda szerencse!
Mert ha történetesen egy lyukas lábasra, üres joghurtosdobozra vagy egy elhajított koszos
papír zsebkendőre hasonlít, akkor Borka bizonyára nem hajol le érte, és nem emeli őt fel
a földről. Borka ugyanis gyűjti a kavicsot, a fenyőtobozt és a vadgesztenyét, de soha nem
hajolna le egy lyukas lábasért, üres joghurtosdobozért vagy koszos papír zsebkendőért.
Borka tehát fölemelte Hajcihőt, és alaposan szemügyre vette. Igaz ugyan, hogy Hajcihőt
akkor még nem hívták Hajcihőnek, de ezt Borka nem tudta.
– Félrecsúszott az orrod, az egyik szemed nagyobb, mint a másik, a szájad pedig ferde –
állapította meg. – Ja, és hiányzik egy gomb a kabátodról.
– Tudom – bólintott Hajcihő, aki akkor még nem volt Hajcihő. – A szememről, az orromról és
a szájamról igazán nem tehetek, de az egyik gombomat, sajnos, elveszítettem. De hát nem
is csoda! – sóhajtotta. – Már az is óriási szerencse, hogy túléltem azt a rettenetes zuhanást,
amikor Marci kihajított az ablakon.
– Miért hajított ki? – kérdezte Borka.
– Azért, mert félrecsúszott az orrom, az egyik szemem kicsit nagyobb, mint a másik, a szájam pedig ferde – felelte Hajcihő. – Ilyen félresikerült mézeskalács figurát mégsem adhat
oda az anyukájának karácsonyra!
– Hazaviszlek – mondta Borka.
Otthon aztán betette őt a kavicsok, fenyőtobozok és vadgesztenyék közé.
– Hogy hívnak? – kérdezte.
– Nem tudom – felelte Hajcihő, aki akkor még nem volt Hajcihő.
– Marci nem adott neked nevet? – tudakolta Borka.
– Nem adott.
– Szeretnéd, hogy elnevezzelek?
– Szeretném.
– Legyél, mondjuk… – vakargatta meg a füle tövét Borka – legyél, mondjuk, Hajcihő!

1. Kicsoda Hajcihő? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!
A. Egy geszetenyebáb.
B. Egy rongybaba.
C. Egy mézeskalács figura.
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D. Egy gyurma figura.

2. Mikor játszódik a történet? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!
A. Húsvét előtt.

B. A tanévnyitó előtt.
C. Karácsony előtt.

1p
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D. Anyák napja előtt.

3. Melyik állat nem szerepel a szövegben? Húzd alá!
A. elefánt

B. csiga

C. mezei nyúl

1p
D. zebra
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4. Mi az, amire hasonlít Hajcihő, és mi az, amire nem? Kösd össze!

hasonlít

nem hasonlít

gömbölyű kavics
lyukas lábas
fenyőtoboz
koszos papír zsebkendő
vadgesztenye
elefánt

6p

5. Számozással tedd időrendbe az eseményeket!
A. Borka elnevezi Hajcihőt.
B. Borka megtalálja Hajcihőt.
4p
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C. Marci elkészíti Hajcihőt.
D. Borka hazaviszi Hajcihőt.

6. Díszítsd ki a mézeskalácsokat!
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7. I gaz vagy hamis? Írd a mondatok mellé: I=igaz, H=hamis!
A. Hajcihőt Marci hajította ki az ablakon.
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B. Hajcihőt Borka hajította ki az ablakon.
C. Hajcihő megszökött Marcitól.
D. Hajcihőt Marci ajándékozta Borkának.

4p
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8. S
 egíts Borkának és Hajcihőnek hazajutni!
Rajzold át piros színnel a helyes utat!

1p

9. M
 elyik az a betű, amelyiket ha beteszel a vonalak helyére, értelmes
szavakat kapsz? (Mindhárom szó megtalálható a szövegben is!)
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A. S Z _ R _ N C S _
B. R _ T T _ N _ T _ S
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C. F _ R D _

M

10. Folytasd a sort! Minden második betűt pirossal írj!

2p

Összesen: 26 p

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

