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Irány Panama!
Ebben a feladatsorban Janosch: Irány Panama! című könyvéhez kapcsolódóan
találtok feladványokat. A kötetet a szerző illusztrálta, Dornbach Mária fordította
és a Móra Kiadó adta ki.
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Volt egyszer két jó barát: Kismackó és Kistigris. Lent
laktak a folyóparton. Ott, a nagy fa mellett, ahol magasra száll a füst. Csónakjuk is volt.
Pici, takaros házban laktak. A háznak még
kéménye is volt. – Igazán jól megy a
sorunk – mondta Kistigris –, hisz mindenünk megvan, mi szem-szájnak ingere.
És félnünk sem kell semmitől, mert erősek vagyunk. Ugye, Mackó?
– Úgy van – felelte Kismackó –, én olyan erős vagyok, akár egy mackó, te olyan
erős vagy, akár egy tigris. És ez éppen elég.
Kismackó mindennap horgászni ment, Kistigris meg az erdőbe járt gombászni.
Mindennap Kismackó főzte az ebédet, mert igen kiváló szakács volt.
– Hogy parancsolja a halat, kedves Tigris úr, sóval és borssal, vagy inkább citrommal és hagymával? – Minden jöhet – felelte Kistigris –, a lényeg, hogy jó sok
legyen! Desszertnek párolt gombát falatoztak, utána egy kis erdeibogyó-kompótot ettek, végezetül mézet nyalogattak. Igazán pompásan éldegéltek a kis folyóparti házikóban.
Ám egy szép napon egy láda úszott a vízen. Kismackó rögvest kihalászta, megszagolgatta, és így szólt: – Nicsak, banán!
A ládának ugyanis banánillata volt. No és mi volt a ládára írva? – Pa-na-ma
– betűzte Kismackó. Szóval a láda egyenesen
Panamából jött, és semmi kétség, Panamának
banánillata van. – Ó, Panama! Álmaim országa! – sóhajtotta Kismackó. Nyomban futott
is haza, és késő éjjelig áradozott Kistigrisnek
Panamáról.

1. Milyen állatokról szól a szöveg? Húzd alá mind a kettőt!
A. tigris

C. majom

B. elefánt

D. mackó
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2. Kösd a megfelelő szót a megfelelő képhez!
gomba
kosár

Kistigris
fa

IN

Kismackó
csónak

3. Húzd alá a helyes választ!

Hol volt a láda, amikor Kismackó megtalálta?
A. A víz mellett.
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B. A víz alatt.
C. A vízben.

4. Melyik az igaz mondat? Húzd alá!
A. Mindennap Kistigris főzte az ebédet.
B. Mindennap Kismackó főzte az ebédet.
C. Egyik nap Kistigris, másik nap Kismackó főzte az ebédet.
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5. Rajzold le Kismackó és Kistigris otthonát a szöveg alapján: rajzolj egy
házat füstölgő kéménnyel, a ház elé rajzold le a folyót, a ház mellé
pedig egy nagy fát!

6. Pótold a hiányzó betűket!
A.

g_mb_

B.

cs_n_k

C.

m_ck_

D.

h_l

7. Álló egyenesekkel bontsd szótagokra a szavakat!

erdő

citrom

láda

banán
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8. Rajzolj te is gombákat! Minden második gomba kalapját színezd ki
pirosra!

9. Karikázd be ebben a mondatban az összes m betűt!
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„Kismackó mindennap horgászni ment, Kistigris meg
az erdőbe járt gombászni.”

horgászbot

Kismackó

fazék

Kistigris

10. Melyik eszközt használhatja inkább Kismackó, és melyiket Kistigris?
Kösd össze!
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kosár

csónak

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

