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1. OSZTÁLY/3,  2014–2015

A londoni mackók

Ebben a feladatsorban Tóth Krisztina Marci kertészkedik 
című verséhez kapcsolódóan találsz feladványokat. A vers 
A londoni mackók című kötetben jelent meg, Takács Mari 
illusztrálta, és a Csimota Kiadó adta ki, 2013-ban.

Marci kertészkedik
 
Itt a virág, beültetem,
jövök máris, intézkedem,
a gyökerét megkeresem,
a földbe jól beleteszem.
 
Nem akar a lukba menni.
Vizet is kell beletenni.
Inkább szépen megöntözöm,
ahol kilóg, betömködöm.
Ahol hosszú, meg letépem,
ne görbüljön, álljon szépen.
 
Rá is rakom a bogarat,
hátha holnapig ott marad.
Ez lesz neki majd a háza.
Mindig elmászik, de hátha.
Ez itt meg a kamionom,
a virágnak nekitolom.
 
Most meg egy nagy baleset lett,
ki is húztam, mert ki kellett,
pont az úton volt a virág,
ezért kiültettem. Ki hát.
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1.   Számozással tedd időrendbe, mit csinált Marci!

A. Ahol kilógott a hosszú gyökér, 
letépkedte.

B. Rátette a bogarat.

C. Betette a virágot a földbe. D. Megöntözte a virágot.

2.   Miért kellett végül Marcinak kihúznia a virágot a földből? Karikázd be 
a helyes válasz betűjelét! .           

A. Mert útban volt a mamájának. B. Mert elszáradt a virág.

C. Mert útban volt a kamionjának. D. Mert nem tetszett neki a virág.

3.   Kösd össze a szavakat a nyomtatott nagybetűs párjukkal! 

A. bogár KAMION

B. locsolókanna VIRÁG

C. virág BOGÁR

D. kamion LOCSOLÓKANNA

4.   Melyik az a szó, amellyel kiegészítve az alábbi szavakat, új, értelmes 
szót kapunk?

A. _  _  _  _ ÉSZ

B. _  _  _  _  VÁROS

C. TÉLI_  _  _  _ 

D. _  _  _  _  KAPU

4 p

4 p

1 p

4 p
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5.   Kösd össze azokat a szavakat, amelyek ugyanazt jelentik!   

A. beletesz elsétál

B. letép belehelyez

C. megöntöz leszakít

D. elmászik meglocsol

 

6.  Rajzolj Marci kamionja...  

A. ...elé egy virágot!

B. ...mögé egy bogarat!

C. ...fölé egy napocskát!

3 p

4 p
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7.   Melyik állítás igaz és melyik hamis? Írd a mondatok mellé: I=igaz, 
H=hamis! 

A. Marci feltette a bogarat a virágra, ami le sem akart mászni onnan.

B. A bogár felmászott a virágra, de hamar elmászott onnan.

C. Marci feltette a bogarat a virágra, de az elmászott onnan.

D. Marci azt szerette volna, hogy a virág legyen a bogár háza.

8.   Melyik szerszámra van szükség a kerti munkák során? Húzd alá pirossal! 
 

ásó              felmosórongy              fűnyíró              gereblye              porszívó

locsolókanna              porrongy              seprű

A többi eszközzel szerinted melyik házimunkát lehet elvégezni? 

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

9.   Folytasd a sorozatot! 

10.   Rajzold le egy külön lapra Marcit virágültetés közben! (A lapra ne 
felejtsd el ráírni neved, osztályod, iskolád!) 

Összesen: 35 p

4 p

9 p

2 p

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

A feladatlapok egészének vagy részleteinek az Alapítvány írásos engedélye nélküli sokszorosítása, másolása, 
felhasználása szigorúan tilos!
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