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Ebben a feladatsorban a Szegedi Katalin által írt és illusztrált Lenka című könyvhöz kapcsolódóan találhattok feladványokat. A kötetet a Csimota Könyvkiadó adta ki 2010-ben.
(részlet)
Egy szép májusi éjjelen, éppen teliholdkor született Lenka. Vajon ezért-e vagy másért, ki tudja, de épp olyan
szép kerek lett, mint maga a telihold. A szülei nagyon szerették, még a csillagokat is lehozták volna neki
az égről. Ő mégis magányosnak érezte magát, mert barátai nem voltak.
Egy napos, őszi délután Lenka éppen az ablak mellett kucorgott egy széken, és elmélyülten rajzolgatott
az ablakpárkányon, amikor a mamája benyitott hozzá. Egy csöppet sem lepődött meg azon, hogy a kislányát megint rajzolás közben találja, Lenka legjobb barátai ugyanis a ceruzák voltak. Meg a papírok,
a tollak, a zsírkréták, a festékek, az ecsetek, és minden, amivel csak rajzolni lehetett.
– Mit kuksolsz itt bent a szobában ezen a szép napon? Menj ki a térre, szaladgálj egy kicsit te is
a barátaiddal!
Lenka dacosan válaszolt:
– Nem megyek! Különben sincsenek barátaim! A gyerekek nem akarnak játszani velem, csak csúfolnak,
mert… mert… dagi vagyok – mondta, és bánatosan lehorgasztotta a fejét.
A mamája gyorsan magához ölelte.
– Jaj, miket beszélsz, dehogy vagy te dagi! Te pont így vagy szép, ahogy vagy! – vigasztalta, és egy puszit
nyomott Lenka szöszmösz hajába. – Most pedig egy-kettő, húzd föl gyorsan a cipődet, és szaladj le játszani!
Na, futás!
Lenkának nem sok kedve volt abbahagyni a rajzolást, de mit volt mit tenni: anya szava parancs. Így hát
letette a ceruzáját.
– Majd később befejezlek! – súgta oda az elkezdett rajznak, és otthagyott mindent az ablakpárkányon.
Felhúzta a kopogós lakkcipőjét, hóna alá kapta kedvenc csíkos malackáját, és leszaladt a lépcsőn.
Cipősarkának kopogása még akkor is ott visszhangzott a lépcsőházban, amikor Lenka már rég a téren ácsorgott, és azon tűnődött, hogy merre induljon.
Ugróiskolázó lányokra lett figyelmes. Vidáman odaszaladt hozzájuk.
– Beállhatok?
A lányok abbahagyták a játékot, és tetőtől talpig végigmérték Lenkát.
– Nem is tudnál te ugróiskolázni! Barátkozz csak a malackáddal, Röfike! – azzal kuncogva ott hagyták.

A következő feladatokat Benedek Elek: A csúnya királyfi és a szép királykisasszony meséjéhez kapcsolódóan
állítottuk össze. A mesét megtalálhatod több Benedek Elek mesegyűjteményben (például a Magyar mese és
mondavilág III. kötetében) vagy önálló könyvként is (a Csimota Könyvkiadó jelentette meg 2011-ben). Ha
otthon nincs meg neked a mese, keresd bátran a könyvtárakban!

1. Ki a történet főszereplője? Karikázd be!
A. egy tündér
B. egy boszorkány

C. egy kislány
D. egy malac

1. Sorold fel a mese szereplőit!
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
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2. Keresd ki a szövegből, hogy melyik évszakban és melyik napszakban játszódik a történet és
karikázd be a betűjelét!
A. egy tavaszi éjjelen
B. egy őszi délutánon

C. egy téli délelőtt
D. egy nyári este

2. Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki őket! Ha a maradék betűket sorba
teszed, egy, a mesében is előforduló varázslatos tárgy nevét olvashatod.

3. Miért nem akar Lenka lemenni a térre játszani?
A. Mert hideg van.
B. Mert nincs rollere.

C. Mert nincsenek barátai.
D. Mert álmos.

4. Melyik mondatot ki mondta? Kösd össze!

A. Te pont így vagy szép, ahogy vagy!
B. Barátkozz csak a malackáddal, Röfike!
C. Különben sincsenek barátaim!

1. ugróiskolázó lányok
2. Anya
3. Lenka

5. Szerinted mit jelent az a mondat, hogy
„ A szülei nagyon szerették, még a csillagokat is lehozták volna neki az égről.”
A. Szülei annyira szerették, hogy mindig csillag formájú sütit vettek neki.
B. Szülei annyira szerették, hogy bármit megtettek volna érte.

6. Fejtsd meg a titkosírást, és megtudod, mi Lenka kedvenc játékállata!

Megfejtés: ...........................................
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7. Válaszd ki, melyik szó a kakukktojás!
A. kuksol

B. gubbaszt

C. kuporog

D. kukucskál

Hogy mondanád a választott szót másként?..................................................................................................................
8. Karikázd be annak a válasznak a betűjelét, amely igazzá teszi a mondatot!
A gyerekek azért csúfolták Lenkát, mert…
A. …nem tud ugróiskolázni.
B. …alacsony.
C. …dagi.
D. …csúnyán rajzol.

9. Karikázd be a hamis válasz betűjelét!

A. Lenka legjobb barátai a ceruzák és a papírok.
B. Lenkának kopogós lakkcipője van.
C. Lenka egész délután együtt ugróiskolázott a lányokkal a téren.
D. Lenkának kezdetben nem volt sok kedve lemenni a térre játszani.
10. Adj címet a szövegrészletnek!

..............................................................................................................................................................................................
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Megfejtés:............................................................................................................................................................................
3. Hogyan mondanád más szóval?

kevély:..................................................................................................................................................................................
lakodalom:...........................................................................................................................................................................
paripa:..................................................................................................................................................................................
megtakarította:....................................................................................................................................................................
muzsika:................................................................................................................................................................................
keservesen:..........................................................................................................................................................................
szaladott:.............................................................................................................................................................................
4.Válaszd ki azokat a népmesei fordulatokat, amelyek nem szerepelnek ebben a mesében
és karikázd be a betűjelüket!
A. Hol jársz te itt, ahol a madár se jár?
B. Szerencséd, hogy öreganyádnak szólítottál!
C. Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl…
D. Itt a vége, fuss el véle!
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5. Válaszd ki a királyfi ajándékai közül azt, amelyik legjobban tetszett neked, és rajzold le!

