
Kiss Noémi: Lámpaoltó Pöttyös néni 
Ebben a feladatsorban Kiss Noémi Lámpaoltó Pöttyös 
néni című kötetéhez kapcsolódóan találsz feladatokat. 
A könyvet Nagy Norbert illusztrálta, és a Pagony Kiadó 
adta ki, 2018-ban.

Amália és Dodó imádják, ha vendégek érkeznek 
hozzájuk. Ennél már csak az jobb, ha ők mehetnek 

vendégségbe. Pont olyan klassz, mint a mákos palacsinta megsült széle, vagy 
a sima porcukor, palacsinta nélkül. A hívatlan, váratlan vendég bármelyik 
napszakban beeshet az ablakon, benne meg ez a legjobb. 
Most épp nagy rumli ül a gyerekszoba szőnyegén. A pakolási kedv mutatója 
nullán áll. 
Ó, bárcsak beesne valaki, és megmentené az ikreket a rendrakástól! Anya 
négyszer szólt már. A gyerekek párnákkal és székekkel barikádozzák el a 
szobájuk ajtaját, és leselkednek kifelé a kulcslukon. 
Tiszta a levegő, anya levelezik a számítógépén, lehet tovább rendetlenkedni.
A szoba kitágul, az ablak résre nyílik. Amália a szekrényben kotorászik, valamit 
keres, ami épp megint elveszett. Furcsa hangokat hallani. Dodó szerint valaki van 
odakint, mintha a Bosnyák tér felől jönnének a hangok. Hollók kárognak: krúg, 
krúg! Aztán egy koccanást hallani: 
– Amália, nézz oda! Az ablakba! Valaki veri az üveget! 
Dörömbölés.
– Keresem az ugrókötelem. Nem találom. Inkább segíts, légyszi!
Egyre sűrűbb a károgás, és egyre élesebb. Hopp, valami berepült az ablakrésen! 
Dodó odarohan, és felveszi. Egy fehér boríték. A fekete holló ejtette ki a csőréből. 
– Nézd csak, Amália! A holló ott köröz a fák fölött!
– Nem annyira szeretem a fekete hollót, félek tőle. Megvan a kötelem! Menjünk 
ki a játszótérre, Dodó! 
– Én egyáltalán nem félek tőlük. Olyan szép feketék. Ha jön egy rossz holló, 
majd elkergetem, jó? – mondja Dodó, és kinyitja a borítékot, amit a holló dobott 
be: – Mi lehet benne? 
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– Nekem mindegy – húzza a száját Amália. De mikor meglátja a levél pöttyös 
pecsétjét, kikapja Dodó kezéből a papírt. 
– Felolvasom, jó? 

– Nem is tudsz olvasni! – 
hitetlenkedik Dodó.
– Titkosírást tudok. – Amália 
kibontja a borítékot. – Nézd 
csak, ovis jelek vannak rajta! 
Meg egy térkép.
Dodó magához ragadja a 
levelet: – Pfű, ezt repülőről 
rajzolták! 
Középen barna, sáros folyó 
kanyarog. A Parlament rózsaszín 
tortahab. Cukortetők. Ott a 
Halászbástya, homokozóban 
vödörvár.  Sovány hidak. 
Az egyik nyakláncos híd lábán 
lusta oroszlánok heverésznek. 
Nyelvük nincs, csak foguk. 
A folyó közepén hosszúkás, 
rejtelmes sziget nyúlik el, a 
szigetből létra vezet az égbe. 
Az ikrek izgatottan forgatják a 
levélpapírt. Dodó biztos benne, 
hogy Pöttyös néni küldte. Neki 
van pöttyös pecsétje és égi 
térképe. A város pedig Budapest.
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1.  Kik a szereplők? Írd a nevüket a szófelhőből a vonalra!

2.   Melyikükből találod a legtöbbet a szófelhőben? Számold meg, majd 
írd le a nevét, és a megfelelő számot!

3.   Keresd meg a megfelelő szót a szövegből, majd írd le a vonalra!

a)  Két szótagú szó, ez hozta  

a leveleket a gyerekeknek.

b)  Három szótagú, a térképen  

ez a város van.

c)  Két szótagú szó, ilyen  

pecsét van a levélen.      
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4.   Tedd betűrendbe a három szót! Sorszámukat írd be a 3. feladat üres 
négyzeteibe!

5.  Írd le az egyben leírt mondatokat helyesen!

Agyerekekleveletkaptak.

Kitőljöttalevél?

Válaszold meg a kérdést! Segít a szöveg!

6.   Kösd össze a szavakat a jelentésükkel! 

kotorászás folyamatos lármázás

dörömbölés rövid ideig tartó összeütközés

koccanás hosszas keresgélés

7.   Melyik budapesti nevezetességek lehetnek? 

a)  Barna, sáros folyó kanyarog. 

b)  Az egyik nyakláncos híd tövébe  

lusta oroszlánok heverésznek.

c)  A folyó közepén hosszúkás,  

rejtelmes sziget nyúlik el.      

8.   Színezd a szövegnek megfelelően 
 a Parlamentet és a Dunát!

Írj még három nevezetességet  
Budapestről, melyeket te is  
szívesen megnéznél!  
Ha magadtól nem tudod a választ, 
 nézz utána a könyvtárban  
vagy az interneten!

9.   Mi volt a levélben? Fejtsd meg a titkosírást, a megfejtést írd a vonalra!

  

10.   Milyennek képzeled Pöttyös nénit? Rajzold le egy külön lapra!  
(A lapra ne felejtsd el ráírni neved, osztályod, iskolád!).
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Keresd meg az interneten Az aranypálca c. népmesét Benedek Elek gyűjtéséből, majd oldd 
meg a feladatokat! 

1.   Merre indultak a királyfiak? Húzd a szavakat a megfelelő égtájakhoz! 

2.    Tegyél rendet, húzd össze az összetartozókat!
baka falatot
keszkenő csoportosan visszameneteltek
falást gyalogos katona
megrökönyödött díszes kendő
visszamasíroztak megelpődött, megdöbbent

3.   Merre járt a legkisebb királyfi? Számozd meg a helyszíneket egymás 
után, majd olvasd össze és írd le a mesével kapcsolatos szót!

sziklás hely  R tenger  A
otthon  V újból otthon  T
második sziget  L első sziget  Zs
tündérkirálynőnél  Á újból a tündérkirálynő lakhelyénél  A

Megoldás:  .....................................................................................................................................................
   

4.   Kitől mit kapott a fiú? Fejtsd meg a szavakat, majd kösd össze az 
összeillőket!

rebmegerö                  őnylárikrédnüt                  geynöpök          

ynozssagerö                  ődnek                  aclápynara   
 
5.   Rajzold le azt a varázstárgyat, amelyiket a három közül szívesen 

megtartanál magadnak, ha csak egy lehetne a tied! Indokold meg, 
hogy miért azt használnád! (A lapra ne felejtsd el ráírni neved, 
osztályod, iskolád!).
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Szerinted merre indulhatott a legkisebb királyfi? Rajzold be nyíllal!
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