
Jean-Philippe Arrou-Vignod: A cukrozott omlett
Ebben a feladatsorban Jean-Philippe Arrou-Vignod: 
A cukrozott omlett című kötetéhez kapcsolódóan találsz 
kérdéseket. A könyvet Mázás Zsuzsa illusztrálta, 
Tótfalusi Ágnes fordította, és a Manó Könyvek Kiadó 
adta ki, 2016-ban.

– Fiúk, nagy hírem van – mondta a mama.
1967-et írtunk, téli este volt, nem sokkal karácsony előtt.
Papa még nem jött haza a munkából, mind a 
konyhában nyüzsögtünk, készült a vacsora.

Máskor nagyon szeretem az ilyen estéket: finom illatok úsznak a levegőben, 
meleg van, pára futja be az ablakot, és bármiről el tudunk beszélgetni a 
mamával, miközben segítünk neki a főzésnél.
De most a kicsik is berontottak a konyhába, nagy volt a hangzavar, és éreztem, 
hogy mama, ki tudja, miért, egyre idegesebb lesz.
– Nagy híred van? – kérdezte Jean-A. – Szuper! Sültkrumplit csinálsz nekünk?
Jean-C felnyerített, ugyanis éppen borsót fejtettünk. Mama imádja a zöldségeket, 
a fűlevest, és a csupa-vitamin, egészséges fogásokat.
Pedig a zöldborsóban csak egy jó van: amikor megpucoljuk. A körmünkkel 
felhasítjuk a hüvelyt, és odabent, a selymes tokban kerek és fényes gömböcskék 
sorakoznak, mint a revolvergolyók.
Jean-D gyorsan be is dugott az orrlyukaiba két-három ilyen kis golyót, a lábánál 
fogva fel kellett emelni, és rázogatni, hogy kijöjjenek, úgyhogy mama kicsit 
ideges lett:
– Mindjárt kihúzzátok a gyufát! Így kérjen az ember tőletek bármit is!
Utána Jean-E kiborította a zöldborsós tálat, mire négykézláb kergetni kezdtük 
a kockakövön az ide-oda guruló borsószemeket. Olyan volt, mint egy hatalmas 
golyójáték, nevettünk, mint a bolondok, utána elcsattant az első pofon, és akkor 
már az egész nem volt vicces egyáltalán.
– Rendben – mondta a mama. – Ha nem bírtok magatokkal, tűnés a nappaliba, 
különben soha nem lesz kész a vacsora.

2. OSZTÁLY/2,  2016–2017

Név: . .................................................................................................................................

Osztály/csoport: . .............................................................................................................
  Visszaküldési határidô: 2017. január 13.

M
IN

TA
M

IN
TA



Mindig így megy ez, amikor segíteni akarunk a mamának. A nagy semmiért 
felkapja a vizet, kijelenti, hogy még soha nem látott olyan gyerekeket, mint mi, 
és le merné fogadni, direkt csináljuk, hogy őt felbosszantsuk.
– Jól van, a ti bajotok – tette hozzá. – Legfeljebb nem tudjátok meg, mi a nagy hír.
– Talán új autónk lesz? – kérdezte Jean-C.
– Még annál is jobb! – mondta mama.
– Végre megveszitek a tévét? – kérdezte Jean-A.
– Még jobb! Senki nem találja ki?
Szó nélkül egymásra bámultunk. Mégis, mi lehetne jobb egy tévénél?
Jean-A, akinek nagyon jó a szervezőkészsége, néhány napja közölte velünk, 
hogy mindenkinek ellátja a baját, aki nem tévét kér karácsonyra. Szóba sem 
jöhet villanyvasút, cowboyfelszerelés vagy nyílpuska. Most hagyjuk a fenébe 
a kretén ajándékokat és az édességeket! Jean-A szerint, ha mind összefogunk, 
papa és mama végül engedni fog.

2. OSZTÁLY/2,  2016–2017

1.   Számozással tedd időrendbe az eseményeket!

A. Kiborul a zöldborsós tál.

B. A kicsik berontanak a konyhába.

C. Mama kizavarja a gyerekeket a konyhából.

D. A nagyobbak borsót fejtenek.

2.  Melyik mondatra gondoltunk? Keresd meg a szövegben!  

• Kérdő mondat
• három szóból áll
• az előtte levő mondatban a legidősebb fiú örömében felkiált
• az utána levő mondatban a harmadik fiú felnevet.

Erre a mondatra gondoltunk:  .............................................................................................................

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

3.   Összekevertük egy mondat szavait, válaszd szét, és tedd helyes 
sorrendbe őket! (A mondatvégi írásjelről se feledkezz meg!)

       MIEGYLEHETNEMÉGISJOBBTÉVÉNÉL  

Megfejtés:  ......................................................................................................................................................

4.   Igaz vagy hamis? Írd a mondatok mellé I=igaz, H=hamis

A. A fiúk legszívesebben zöldborsót ettek volna vacsorára.

B. Jean-D zöldborsót dugott az orrába.

C. Csendes, nyugodt, unalmas este volt.

D. A családnak új autója lesz.
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5.   A történet csaknem 50 éve, karácsony előtt játszódik.  Gyűjtsd ki 
a szövegből azt a 4 dolgot, amit karácsonyra szívesen kérnének a 
gyerekek, és írj négyet, amit te szeretnél! 

……………….......................................… ……………….......................................…

……………….......................................… ……………….......................................…

……………….......................................… ……………….......................................…

……………….......................................… ……………….......................................…

6.   Húzd alá pirossal azokat a tevékenységeket, amelyek a karácsonyi 
ünnepkörhöz kapcsolódnak!  

mézeskalácssütés         tojásfestés         ajándékok készítése         szülinapitorta-sütés 

füzetek bekötése         karácsonyfadísz készítése         töklámpásfaragás  

7.   Kösd össze azokat a szólásokat, kifejezéseket, amelyeknek ugyanaz  
a jelentése! 

Kihúzza a gyufát. Nem bír magával.

Nem fér a bőrébe. Felmegy nála a pumpa.

Felkapja a vizet. Elveti a sulykot.

8.   Melyik az a szó, amelyik mindegyik kifejezést értelmessé teszi?  
Írd le a megfelelő alakban! 

A. Tehenet _ _ _ _

B. Keresztrejtvényt _ _ _ _

C. Babot _ _ _ _ 

D. Követ _ _ _ _

9.   Melyik sorozatot írta még a szerző? Ha nem tudod magadtól a választ, 
nézz utána a könyvtárban vagy az interneten!

A. Bob és Bobek B. Liza és Micsoda

C. Nick és Tesla D. Büdi és Ben

10.   Adj címet a részletnek! 

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

A következő feladatokat A kicsi dió című népmeséhez kapcsolódóan állítottuk össze. 
A mesét többek között Kriza János Az álomlátó fiú. Székely népmesék című kötetében 
(Móra Kiadó, 2011, illusztrálta: K. Lukáts Kató) megtalálod. Ha nincs meg neked 
otthon a kötet, keresd meg a könyvtárban vagy felnőtt segítségével az interneten!  

1.   Számozással tedd időrendbe az eseményeket!

A. Őrlés.

B. Dagasztás.

C. Kaszálás.

D. Cséplés.

2.   Melyik tulajdonság nem illik a mesében szereplő kenyérre?  
Húzd alá! 

A. szószátyár B. locsogó

C. fecsegő D. nesztelen
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3.   Melyik hozzávaló nem kell a kenyér készítéséhez? Karikázd be  
a helyes válasz betűjelét! 

A. Liszt B. Só

C. Víz D. Kakaópor

4.   Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő szóval!  

kasza                 malomkerék                 cséphadaró   

A. Jár a szája, mint a ………………………..........................................…

B. Akkora, mint egy ………………………..........................................…

C. Éles, mint a ………………………..........................................…

5.   Hallgasd meg az Elmentem a piacra c. népdalt (például Szalóki Ági 
vagy Gryllus Vilmos előadásában), vagy ha erre nincs módod, keresd 
meg a szövegét az interneten vagy a könyvtárban! Mi készült a 
dalban a búzából? Húzd alá! 

A. Kifli.

B. Zsemle.

C. Pogácsa.

D. Perec.
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