
Czigány Zoltán: Csoda és Kósza körül a föld – 3.oszt.

A következő feladatokat Czigány Zoltán: Csoda és Kósza körül a Föld című könyvéből vett részlet-
hez kapcsolódóan állítottuk össze nektek. A kötetet a Pagony Kiadó adta ki 2009-ben és Baranyai 
András illusztrálta.

Szemelvény:  
– Gyorsabb vagyok, vagy lassabb? – kérdezte Kósza.
–  Mihez képest? Most mértem le először. Nálam biztosan gyorsabb, mert egy helyben álltam, 

amíg mértem. Fuss még egy kört!
– Futok! – lihegte Kósza, és már indult is volna.
–  De ne most! Most fáradt vagy – szólt rá Csoda. – Overdose sem indul kétszer egymás után, 

pedig állítólag a világ leggyorsabb lova. Előbb egyél, aludjál, nézd a felhőket, vagy fess 
Remsey bácsival, ahogy szoktál, és költs egy verset közben! Majd délután fuss egy másikat!

Kósza nem festett, nem költött, csak toporgott az első meg a hátsó patáin, és türelmetlenül várta, 
hogy újra futhasson. Aztán újra futott.
Csoda – pacikapacitásainak egészen apró segítségével – megjegyezte a délelőt
ti eredményt, lemérte újra, összehasonlította a kettőt, majd azt mondta:
–  Most jobb volt. 

Ettől kezdve minden nap, délelőtt és délután mérte Kósza idejét. És Kósza tényleg egyre jobban 
futott. Úgyhogy Csoda egyik délután azt mondta neki:

– Kósza, belőled versenyló is lehet. Még olimpiai versenyló is!
Kósza elámult, és meg is hatódott kicsit.
– Akkor én indulok az Olimpián. – Kilépett az istálló ajtaján, aztán még visszanézett. – Szevasz!
– Most mit csinálsz? – nézett utána Csoda.
– Indulok az Olimpiára.
–  Kósza, gyere vissza, ez nem így van – nyerített rá Csoda. – Az Olimpiára el kell utazni. Csak 

négyévente van, mindig egy másik ország nagy városában, ahol a világ legjobb sportolói 
összemérik izmaikat.– Jól van, Csoda. Nem azért tartalak itt, hogy csak beszélj és henyélj, 
legfeljebb mérd a futásomat… Derítsd ki, mikor lesz az Olimpia! És hogy hol?

– Jaj, Kósza! Nem gondolod, hogy még nem gondoltam erre: idén
Pekingben van az Olimpia.
– Akkor irány Peking! Menjünk Pekingiába!
– Kínába – javította ki Csoda.
– Akkor a kínjába – bólintott Kósza.
Kósza el is ment a gödöllői piacra és vásárolt két zsák rizst, kiwit, amit korábban,  
Gyöngyi néni gyerekkorában még kínai egresnek neveztek, vett két pálcikát is  
a papírboltban, aztán egy-két márkás ruhadarabot  
és órákig használható műanyag játékot, amelyeket mind Kínában gyártottak.  
Ezek között már Kínában érezte magát az istállóban is.
– Kósza! Szellemi sportágban ne indulj

Név, osztály: .....................................................................  Visszaküldési határidő: január 13.
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8. Mondd más szóval!

toporog: ..........................................................................................................................................................
henyél: ............................................................................................................................................................
elámul:  ...........................................................................................................................................................

9. Melyik a kakukktojás?

A. egres B. köszméte C. kiwi D. piszke

10. Tudod-e, hol nem rendeztek még soha Olimpiát? (Ha magadtól nem tudod a választ, 
nézz utána könyvtárban vagy felnőtt segítségével az Interneten!)

A. Peking
B. Szöul
C. Budapest
D. Athén

A következő feladatok A halász meg a felesége című meséhez kapcsolódnak. A mesét több Grimm 
mesegyűjteményben is megtalálhatjátok, mi a Rónay György által fordított Grimm legszebb meséi 
(Móra Könyvkiadó, 1955.) című kötetből dolgoztunk.

1. Számozással állítsd sorrendbe az asszony kívánságait!

császárnő
kastély
takaros kis ház
Úristen
királynő
pápa

2. Melyik tulajdonság nem illik a feleségre? Karikázd be!

A. nagyravágyó
B. kapzsi
C. telhetetlen
D. megfontolt

1. Milyen állat Csoda és Kósza?

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

2. Milyen versenyszámban szeretne indulni Kósza az Olimpián?

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

3. Igaz vagy hamis? Írd a válaszok mellé: I=igaz, H=hamis!

A. Az Olimpián a világ legjobb sportolói mérik össze izmaikat.
B. Az Olimpiát kétévente rendezik meg.
C. Kósza a papírboltban vásárolt két zsák rizst.
D. Kósza olyan játékokat és ruhadarabokat vásárolt, amelyeket Kínában gyártottak.

4. A szöveg alapján keresd meg a hibát a mondatban, majd írd le helyesen!

Ettől kezdve minden délelőtt mérte Kósza idejét.
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

5. Mit javasolt Csoda Kószának, mit csináljon pihenésképp?  
Karikázd be a helyes válasz betűjelét!

A. egyen, aludjon, nézzen filmet, olvasson, fessen Remsey bácsival
B. egyen, igyon, költsön verset, nézze a felhőket, fessen Remsey bácsival
C. egyen, aludjon, olvasson, nézze a felhőket, fessen Remsey bácsival
D. egyen, aludjon, nézze a felhőket, költsön verset, fessen Remsey bácsival

6. Melyik mondatot melyik ló mondta? Kösd össze!

A. Akkor én indulok az Olimpián.
B. Fuss még egy kört. Csoda
C. Menjünk Pekingiába! Kósza
D. Most jobb volt.

7. A ló elnevezésére sokféle szavunk van. Melyiket mikor használjuk? Kösd össze!

A. ha a ló még nagyon fiatal paripa
B. ha a ló nőstény csikó
C. ha a lovat becézzük kanca
D. ha a ló egy mesebeli táltos paci
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3. Írd be a szavakat a megfelelő helyre, aztán írd le milyen szót olvasol össze a vastag 
keretben! Segítségül megadtunk néhány betűt.

1. L
2. H
3.
4. A
5. O
6.
7.
8.
9. A

10.
11.
12. N

     
3 betűs: HÁZ, NAP
4. betűs: HOLD, PÁPA, 
5 betűs: CSUKA, HINTÓ
6 betűs: HULLÁM, HERCEG
8 betűs: HALÁSZNÉ, KIRÁLYNŐ
9 betűs: CSÁSZÁRNŐ, KŐKASTÉLY

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

4. Képzeld el, hogy te fogod ki a csukát! Mit kívánnál tőle?
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

5. Válassz ki egy jelenetet a meséből és rajzold le!  
(Ha nem elég a helyed, nyugodtan rajzolj külön papírra, munkádat a kijavított 
feladatsorral együtt visszaküldjük!)

Könyveinket megrendelhetik a www.rainbowkatalogus.hu oldalon.
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