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3. OSZTÁLY/2 – (2012–2013)
Andri Snaer Magnason: A kék bolygó története
A következő feladatokat Andri Snaer Magnason: A kék bolygó története című
könyvéhez kapcsolódóan állítottuk össze nektek. A magyar nyelvű kiadást Kovács
Katalin illusztrálta, és a Koinónia Kiadó adta ki 2011-ben.
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– Nézd csak, milyen érdekes csillag – szólt hirtelen Brimir.
– Hol? – kérdezte Hulda.
– Ott! – kiáltott Brimir.
– Ott sosincs csillag – mondta Hulda és megdörzsölte a szemét.
Csakhogy a csillag nem is állt egy helyben. Hosszú tűzcsóvát húzott maga
után és ide-oda kanyarogva villogó tűzbetűket rótt a sötét égboltra.
– KEZDŐDIK A MÓKA – betűzte Hulda.
– Kezdődik a móka? Miféle hullócsillag ez?
A csillag hirtelen felhagyott a ficánkolással és egyre hangosabb, egyre félelmetesebb süvöltéssel egyenesen a kék bolygó felé vette útját.
Brimir és Hulda ijedten összebújt.
– Ajaj, mi ez, bolygó, vagy üstökös?
– Űrhajó! Mindjárt lezuhan!
Az űrhajó egyre gyorsabban közeledett, majd vakító fény villant. A madarak
vijjogva menekültek. A mókusok a nyulak földalatti odúiba húzódtak. A halak
mélyen az algák erdejébe bújtak, Brimir és Hulda a homokba vackolta magát.
– Egyenesen felénk zuhan! – kiabált Hulda. – Összelapít bennünket!
– Ölelj át szorosan! – súgta Brimir.
Hulda úgy átölelte, hogy szinte összeroppantotta Brimirt. Hatalmas robbanás
hallatszott. BUMMMMM!
A robbanás hosszan visszhangzott a hegyek között, a parton pedig homok és
sziklatörmelék zuhogott a magasból.
Brimir és Hulda csengő füllel, mozdulatlanul ült. Óvatosan felkászálódtak és
leporolták magukat. Ahol az űrhajó becsapódott, ott most mély kráter éktelenkedett. Odasettenkedtek és belekukucskáltak. A gomolygó füst miatt szinte
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semmit sem lehetett látni, azt a horpadt, alaktalan valamit kivéve, ami a gödör
alján villogott.
– Pont olyan, mint egy ócska porszívó – mondta Hulda.
– Ez egy űrhajó – súgta Brimir.
Az űrhajó nem adott életjelet, ám nemsokára kopácsolás hallatszott ki belőle,
piff, paff, puff, mintha valaki a járgány ajtaját próbálta volna kinyitni.
– Ide ősidők óta senki sem jött az űrből – szólt Hulda.
Az ajtót most az előbbinél sokkal hangosabban döngették. PIFF! PAFF! PUFF!
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– Remélem, nem valami űrszörny lesz az – súgta Brimir.
Rettenetes robaj hallatszott, valaki teljes erővel ráütött az ajtóra. Az fülsüketítő recsegéssel kicsapódott, és az ajtónyílásból hatalmas, sötét figura pislogott kifelé az éjszakába.

Könyveinket megvásárolhatják a www.rainbowkatalogus.hu oldalon.
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1. Ö
 sszekeveredett néhány, a szövegben szereplő összetett szó.
Tegyél rendet köztük!
A. TŰZCSILLAG

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

B. HULLÓTÖRMELÉK

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

C. ŰRBETŰ

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

D. SZIKLASZÖRNY

…….........................................................................…….
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2. S
 orold fel Naprendszerünk bolygóit! Ha magadtól nem tudod a
választ, nézz utána a könyvtárban vagy felnőtt segítségével az
interneten!
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

3. Állítsd időrendbe az eseményeket!

A. Hatalmas robbanás visszhangzott a hegyek mögül.
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B. Kinyílt az ajtó, és egy hatalmas, sötét figura pislogott ki az éjszakába.
C. Feltűnt az égen egy érdekes „csillag”.
D. A „csillag” a kék bolygó felé veszi az irányt.

4. M
 elyik állatot nem említi a szövegrészlet? Karikázd be a helyes
választ!
A. hal

B. róka

C. mókus

D. madár

5. Hol játszódik a szövegrészlet?
A. A Holdon.
B. A Marson.
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C. Egy képzeletbeli kék bolygón.

D. A kis herceg B–612-es bolygóján.

6. Milyen tulajdonságok igazak Brimirre és Huldára? Karikázd be!
A. kíváncsiak

B. óvatosak

C. dühösek

D. unottak

7. I gaz vagy hamis? Írd a mondatok mellé! I= igaz, H=hamis
A. A kék bolygóra egy űrhajó zuhant le.
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B. Brimir és Hulda attól féltek, hogy az űrhajóban egy hatalmas űrszörny lesz.
C. A bolygó élőlényei mind unottan figyelték az űrhajó lezuhanását.
D. Hulda szerint a roncs pont úgy nézett ki, mint egy ócska turmixgép.

8. M
 elyik szó mit jelent? Kösd össze!
odaoson

M

odasettenkedik
odakúszik

beles

benéz

bekukucskál
odalopakodik

fetápászkodik

bepillant

felkászálódik
feláll

9. A
 szöveg alapján keresd meg a hibát a mondatban, és írd le helyesen!
Ahol a meteorit becsapódott, ott most mély kráter éktelenkedett.

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

10. Fejtsd meg a titkosírást!
A KÓM A K I D Ő DZ E K
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Megfejtés: ......................................................................................................................................................................

A következő feladatok A kőleves című magyar népmeséhez kapcsolódnak.
Olvassátok el a mesét! A szövegét több népmesegyűjteményben is megtaláljátok,
többek között Fábián Ágostonné: Az eltáncolt papucsok című bukovinai székely
népmesegyűjteményében.
1. Állítsd időrendbe az eseményeket!
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A. A katona egy kis kolbászt kér az asszonytól.
B. A katonát senki nem akarja megvendégelni.

C. A katona eladja a követ az öregasszonynak a követ száz forintért.
D. A katona kér egy fazekat az öregasszonytól.
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2. M
 elyik hozzávalóra nincs szükség a kőleveshez? Karikázd be a helyes
válasz betűjelét!
A. krumpli
B. só
C. rizs
D. sütőpor

3. Melyik tulajdonság melyik szereplőre illik? Kösd össze!
furfangos

katona

zsugori
ravasz
leleményes

ta

hiszékeny

öregasszony

4. Te milyennek érzed ezt a mesét? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!
A. feszült

B. izgalmas
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C. vicces
D. félelmetes
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5. Válaszd ki a kedvenc jelenetedet, és rajzold le egy külön lapra!

Könyveinket megvásárolhatják a www.rainbowkatalogus.hu oldalon.

