
Kicsibácsi és Kicsinéni (meg az Imikém)
Ebben a feladatsorban a Dániel András által írt és illuszt-
rált Kicsibácsi és Kicsinéni (meg az Imikém) című kötet-
hez kapcsolódóan találtok feladványokat. A könyvet a 
Pagony Kiadó adta ki 2013-ban.

Képzeljük azt, hogy volt egyszer egy öreg dió. Vagyis 
hogy: van. Ebben a dióban él Kicsibácsi és Kicsinéni, meg 
Imikém, a felhúzhatós bádognyúl: a madaruk. Kicsibácsi 

és Kicsinéni persze tudják, hogy Imikém igazából nyúl, nem madár, mégis. Talán a 
kalitka miatt van ez, ki tudja. Mert Imikém ott lakik, egy kalitkában – máshová nem 
is nagyon tudnák tenni, kevés a hely. Onnan nézelődik egész nap a festett bádog-
szemével, s azon mélázik, milyen jó volna, ha legalább repülni tudna, vagy valami. 
Nem mintha bánná, hogy így alakult: mindegy az embernek, nyúl vagy madár, ha 
szeretik. Kicsibácsi minden reggel kiveszi a kredencfiókból a kulcsot, odamegy a 
kalitkához, és felhúzza vele Imikémet. Nem kell ehhez sokat sétálnia: kicsi a dió, két 
lépés a kredenctől a kalitkáig, két lépés vissza. Hát ez igazán nem sok, mégis van 
a dióban minden, ami kell: sezlony, stelázsi, sparhelt, és még egy halom érdekes, 
elfeledett nevű dolog, most csak az S betűseket mondtam. Felhúzza hát Kicsibácsi a 
bádognyulat, aki erre kinyitja a bádogszemét, és vidáman így kiált: 
– Jó reggelt! Mert ha nem is igazi madár, beszélni azért tud, sokkal jobban, mint mond-
juk egy papagáj. Kicsinéni egy csomó dologra megtanította az évek során. Tízig szá-
molni, meg mindenféle mondókákra, sőt még arra is, hogy őrizze a házat, ha nincse-

nek otthon Kicsibácsival. Rabló! Rabló! – kellene 
kiabálnia Imikémnek, ha valaki illetéktelenül lopa-

kodna be a házba, amíg ők távol vannak. Erre per-
sze sosem kerül sor, hiszen a rablókat az aranyak és a 

bankok izgatják, s cseppet sem érdeklik őket az öreg diók. 
Egyáltalán: kit érdekelnek az öreg 

diók? Az égvilágon senkit sem. 
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Rengeteg
Egyszer úgy adódott, hogy 
sétája során Kicsibácsi beté-
vedt egy szinte áthatolha-
tatlanul sűrű, sötét erdőbe. 
önmagában ezzel még nem 
is volt semmi baj, hiszen 
Kicsibácsi egy cseppet sem 
volt félős, vagy ilyesmi – ha 
ez az erdő nem lett volna 
történetesen a messze földön 
hírhedt Ravaszdi Rengeteg. De 
hát az volt. Meg is szólította 
Kicsibácsit, aki mögött máris 
összezáródtak a mindenféle ronda, szúrós bokrok, egymásba fonódtak gacsos 
ágaik: – Balsorsod vezérelt ide, szerencsétlen idegen! Tudd meg, hogy én nem 
vagyok más, mint a rettegett hírű Ravaszdi Rengeteg! Tisztában vagy vele, hogy 
ez mit jelent? – Mit? – kérdezte Kicsibácsi, mert nem tudta. – Azt jelenti – recsegte 
kellemetlen tűzifahangon az erdő –, hogy te innen, úgy értve, hogy belőlem élve 
többé ki nem jutsz! Bolyonghatsz bármeddig ösvényeimen, a kivezető utat soha 
nem leled! – Vagyis azt állítod, hogy te voltaképpen egy útvesztő vagy – foglalta 
össze a hallottakat Kicsibácsi. – Jól látod a dolgot – suhogtatta meg vészjóslóan 
komor, vihartépte lombjait a Ravaszdi Rengeteg. – A közvélekedés szerint sokkalta 
veszélyesebb vagyok még a Trükkös Tölgyesnél, sőt a Fortélyos Fenyvesnél is, nem 
beszélve a méltán rosszhírű Agyafúrt Almáskertről. Egyszóval, neked harangoztak. 
– Meglehet – bólintott Kicsibácsi –, csakhogy van itt egy bökkenő. – Nem kedvelem 
a bökkenőket – rázta meg lombszakállát a Rengeteg. – Mi volna az? – Mindössze 
annyi, hogy – miként azt mind a ketten tudjuk –, te igazából egy rajzolt erdő vagy 
– válaszolta Kicsibácsi. Azzal előkotorta kabátzsebéből az elefántos radírját, s 
inóc-kanóc, kiradírozta magát a kelepcéből. 

Könyveinket megvásárolhatják a www.rainbowkatalogus.hu oldalon.
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1.   Húzd alá az igaz mondatokat!

A. Kicsibácsi és Kicsinéni kettesben élnek egy öreg dióban.

B. Kicsibácsi és Kicsinéni Imikémmel együtt élnek egy öreg dióban.

C. Kicsibácsi és Kicsinéni gyereke Imikém.

D. Imikém egy kalitkában lakik.

2.   Melyik mondat szól Imikémről? Karikázd be a betűjelét!

A. Egy bádognyúl, festett bádogszeme van, egy akváriumban lakik és tud 
tízig számolni.

B. Egy kanárimadár, festett bádogszeme van, egy kalitkában lakik, tud tízig 
számolni és ismer mindenféle mondókát.

C. Egy bádognyúl, festett bádogszeme van, egy kalitkában lakik, és egyálta-
lán nem tud beszélni.

D. Egy bádognyúl, festett bádogszeme van, egy kalitkában lakik, tud tízig 
számolni, és ismer mindenféle mondókát.

3.   Mit kell ahhoz tenni, hogy Imikém kinyissa a szemét, és azt mondja:  
„Jó reggelt!”? Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

A. Meg kell csiklandozni a talpát.

B. Nyakon kell önteni egy pohár vízzel.

C. Fel kell húzni egy kulccsal.

D. Meg kell nyomni rajta egy gombot.

4.   Az öreg dióban sokféle érdekes régi néven emlegetett bútor van. 
Melyiket hogyan hívnád ma? Húzd alá a helyes választ! (Ha magadtól 
nem tudod a választ, nézz utána a könyvtárban vagy az interneten!) 

A. sezlony: könyvespolc hűtőszekrény dívány

B. stelázsi: íróasztal polc emeletes ágy

C. sparhelt: tűzhely étkezőasztal szék
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5.   A szöveg alapján rajzold le egy külön lapra az öreg diót belülről!  
(A lapra ne felejtsd el ráírni neved, osztályod, iskolád!) 

6.   Ki a legveszélyesebb a közvélekedés szerint? Karikázd be a helyes 
válasz betűjelét! 

A. Trükkös Tölgyes

B. Agyafúrt Almáskert

C. Ravaszdi Rengeteg

D. Fortélyos Fenyves

7.   Adj te is a 6. pontban találhatóakhoz hasonló neveket! (A lényeg, hogy 
a melléknév ugyanazzal a betűvel kezdődjön, mint a főnév!) 

A. ………………………....................………… Akácos

B. ………………………....................………… Fűzliget

C. ………………………....................………… Bükkös

D. ………………………....................………… Gesztenyés

8.   Két – más mesékből híres – erdő mutatkozik be nekünk. A leírás alapján 
próbáld kitalálni, melyiknek mi a neve! (Vigyázz, az erdő nevére 
vagyunk kíváncsiak, nem a mese címére!)

A. Sokféle állat él bennem: csacsi, kenguru, kengurubaba, bagoly, malac, 
mackó, nyuszi, tigris. Valamennyien játékok, egy kisfiú a gazdájuk. Előfordul, 
hogy árvíz önt el, vagy egyik lakóm beszorul a másik lakóüregébe.

A nevem: ..........................................................................

B. Én is sokféle lénynek adok otthont. Lakik bennem például zöld színű kis 
tündér, fájós fogú oroszlán, fékezhetetlen agyvelejű nyúl vagy kék színű 
paripa. Lakóim rendeztek már versíró versenyt, egyszer pedig egyikükre 
rádőlt egy fa, de ő csak annyit mondott: Dömdödöm.

A nevem: ..........................................................................
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9.   Az alábbi kifejezések közül melyik a kakukktojás? Karikázd be a 
betűjelét!  

A. Neked harangoztak!

B. Neked véged!

C. Neked befellegzett!

D. Nesze neked!

10.   Keresd meg a betűhalmazban elrejtett tizenhárom szót, és karikázd be 
őket! (kulcs,  útvesztő, dió, kicsibácsi, kicsinéni, bádog, vészjósló, radír, 
imikém, bökkenő, erdő, komor, rabló)

                                

K U L C S V A B L B

I E E B V É V N X Ö

C Ú T V E S Z T Ő K

S R X B Y Z T P I K

I A R Á O J K R M E

N B K D I Ó O A I N

É L M O Ú S M D K Ő

N Ó X G X L O Í É X

I E R D Ő Ó R R M Y

K I C S I B Á C S I

A következő feladatokat Janikovszky Éva: Bertalan és Barnabás című meséjéhez kap-
csolódóan állítottuk össze nektek. A mesét először a Móra Ferenc Könyvkiadó adta ki 
1969-ben. Ha nincs meg neked otthon, keresd meg a könyvtárban!  

1.   Számozással tedd időrendbe az eseményeket!

A. A postás csengetése összezavarja Borbála nénit.

B. Boldizsár bácsi megkapja ajándékba a dakszli ikreket.

C. Borbála néninek remek ötlete támad.

D. A kutyusok szomorúak, mert összekeverik őket.
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Könyveinket megvásárolhatják a www.rainbowkatalogus.hu oldalon.

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

A. Boldizsár bácsi egy kétfejű kutyát kapott ajándékba.

B. Borbála néni két kutyát vett ajándékba.

C. Boldizsár bácsi karácsonyra kapta a kutyusokat.

D. Boldizsár bácsi már a doboz alakjából rögtön látta,  
hogy kutyát kap ajándékba.

3.   Melyik közmondás illetve szólás illik legjobban a szöveghez? Húzd alá!

A. A hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát.

B. Olyanok, mint két tojás.

C. Úgy bánik vele, mint a hímes tojással.

D. Késő bánat, eb gondolat.

4.   Mi különbözteti meg Bertalant és Barnabást más dakszli ikrektől? Olvasd 
el figyelmesen a szöveget, és karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

A. Színes szalag van a nyakukban.

B. Boldizsár bácsi megtanította őket számolni.

C. Borbála néni levendulájának illatát árasztják magukból.

D. Semmi, pont olyanok, mint bármelyik más dakszli ikerpár. 

5.   Bertalan és Barnabás ikrek. Van a világirodalomban egy másik 
olyan klasszikusnak számító mű, ahol szintén ikreké a főszerep: két 
kislány, kihasználva egyformaságukat, eléri, hogy rég elvált szüleik 
ismét egymásra találjanak. Mi a mű címe, ki írta, és hogy hívták a két 
kislányt? (Ha magadtól nem tudod a választ, nézz utána a könyvtárban 
vagy az interneten.)

Szerző:  ....................................................................................................................................................................

A mű címe:  .............................................................................................................................................................

A kislányok neve:  ...............................................................................................................................................
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