
Az informatikus kutyája
Ebben a feladatsorban Az informatikus kutyája című 
verseskötethez kapcsolódóan találsz feladatokat. 
A könyvet Lackfi János fordította, Molnár Jacqueline 
illusztrálta, és a Móra Könyvkiadó adta ki, 2016-ban.

Raymond Queneau
A hangya és a tücsök

A hangya nekilát megmászni
egy hajlékony fűszálat
nem sejti ez a művelet
mily sok nehézséggel járhat

szegényke csak erőlködik
esztelen felfelé kepeszt
egy fűszál kész Mont Blanc neki
egy fűszál kész Mount Everest

eljő minek jőnie kell
lekalimpál bukfencezik
épp a tücsök kapja el
igen gyengéden mégpedig

ó mondja ő korai még
nincs idénye a hegymászásnak
(jaj nem ütötte meg magát?)
inkább táncoljunk kicsinyég
azóta dzsiggelnek salsáznak
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Az alábbi feladatokat A hangya és a tücsök című vershez állítottuk össze.

1.   Ismered A tücsök és a hangya eredeti történetét? Ki írta? Karikázd be!

A Olivier Tallec B Jean-Philippe Arrou-Vignod

C La Fontaine D Hans Christian Andersen

2.   Húzd alá kékkel azt az állítást, ami az eredeti történetre igaz, és 
pirossal azt, ami erre a versre!

A A hangya nem szánja meg a tücsköt.

B A tücsök megmenti a hangyát.

C A hangyát bosszantja a tücsök viselkedése.

D A hangya és a tücsök végül együtt szórakozik.

3.   Mi a salsa? Húzd alá! Ha magadtól nem tudod, nézz utána a 
könyvtárban vagy az interneten! (Vigyázz, több jó válasz is 
lehetséges!)

A Egy latin tánc. B Egy spanyol kenyérféle.

C Egy fűszeres szósz. D Egy versfajta.

4.   A vers egyik mondata „eszperente” nyelven íródott, azaz csak e és é 
magánhangzókat használ, pl. „esztelen felfelé kepeszt”. Találd ki, mit 
jelentenek az alábbi eszperente kifejezések! Kösd össze!  

A. felette eledelt lelhetsz, s ehetsz macska

B. gyerekek kedvenc csemege eledele homok

C. tenger mellett ezer meg ezer szemcse,  
melyen heveredhetsz

abrosz

D. egerek veszedelme csokoládé

1 p

4 p

4 p

4 p

Pierre Coran
Az uhu hobbija

Az uhunak hobbija:
fészkeket gyűjt, úgy biza!

Szarka háza,
páva fészke,
fecskekas.

Csiga váza,
turbánféle,
gömb, likas.

Teli az uhu-szoba,
nyoszolyája,
oduja.

De neked adná mindenét
egyetlen kakukkfészekért.
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5.    Add meg te is valaminek a magyarázatát eszperente nyelven!  
(Írd le a szót és a meghatározást is!)  

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

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

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

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

6.   Meséld el a tücsök szemszögéből a történetet 4-5 mondatban! 

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

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

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

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

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

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

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

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

A következő feladatokat Az uhu hobbija című vershez állítottuk össze.

7.   Melyik szó NEM a nyoszolya szinonimája (rokon értelmű szava)?  
Húzd alá!  

fekhely               pamlag               kerevet               fotel

8.   Melyik évben mi volt az év madara? Kösd össze! Ha magadtól nem 
tudod a választ, nézz utána a könyvtárban vagy az interneten!

2017 tengelic

2016 haris

2015 búbos banka

2014 túzok

9.    Kösd össze a szólásokat, közmondásokat a jelentésükkel!

Madarat tolláról,  
embert barátjáról.

Kevés ember szereti, ha 
korlátozzák a szabadságát.

Madárcsontú ember. Boldog.

Madarat lehet fogatni vele.
Mindenkire jellemző, milyen 

emberekkel veszi körül magát.

Az a madár igen ritka,  
melynek kedves a kalitka.

Igen sovány.

10.   Külön lapra rajzold le a számodra legkedvesebb madarat!  
A lapra ne feledd ráírni neved, osztályod, iskolád!

A következő feladatok A suszter manói című meséhez kapcsolódnak. A mesét a legtöbb Grimm-
gyűjteményben megtalálod, vagy megkeresheted az interneten, a http://mek.oszk.hu oldalon!    

1.   Melyik szólás, közmondás illik legjobban a meséhez? Karikázd be 
a betűjelét!

A. Addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik.

B. Csalánba nem üt a mennykő.

C. Jó tett helyébe jót várj!

D. Jóból is megárt a sok.

2.   Melyik szerzőhöz köthetők az alábbi manók? Kösd össze!

Sünimanó Bálint Ágnes

Manócska Darvasi László

Tupakka Mészöly Ágnes

Trapiti Lázár Ervin

5 p

5 p

4 p

1 p

4 p

1 p

4 p
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3.   Írj egy Grimm-mese címet, amiben szerepel…

A. törpe: .......................................................................................

B. béka: .......................................................................................

C. boszorkány: .......................................................................................

D. cipó: .......................................................................................

4.   Melyik mester mit készített? Kösd össze!

varga agyagtál

bognár bunda

szűcs csizma

gerencsér kerék

5.   Írj egy legalább négy mondatból álló párbeszédet ahhoz a jelenethez, 
amikor a manók megtalálták az ajándékaikat! Ha nem fér ki, folytasd 
külön lapon! (A lapra írd rá neved, osztályod, iskolád!)

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

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

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

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

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

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

Összesen: 50 p

5 p

4 p

4 p
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