
Trapiti
Ebben a feladatsorban Darvasi László Trapiti című könyvéhez kapcsolódóan 
találtok feladványokat. A kötetet Németh György illusztrálta, és a Magvető 

Könyvkiadó adta ki 2002-ben.

Bánatos Olivér azt álmodta, hogy vásárolt egy gyö-
nyörűen zöldellő cserepes virágot Virág Viola virág-
üzletében. Olivér sokáig nem nyitotta ki a szemét, 
hátha újra elszenderül, és tovább álmodja ezt a jól-
eső történetet. Olivérnek nem sikerült újra elalud-
nia. Már javában sütött a nap, fényesen csil-

logtak a háztetők cserepei és az ereszcsa-
tornák. Kedves, langyos őszi reggel volt. 
Vénasszonyok nyarának nevezik azokat az 
őszi napokat, amikor a nyár visszacsem-

pész még egy kis meleget, és szelíden szerte-
lehelgeti. A Pepe testvérek már javában dolgoz-

tak, éppen végigzörgették a szemetes 
kocsijukat az árnyas Mignon kapi-

tány utcában, ahol Olivér lakott. 
A Pepe testvérek, ahogy szok-
ták, teli szájjal énekeltek.
„A szemétben nincsen tejföl, 
ébredj, pajtás, keljél már föl!
A szemétben nincsen kolbász, 
nem egy macska nyávog, 
hanem két száz!”
Ühüm bácsi botja is elko-

pogott a ház előtt,
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kip, kop, de okos,
kip, kop, de okos.
Ühüm bácsi a polgármesteri hivatalba tartott, mert Ühüm bácsi volt a pol-
gármester, és a botjának igaza volt, mert Ühüm bácsi valóban nagyon okos 
volt. Szép, új kardigánban feszített Ühüm bácsi, nyilván Ühüm néni legújabb 
remekművében.
Olivér még mindig csukott szemmel heverészett az ágyában, amikor egy-
szerre jóleső szuszogást hallott. Mintha éppen mellőle, az ágyból hangzott 
volna! Erre aztán kinyitotta a szemét. Rémülten meredt maga mellé. Olivér 
egy borzas kis figurát látott, aki éppen olyan volt, mint egy manó, olyan volt, 
mint egy vásott kis utcakölyök. De valahogy mégis furcsa volt. Nem ilyenek 
voltak az akkori utcakölykök mégsem. A kis fickó jóízűen hortyogott az ágy 
másik oldalán. De még fütyült is hozzá. Csücsörített a szájával, mint amikor 
jó gyorsan ötször egymás után azt mondjuk, hogy:
tyüp, tyüp, tyüp, tyüp, tyüp.
A végén meg azt, hogy: grugrugrukrrrrrrrrr!
Bánatos Olivér lassan fölült az ágyban, megdörzsölte a szemét, és váratla-
nul azt mondta:
– Nahát, ez biztosan egy Trapiti!
– Mit mondtam?! Azt, hogy Trapiti?! – Bánatos Olivér csodálkozva vakar-
gatta a fejét. A fülét is húzogatta. – De hiszen fogalmam sincsen, mi az, hogy 
Trapiti!
Alaposan megrázta a figura vállát. A Trapitinak nevezett fickó nagyot horkan-
tott, és átfordult a másik oldalára.
– Ráadásul egy álomszuszék Trapiti! Még csak ez kellett nekem! – kiál-
totta Olivér, és rögvest kiugrott az ágyból. Szélesre tárta a hálószoba abla-
kát. A szobába ömlött a reggeli fény, ragyogott kint a langyos, őszi világ. 
Kismadár gitározott a szemközti hársfa ágán.

Könyveinket megvásárolhatják a www.rainbowkatalogus.hu oldalon.
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1.   Mikor játszódik a történet a szövegrészlet szerint? Karikázd be a 
helyes válasz betűjelét!

A. nyári reggelen

B. tavaszi hajnalon

C. őszi reggelen

D. őszi hajnalon

2.   Hogy mondhatod még más kifejezéssel azt, hogy „Vénasszonyok 
nyara”? Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

A. Medvék nyara

B. Indián nyár

C. Vénemberek nyara

D. Eszkimó nyár

3.   Melyik szereplőnek mi a foglalkozása? Kösd össze a helyes 
válaszokat!

A. Virág Viola 1. polgármester

B. Pepe testvérek 2. virágárus

C. Ühüm bácsi 3. szemetes

4. Írj még két sort a Pepe testvérek dalocskájához!

A szemétben nincsen...

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

..............................................................................................................................................................................................
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5.   Mit gondolsz, mit érezhetett Olivér, mikor meglátta az ágyában fekvő 
kis manót?

A. elszomorodott

B. megijedt

C. meglepődött

D. boldog lett

6.   Mit NeM tudunk meg az Olivér ágyában fekvő kis manóról? 
Karikázd be a betűjelét!

A. Hogy borzas volt.

B. Hogy hasonlított egy manóra.

C. Hogy csücsörítve horkolt.

D. Hogy nagyon okos volt.

Melyik szereplőre igaz az a mondat, amit bekarikáztál?  ...................................................................

7.   Magyarázd meg pár szóval a kifejezéseket! 
Mit csinál, aki...

A.  ...jóízűen hortyog?  ............................................................................................................................................

B.  ...kiugrik az ágyból?  .........................................................................................................................................

C.  ...újra elszenderül?  ............................................................................................................................................

D.  ...remekművet készít?  ........................................................................................................................................

8.   Hogyan hangzik a mondat az eredeti szövegben? Keresd meg a hibát 
az alábbi mondatokban, és javítsd őket az eredeti szöveg szerint!

A.  Olivér egy borzas kiskutyát talál maga mellett az ágyban.

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

B.  Kismadár hegedül a szemközti hársfa ágán.

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

C.  Olivér álmában egy kosár gyönyörűen pirosló almát vett Virág Violától.

..............................................................................................................................................................................................
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D.  Olivérnek még sikerült visszaaludnia egy kicsit.

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

9.   Ha sikerült helyesen leírnod a mondatokat, akkor most számozással 
tedd időrendbe őket!

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

10.   Keresd ki minden sorban az értelmes szavakat, majd írd be őket a 
táblázatba! Ha ügyes voltál, a megmaradt betűkből összerekhatod 
egy étel nevét!

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

A következő feladatok a Holle anyó című meséhez tartoznak. 
A mesét megtalálhatjátok Grimm-mesegyűjteményekben.

1.  Állítsd sorrendbe a tárgyakat a mesében való előfordulásuk szerint.

A. kapu C. kemence

B. orsó D. kút

8 betűs:
TCSEREPESE
KARDIGÁNZ

7 betűs:
LBÁNATOSÖ

6 betűs:
KBORZASÉ

5 betűs:
ŐFICKÓ

4 betűs:
HÁRSFK
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Könyveinket megvásárolhatják a www.rainbowkatalogus.hu oldalon.

2.   Melyik mesére gondoltunk? (Ha magadtól nem tudod a válaszokat, nézz 
utána a könyvtárban, vagy – felnőtt segítségével – az interneten!)
Melyik az a mese,

A.   …. amelyikben szintén szerepel egy alma, méghozzá olyan, amelyiknek az egyik 

felét megmérgezték? ....................................................................................................................

B.   …..amelyikben szintén szerepel egy orsó, amelyik, ha megszúrja a királykisasszony 

kezét, az százesztendős álomba merül? ..............................................................................

C.   …..amelyikben szintén szerepel egy kemence, ott leli halálát a gonosz boszorkány? 

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

D.   …amelyikben szintén szerepel egy kút, ám oda a királykisasszony aranylabdája 

esik bele, amit egy béka hoz neki vissza? .............................................................................

3.   Melyik tulajdonság melyik szereplőre illik? Írd a tulajdonságok mellé a 
szereplő nevét!

A. hűséges  ...........................................................................................................................................................

B.  kegyetlen  .......................................................................................................................................................

C.  rest  ....................................................................................................................................................................

D.  igazságos  .....................................................................................................................................................

4.   Melyik közmondás illik legjobban a mese cselekményéhez? Húzd alá!

A. Nem esik messze az alma a fájától.

B. Ki mint vet, úgy arat.

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

D. Nem mind arany, ami fénylik.

5.   Milyen feladatot adott Holle anyó a hozzá elszegődő lányoknak? 
Keresd ki a meséből, és rajzold le külön lapra!  
(A külön lapra írd rá a neved, az osztályod és az iskolád nevét!)M
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