LEGYÉL TE IS KÖLYÖKOLVASÓ! – 2017-2018
Berg Judit: A holló gyűrűje
1. MONDATVÁLOGATÁS
Válogassátok ki az idézetek közül azt a hetet, amelyek ebben a mesében szerepelnek!
Megfejtésként a történet sorrendjében jegyezzétek le a szövegek betűjelét!
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Aznap éjjel a padláson aludtak. Hajnalban éles, fülhasogató csaholásra ébredtek.
Bár a rendőrség a nyomozás idejére körbezárta a templomot, éjfélkor mégis
megnyílt a Menyasszony-kapu, s a kint leskelődő Bodza és Gallusz
besurranhatott.
Egy langyos nyári este, mikor éppen javában szólt a tücsökzenekar, nesztelen
léptekkel két vándor érkezett a boglyához.
Emma levegőért kapkodva magyarázta, hogy ellopták Anna királyné hűséges
kutyáját, a kedves Bodzát, aki tegnapelőtt még ott őrizte a sírt, mára azonban
nincs sehol.
Emma szülei addig-addig tanakodtak, míg végül úgy határoztak, hogy Emma
megtarthatja Bodzát és Galluszt, de csak azután, hogy egy állatorvos alaposan
megvizsgálta őket.
Emma zokszó nélkül folytatta a sétát, de közben elhatározta, hogy otthon
mindenképpen lerajzolja a diótörő varjakat.
Hol az egyik, hol a másik papucsot vitte ki a kertbe, eldugta a bokrok közé,
azután azt játszotta, hogy nyúl lapul a bokorban, és ő megtalálja.
A holló ugyan újra rezzenéstelenül ült megszokott helyén, a Menyasszony-kapu
fölött, de csőréből hiányzott az aranygyűrű, a Béla-torony tetejéről pedig
nyomtalanul eltűnt a szélkakas.
Honnan, honnan nem, előlibbent a Menyasszony-kapu fölött hatalmas holló, és
elpanaszolta, hogy az előző esti viharban elgurult a gyűrűje.
A kiskutya megérezte a pedálokon az orgonista szagát, ezért vidáman
megcsóválta a farkát, majd felszökkent a székre.
Miután a macskák megreggeliztek, nekiálltak mosakodni, tisztálkodni. Irma néni
kedvtelve nézte őket.
Reggeli után a két macska első útja a rózsás huzatú karosszékhez vezetett.

2. ELVARÁZSOLT MONDATOK
Ha kellő figyelemmel olvastátok a mesét, könnyen rájöttök, hogy ezekben a mondatokban
néhány kifejezéssel varázslat történt. Keressétek meg, majd javítsátok ki ezeket az
elvarázsolt szavakat! Megfejtésként az elvarázsolt és a helyes szópárokat küldjétek el!
a)

Szeretnék újra szobor lenni! Ott a helyem a király lábánál!

b)

Legalább te szólalj meg! Segíts nekem, hiszen régi rokonok vagyunk!

c)

Ha egy hét múlva nincs meg a gyűrű, reggel éhes állatok fogadják majd a
templomba lépő embereket.
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d)
e)
f)
g)

Fickó! Ne a kóbor kutyákat kergesd! Egy macskát kell megtalálnod!
Kicsim! Ideje volna ágyba bújnod! Fürdés, pizsama, fogmosás, aztán mesélek
neked, jó?
Furcsán viselkednek a varjak. A szokásosnál is nagyképűbbek, ráadásul úgy
masíroznak mindenfelé, mintha esküvőre készülnének.
A sérüléseken kívül nincs semmi baja. Komoly mulatságban vehetett részt
szegény.

3. SZÓPÁROSÍTÓ
Fejtsétek meg a titkosírással lejegyzett szavakat, majd állítsátok párba az összetartozó
kifejezéseket!
1.

ÉBAL-/ OTORYN

A

RANAGYŰYŰR

2.

SCRÖŐG

B

ŐKROSOLZNÁ

3.

IFKCÓ

C

ÖKÉVR / AGALBM

4.

OHLLÓ

D

YNMOZOKÓTUAY

5.

IKÁRYL / SCZIÁMAJ

E

APAPÁGJ

6.

UPFFNASC

F

ZSLÉAKAKS

Kulcs:
KÖLYÖKOLVASÓ =ÖKYLKÖLOAVÓS
4. ÖSSZERAGADT MONDATOK
Játsszunk tovább a történet mondataival! Tagoljátok szavakra az idézeteket, majd keressétek
meg a szövegekben rejtőző két-két felesleges szót!

a)

b)

c)

d)

BODZAELHATÁROZTAHOGYESTEAZALTEMPLOMTÓLAPADL
ÁSIGTŰVÉTESZMINDENTHAKELLMÉGAROMOSTORONYBAISF
ELMÁSZIKHOGYMEGTALÁLJAABŰNÖSTÉSVISSZASZEREZZE
AFEHÉRHOLLÓGYŰRŰJÉT.
AMIKORANAPSÜTÖTTETEMPLOMELCSENDESEDETTBODZAE
GYDARABIGVÁRTVACSORÁZOTTAZTÁNKÖRÜLTEKINTŐEN
KÖRBESZIMATOLTASÖTÉTÉPÜLETBEN.
MIREASÁNTARENDŐRKUTYAMEGÉRKEZETTKARVALYZSOLT
ATÖRÖTTNAGYÍTÓJÁVALHÁROMFEHÉRSZŐRSZÁLATISFELF
EDEZETTBODZAHELYÉN.
EMMAAZONNALTUDTAHOGYCSAKISAREJTÉLYESENELTŰNT
FEKETEKISKUTYALEHETAZAKIDECEMBERBENILYENVÁRAT
LANULÉSENNYIRESZOKATLANIDŐPONTBANBUKKANTFELA
KERTJÜKBEN.
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e)

f)

g)

AKUTYAAKAKASASZAMÁRÉSASZÜRKEMÉHRAJVÉGIGSZÁGU
LDOTTAVÁRFALMELLETTAMÍGELNEMÉRTÉKASZARVASTÉR
FÖLÖTTNYÚJTÓZÓLANKÁSBOKROSHAVASPARKOT.
VETÉSICSŐRENAGYKELEPELVESZÜNTELENÜLMÁTYÁSHOLL
ÓFEJEFELETTKÖRÖZÖTTCSAKARRAVÁRVAHOGYELMÚLJON
AZÉJFÉLÉSVÉGLEGÉLETREKELTKEDVESELLENSÉGÉTELŰZH
ESSE ŐRHELYÉRŐL.
HAJNALBANBÉLAAZÉJSZAKAIPORTÁSHÁROMSZORISMEGDÖ
RZSÖLTEASZEMÉTMIREELMERTEHINNIHOGYVALÓBANAZEL
VESZETTMŰANYAGSZÉLKAKASHEVERALÉPCSŐNÉSÚJRAOTT
FEKSZIKRÉGIHELYÉNAZELTŰNTKŐKUTYA.

5. NYELVI PRÓBA
A Kölyökolvasó-jelöltek nyelvi próbájának kiinduló szava az elolvasott meséhez
kapcsolódó varjúhang, a KÁR. Folytassátok 7 kifejezéssel az elkezdett szóláncot úgy, hogy
az új szavak alkotásánál mindig csak egy-egy betűt változtathatsz meg.
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6. MESÉLŐ KÉPEK
Berg Judit meséjéhez Nagy Kincső készített illusztrációkat. Figyeljétek meg a képeket,
majd keressétek meg a kicsi képrészletek helyét! (A képet méretarányosan a mellékletben
találjátok.)
A hiányzó képecskék:
A
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D

E

F

G
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7. KÉPES MESE
Beszéljétek meg, hogy a történet melyik része tetszett nektek a legjobban! Készítsetek egy
A/4 méretű illusztrációt erről a részről! Alkotásotoknak adjatok címet is!






Megfejtéseiteket a megoldólapon 2018. május 22-ig várjuk a következő címre:
Katona József Könyvtár – „Kölyökolvasó”
6000 Kecskemét, Piaristák tere 8.

4

