LEGYÉL TE IS KÖLYÖKOLVASÓ! – 2017-2018
Bíró Szabolcs: A sárkány, aki nem akart aludni
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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A bagolynak igaza volt: ahogy Sárkányfi leröppent az ágról, alig kellett tízet
lépnie, és máris a barlang bejáratánál termett.
Ahogy a sárkánygyerek egyre álmosabban ment, mendegélt, egyszer csak
megpillantotta Strixet, a szakállas baglyot.
Azzal boldogan elindult, hogy éjszakai játszótársat keressen magának, akivel
nagyokat mókázhat egészen napfelkeltéig.
A tál szilvás gombóc helyett egy tál színes gombot kaptunk. Kösz szépen.
Azzal megrezzent a sás, és a béka álmos tekintettel, komótos léptekkel mászott
elő a sűrű nádból, ahol lakott.
Egy hatalmas lánctalpas markoló meg egy másik, akit Matyi szerint bulldózernek
hívnak, éppen a mi vulkánjainkat egyengette.
Egy közeli fa odvából hamar előfutott Finci, a mezei egér. Minden porcikája
reszketett szegénynek.
Ezek után nem csodálom, hogy az emberek kék meg narancsszínre festik a
játékdinókat.
Halkan elsétált a horkoló Sárkánypapa és a békésen szendergő Sárkánymama
mellett, szárnyait megrebbentve ugrott egy nagyot, és hopp, már kint is volt az
éjszakai erdőben.
Háta belesüppedt a lepedőbe, és miközben feje búbjától a talpáig elengedte magát,
fokozatosan átlépett az álmok birodalmába.
Nem értem az embereket. Olyan sűrűn építették a házaikat, hogy nem maradt
köztük vadászterület, a folyót meg körbevették kővel, hogy nehezebb legyen inni
belőle.
A macska akkorát ugrott ijedtében, hogy az egy szöcskének is becsületére vált
volna, aztán hanyatt homlok elmenekült.

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)

Többé sosem alszom el Sárkánypapa meséje után, helyette majd mindig kijövök
ide dominózni.

b)

Kuruty béka éhes volt, és méltán küldött tovább.

c)

Megyek is, megkeresem a medvét, ő majd biztos szívesen úszik velem.
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d)

Finci, az erdei egér tornázott, és visszament aludni.

e)

Lehet, hogy a többi rágcsáló szeret éjszaka rajzolni, de én mostanra nagyon
elálmosodtam.

f)

Úgy döntöttem, többé nem fogok aludni, mert ártalmas.

g)

Az éjszaka arra való, hogy jó alaposan kipihenjük magunkat, és kártyákat
gyűjtsünk másnapra.

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

REEDI / ISLKÓ

A

ICKCNÁÜYDLZÖSÉ

2.

IFCNI

B

GERESÉÖZYLV

3.

UKURTTY

C

ZA / REŐD / RŐE

4.

ÁSKRNÁFYI

D

ÉLYGOFÁGS

5.

TSIRX

E

ÉLEPS / ÉMZ

6.

RUUSS

F

IPORS / IPKKLEEYK

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)
e)
f)

g)

SÁRKÁNYFISOVÁNYTESTÉTTETŐTŐLTALPIGÉLÉNKPIROSSZŐ
RÖSPIKKELYEKFEDTÉK.
SÁRKÁNYFINAGYONSZERE TTESÁRKÁNYPAPABOSZORKÁNYO
SMESÉITDEAZALVÁSHOZTÉLENMÁRNEMVOLTAKKORA
KEDVE.
URSUSAVIDÁMÖRVÖSMEDVEMÉRGESENMÁSZOTTVISS ZAAFÁ
RAAHOVÁÚJKUCKÓJÁTÉPÍ TETTESZALMÁBÓL.
ELŐSZÖRASOKSZÖGLETŰKEREKERDŐKÖZEPÉNÁLLÓKISZÁR
ADTTAVACSKÁHOZIGYEKE ZETTÉNEKELVE.
EGYKÖZELIFAODVÁBÓLÚS ZVAHAMARELŐFUTOTTFINCIATÜ
SSZÖGŐMEZEIEGÉR.
AZZALMAGASANAFEJEFÖL ÖTTZIZEGNIKEZDETTEGY FALOMB
JAÉSDÉLBENHIRTELENOTTTERMETTURSUSASZIVÁR VÁNYOS
ÖRVÖSMEDVE.
AZERDŐBÖLCSÖREGMADARAEGYJÓKORAFAÁGONÜLTK ELEP
ELTÉSÉBERTEKINTETTELKÉMLELTEAHOLDSÜTÖTTE HAVAST
ÁJAT.
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5. NYELVI PRÓBA
A Kölyökolvasó-jelöltek nyelvi próbájának kiinduló szava az elolvasott mesében fontos
szerepet játszó szó, a BÉKA. 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
Bíró Szabolcs meséjéhez Korsós Szabina készített illusztrációkat. Figyeljétek meg a
képeket, majd keressétek meg a kicsi képrészletek helyét! (A képet méretarányosan a
mellékletben találjátok.)
A hiányzó képecskék:
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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.
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