LEGYÉL TE IS KÖLYÖKOLVASÓ! – 2019-2020
Fiala Borcsa: Bűntény a Dunán
1. KEZDŐDIK A TÖRTÉNET
Állítsátok össze a megadott szavakból a regény öt fejezetének kezdő mondatát!
Megfejtésként a fejezetek számát és azt az egy-egy kifejezést kell beküldenetek, amelyik
hiányzik a felsorolásból!
 a – azonnal – elfogadták – fiúk – kedves – meghívását – persze – Peti – szóló – Veréb
 a – a – elvette – fiúk – halála – időre – jó – kedvét – Napóleon
 déli – elmúlt – felébredt – hatalmasakat – is – mire – nyújtózva – Peti
 a – aztán – lekuporodtak – Miri – szobájában – tanácskozni
 a – a – a – állította – amikor – azt – beszélt – gyerekeknek – hogy – levegőbe –
munkáját – nem – Zéni
2. MONDATVÁLOGATÁS
Szerethető szereplőkkel, izgalmas történettel ismerkedett meg, aki elolvasta Fiala Borcsa
meséjét. Az alábbi idézetek a mű hét fejezetében találhatók. Csoportosítsátok ezeket
fejezetek szerint!
Ahogy reggel ki akartam kötni a Széltolón, látom, hogy a hajó előtti partszakasz
1. körbe van húzva Rendőrség feliratú szalagokkal. A kordonon belül pedig vagy hat
fehér kezeslábasba bújtatott zsaru mászkált.
Az ágy alatt a Veréb fiúk csodálkozva néztek össze. Nahát, a máskor oly csevegős,
2.
nagyszájú, örökké vidám Miri mama most vajon mitől cidrizik ennyire?
Azután ott van még Napóleon, a kandúr. Piszok öreg jószág, a környék réme, ez a
3.
kinézetén is alaposan meglátszik.
A fiatal pincérsrác felindultsága azonban semmi nem volt ahhoz a féktelen dühhöz
4.
képest, amit Zéni szerény óhaja kiváltott a konyhafőnökből...
Főzött egy nagy csupor forró csokoládét is, arra az esetre, ha az ikrek mégse
5.
szeretnék a limonádét.
A gyerekek négykézláb, mint a villám, bekúsztak az ágy alá. Majd két
másodperccel később a takaró egyik csücske fellibbent, kinyúlt rajta Peti keze,
6.
megragadta a szoba közepén még mindig felborzolódott szőrrel őrt álló Gyilkos
bundáját, és berántotta maguk mellé.
Már vagy a negyedik menet rablórömit tolták le a konyhaasztal felett, de Peti
7.
rendre mindet elveszítette, ráadásul nem is akárhogyan.
Még az is lehet, hogy hétfőig ki se nyitjuk az éttermet. Remélem, nem csinál ez a
8.
szerencsétlen eset rossz reklámot a Szöszinek.
Miri széttárta a két tenyerét, jelezve, nem hiszi, hogy a Drágica néni gavalléros
9.
finanszírozása lenne az anyukája új hobbija.
Miri vezetésével nesztelenül léptek be a konyhába. Zéni tűzpiros hajzuhataga
10.
szétterült, ahogy az asztalra borulva zokogott, az arcát két karjába temetve.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Nem zavarta, hogy egyedül kell ennie, rendszerint olyan sokat van másokkal
együtt a koncerteken vagy a szerkesztőségben, hogy most még kifejezetten örült is
egy kis magánynak.
Pakolászás közben egyszer csak vidám hangok ütötték meg a fülét! Bingó, meg is
érkeztek a Verebek, ha jól hallja, épp az apukáját üdvözlik a hajóra lépve.
Peti büszkén mutogatta körbe a lakóhajót a srácoknak, akik kellőképp el is voltak
ájulva a különleges otthontól.
Peti már egy ideje növekvő érdeklődéssel figyelte a fiúk között működő hihetetlen
szimmetriát. Rendszerint mindig ugyanazért nyúltak, és épp egy időben
szomjaztak meg a limonádéra.
Peti nagyobb sebességre kapcsolta a motort, csak úgy fröcsögött szanaszéjjel a víz
az útjukból, ahogy száguldottak felfelé a Dunán.
Peti olyan hirtelen ült fel az ágyában, hogy a könyökével leverte a hangosan
berregő ébresztőóráját a padlóra. Sebaj! Érezte, pompás nap lesz a mai!
Peti sem gatyázott már otthon sokat, hiszen várta az iskola a titokzatos új
barátjával!
Peti tűkön ülve várta az ofő óra végét, és amint kicsengettek, azonnal hátrafordult
a Veréb fiúkhoz, kezében az addig féltve őrizgetett teli kekszesdobozzal.

19. Srácok, nem megyünk fel inkább Miriékhez kártyázni? Vagy társasozni?
20. Veréb Marci elalélva sóhajtott. Micsoda hős a Peti papája!
21.

Zéni olyan ragyogó, lelkesen csillogó szemekkel nézett Tamásra, hogy az, mit volt
mit tenni, legyőzte minden berzenkedését, és bekapta a felkínált falatot.

3. ÉRDEKES KÉRDÉSEK
Az irodalmi totó kérdései is Acsai Roland könyvéhez kapcsolódnak. Derítsétek ki a helyes
válaszokat!
1. Hogy hívják Peti édesapját?
1. Bona Csaba

2. Bona Ádám

x Bona Tamás

2. külföldre költözött

x súlyos szívbeteg volt

2. Mi történt Peti édesanyjával?
1. motorbaleset érte

3. Hogy hívják Miklós bácsi kutyáit?
1. Áfonya és Bolhás

2. Gyilkos és Zsuzsi

x Dzseki és Tigris

4. Milyen közlekedési eszközzel járt munkába Peti édesapja?
1. motorcsónakkal

2. villamossal

x kerékpárral

5. Mivel foglalkozik a Veréb ikrek édesanyja?
1. nyelvész

x újságíró

2. orvos
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6. Hová utaztak el a Veréb ikrek szülei?
1. Indiába

2. Ausztráliába

x Svédországba

7. Kire bízták a Veréb ikreket a szüleik?
1. Drágica nénire

2. Miri édesanyjára

x Gányi tanár úrra

2. siket

x néma

8. Melyik állítás illik Mirire?
1. vak

9. Mit jelent a három kuvikhang?
1. Itt valami nagyon bűzlik!
2. Segítség, bajba kerültem!
x Vészhelyzet, meneküljünk!
10. Hol ismerkedett meg Miri édesanyja Peti édesapjával?
1. a Mézes Manciban

2. a Széltoló Szösziben

x a Gulliver Bisztróban

2. sütemény

x rockermagazin

11. Mi az Ördögvilla?
1. régi, romos épület

12. Ki találta meg a szigeten a szakadt, bőr kulcstartót?
1. Peti

2. Morci

x Miri

13. Mivel kínálta meg Peti a Veréb ikreket a megismerkedésük napján?
2. palacsintával

1. gumicukorral

x zabpelyhes keksszel

+ 1 Mivel akarták megmérgezni Miklós bácsi kutyáit?
1. kolbásszal

2. csirkehússal

x fasírttal

4. KÉRDEZGETŐ
A kérdezgető játékhoz is Fiala Borcsa regényének ismeretére lesz szükségetek.
Szerkesszetek egy-egy kérdést a könyv alapján a megadott válaszokhoz!
a)
b)
c)

Gányi Miklós.
Három Éhes Bakfis.
Bűz úr.

5. EMLÉKEZETPRÓBA
Lapozzátok fel Nemes Nagy Ágnes verseskötetét! Állapítsátok meg, mi a felsorolt
költemények utolsó szava! Írjátok ezeket a táblázatba! Ha ügyesek vagytok, értelmes
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kifejezéseket kaptok megfejtésül. Jegyezzétek le ezeket, és fűzzetek valamennyihez rövid
magyarázatot az olvasottak alapján!
Akácfa

1

A csiga

3

Égi fagylalt

6

2
4

5
7
8

Fekete hattyú
Futóbab

9

Gesztenyefalevél

11

10
12
13

Gólya az esőben
15

Hóesésben

14
16

–

17

Hólapátolás

18

Mennyi minden

19

A magyarázatra váró kifejezések:
a)

b)
c)
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6. A KECSKÉS-SZIGETEN
„Tényleg, ma megint átjönnek az ikrek, neki pedig fontos küldetése van: megmutatja a
fiúknak az egyik kedvenc szigetét a Dunán, és annak csodálatos lakóit!Micsoda klassz nap
lesz ez a mai!” – olvastátok A Kecskés-szigeten c. fejezetben. Elevenítsétek fel ezt a részt!
Tagoljátok a szöveget, majd válasszátok ki az oda nem illő kifejezéseket! (Megfejtésként
csak a felesleges szavakat kell beküldenetek!)
AMIKORAVERÉBFIÚKODAÉ RTEKAKISZÁRADTBOKORHOZKÜLÖNÖS
LÁTVÁNYBANVOLTRÉSZÜKPETIKEZÉBENEGYKICSIYORKSHIRETER
RIERREEMLÉKEZTETŐBÜDÖSSZŐRCSOMÓTBECÉZ GETETTNEKIGÜ
GYÖGÖTTAKISKUTYANYAKÁBANPINDURISÖTÉTZÖLDCSENGETTYŰ
LÓGOTTMINTAMILYETAKÓ BOR
MACSKÁKNAKSZOKTAKADNIHOGYNETUDJALEVADÁSZ NIMÁRCIUSB
ANAKERTEKTELJESMADÁR ÁLLOMÁNYÁTAZUTOLSÓPILLANATBANN
YAKONCSÍPETTSÁNTAEBÁ BRÁZATÁNMÉLYMEGVETÉSÉSKESERŰC
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SALÓDÁSKEVERÉKETÜKRÖZŐDÖTTAMITMÉGAKEDVES ENFÜLÉBED
URUZSOLTBÓKOKSEMTUDT AKONNANLETÖRÖLNISRÁCOKHADDMU
TASSAMBENEKTEKTÜSSZÖGŐGYILKOSTÉSTERMÉSZETESENNÉMA
ZSUZSITISVEREGETTEME GAZIDŐKÖZBENODASOMFORDÁLÓSZOL
MIZÁLÓBEHEMÓTOLDALÁT PETIDEMOSTMENJÜNKARRÉBBAZTHISZ
EMANÁDIBILLEGETŐKNEK ÉPPELÉGVOLTENNYIIZGA LOMEGYNAPR
AGYERTEKMEGLÁTOGATJUKMIKLÓSBÁCSITÚTKÖZBE NPEDIGMIND
ENTELMAGYARÁZOKDADOGVA.
7. KÉPES MESE

Rajzos fejtörőnket titkosírás rejti. Fejtsétek meg a mondatot! Kíváncsian várjuk
alkotásaitokat!
ÁVALSSÁZOTK – IK – A – EMES – ÁHORM – ZSREPEŐLÉJT –, S –
ARZJLOÁJOTK – EL –ZAKOTA –GEY–GEY – ÍTSZEZR – ÍTZ –
ECTNMITÉRESE – ALOPSCÁKAR!
Kulcs:
OLVASÁS = LOAVÁSS






Megfejtéseiteket a megoldólapon 2020. február 25-ig várjuk a következő címre:
Katona József Könyvtár – „Kölyökolvasó”
6000 Kecskemét, Piaristák tere 8.
A megoldólapok 2020. január 31-től lesznek letölthetőek a www.bacstudastar.hu oldalról.
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