LEGYÉL TE IS KÖLYÖKOLVASÓ! – 2019-2020
Acsai Roland: A betondzsungel könyve
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 – Hold – menekülő – nézett – őrök – után
a – Felhő – halál – mi
állatgondozóivá – állatkert – az – és – Granyó – hamarosan – legnépszerűbb – váltak
a – Felhő – második – nap – teljesen – türelme – végére
a – a – és – Felhő – Hold – le – magukról – mint – rázták – úgy – vizet

2. MONDATVÁLOGATÁS
Érdekes történettel ismerkedett meg, aki elolvasta Acsai Roland regényét. Az alábbi
idézetek a mű hét fejezetében találhatók. Csoportosítsátok ezeket fejezetek szerint!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Agyar erősen lihegett, mintha kifárasztotta volna, hogy át kellett úsznia a folyót. A
teste időnként megremegett. Talán átfázott?
Az autó a következő pillanatban recsegve-ropogva az oldalára dőlt. Üvegszilánkok
csörömpöltek, és Csülök rémülten felkiáltott.
Az ikrek megpördültek, és olyan gyorsan kezdtek futni, ahogy a falkától tanulták.
A pitbull csaholva és csorgó nyállal üldözte őket.
Csülök hiába turbóztatta a motort, a kereke csak egy helyben forogtak. A jármű
sehogy sem akart elindulni.
Fegyver dördült. Az ikrek hátranéztek. Láng felbukott, és hatalmas teste elnyúlt a
füvön.
Felhő a ketrechez lépett. A nyúl megérezhette a farkas szagot, mert az ellenkező
sarokba iszkolt.
Felhő a városban járva egyetlen állatboltot sem hagyott volna ki. Ismerte
mindegyiket.
Felhő és Hold kacagva kirohantak a denevérházból. Nevetésük messzire szállt az
éjszakában.
Felhő levegő után kapott, amikor az egyik sarokban észrevette Armandot. Egy
székhez kötözve ült, szájába rongyot tömtek.

10. Felhő térde elgyengült a fiú pillantásától. Eddig még nem érzett hasonlót.
11. Gólem átsietett a hüllőházba, és egy műanyag ládában áthozta a tekergő kobrát.
Hold hamarosan jobban lett. Másnap már evett egy kicsit, és kevésbé lángolt a
teste.
Hold megbetegedett. Napokig láz gyötörte, és az állatkertben növő
13.
gyógynövények sem segítettek.
12.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Hold megnyomta az öngyújtó gombját, és kiugrott belőle a sárga láng. Gonzó
király hátrálni kezdett. A majmok sikítoztak.
A kutyák nyüszíteni kezdtek, és Hold legnagyobb meglepetésére
engedelmeskedtek.
Látta, hogy a majmok letették Holdat a hatalmas méretű majomkirály elé, aki egy
halom banán mögött trónolt még hatalmasabb ülepén.
Leszálltak a zsiráfokról, és bevezették őket a fák közé, hogy kevésbé legyenek
feltűnőek, és várakozás közben legelhessenek a lombokból.
Miután Gólem elkobozta Holdtól az öngyújtót, az ikrek a barlang legtávolabbi
sarkába osontak, és mukkanni sem mertek egész nap.
A pitbull megállt és forgatni kezdte a fejét a gyerekek és a gazdája között, mint
egy teniszmérkőzésen. Végül a gazdáját választotta.
Sarolta, az őrbagoly egyből észrevette a bajt, és a farkasház felé repült hangtalan
szárnycsapásokkal.
A távolban szürke embereket láttak, akik álmosan baktattak a munkahelyeikre,
vagy kutyát futtattak.

3. ÉRDEKES KÉRDÉSEK
Az irodalmi totó kérdései is Acsai Roalnd könyvéhez kapcsolódnak. Derítsétek ki a helyes
válaszokat!
1. Milyen élőlény Sarolta?
1. vetési varjú

x hóbagoly

2. uhu

2. Melyik állítás igaz Lángra, a tigrisre?
1. néma

2. sánta

x félszemű

3. Ki volt az állatkerti farkasfalka vezére az ikrek érkezésekor?
2. Ezüstbunda

1. Agyar

x Borostyán

4. Kivel találkozott Gólem, miután kimentette a folyóból a gyerekeket?
1. kéményseprőkkel

2. bohócokkal

x rablókkal

5. Ki adott nevet a folyóból kimentett gyerekeknek?
1. Ezüstbunda

2. Gólem

x Agyar

6. Milyen nevet kaptak az ikrek?
1. Hold Kázmér és Felhő Karola
2. Hold Kálmán és Felhő Kamilla
x Hold Kornél és Felhő Kincső
7. Hol ismerkedett meg Felhő Armanddal?
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1. egy állatkereskedésben 2. a parkban

x az állatkertben

8. Melyik állatcsoport gondozása lett Menyhárt feladata?
2. zsiráfok

1. pingvinek

x elefántok

9. Milyen élőlényt vitt be Armald a madármenhelyre?
1. fecskefiókát

2. rigófiókát

x csókafiókát

10. Hogy hívták a csókák vezérét?
2. Csák

1. Hamu

x Kapitány

11. Hogyan indultak el a gyerekek Armand kiszabadítására?
1. zsiráfháton

2. villamossal

x autóbusszal

12. Milyen élőlények rabolták el az állatkertben Holdat?
1. denevérek

x tevék

2. majmok

13. Kitől tanult meg úszni Hold és Felhő?
1. fókáktól

2. vidráktól

x delfinektől

+ 1 Ki értett szót az emberrablók farkaskutyáival?
2. Felhő

1. Hold

x Granyó

4. KÉRDEZGETŐ
A kérdezgető játékhoz is Acsai Roland regényének ismeretére lesz szükségetek.
Szerkesszetek egy-egy kérdést a könyv alapján a megadott válaszokhoz!
a)

Keselyű.

b)

Csülök, Kopek és Nyakas

c)

TERMESZ.

5. EMLÉKEZETPRÓBA
Lapozzátok fel József Attila verseskötetét! Állapítsátok meg, mi a felsorolt költemények
utolsó szava! Írjátok ezeket a táblázatba! Ha ügyesek vagytok, értelmes kifejezéseket kaptok
megfejtésül. Jegyezzétek le ezeket, és fűzzetek valamennyihez rövid magyarázatot az
olvasottak alapján!
1

Altató
Kertész leszek

2

3
4

Kosztolányi
3

5

6

Külvárosi éj

7
8

Mama
9

Tavasz van!
Gyönyörű!

10
11

Tél
12

Téli éjszaka
15

Tiszta szívvel

13

14

16
17

A város peremén

18

A magyarázatra váró kifejezések:
a)

b)
c)

1

10

10

14

5

11

7

2

7

15

11

7

12

8

15

14

10

5

14

5

17

10

4

16

7

9

15

18

2

1

6

10

13

16

14

3

10

1

15

–

12

8

11

6. A TŰZ
„Gonzó tudta, mi az öngyújtó. Nem csak a majmok, minden állat rettegett a tűztől. A vörös
kakastól” – olvastátok a 6. fejezetben. Elevenítsétek fel ezt a részt! Tagoljátok a szöveget,
majd válasszátok ki az oda nem illő kifejezéseket! (Megfejtésként csak a felesleges szavakat
kell beküldenetek!)
HOLDMEGNYOMTAAZÖNGYÚ JTÓGOMBJÁTÉSKIUGROTT BELŐLEAS
ÁRGALÁNGGONZÓKIRÁLYT ÜSSZÖGVEHÁTRÁLNIKEZD ETTAMAJMO
KSIKÍTOZTAKHOLDASZÁR AZÁGATATŰZFÖLÉTARTOT TAÉSAROZSD
ÁSBOTROPOGVAÉGNIKEZD ETTAGORILLÁKANYITOTT KIFUTÓLEGTÁ
VOLABBISARKÁBAMENE KÜLTEKAZÁGVÉGÉBENHASALÓLÁN YGYOR
SANSZOLMIZÁLVAKIHÚZT AAZÖVÉTAPEPITANADRÁGJÁBÓLÉSLELÓ
GATTAATESTVÉRÉNEKFOGDMEGHOLDELDOBTAAZÉGŐFADARABO
TZSEBRETETTEAZÖNGYÚJTÓTMAJDMEGFOGTAAZÖVL YUKASVÉGÉ
TFELHŐFELHÚZTAAZÁGRAAFIVÉRÉTAFATÖRZSÉHEZKÚSZTAKÉSL
EUGROTTAKAFESTÉKESJÁRDÁRAMEGSEMÁLLTAKAFARKASOKO ML
ADOZÓHÁZÁIGAGORILLÁKKIFUTÓJÁTBORÍTÓPENÉS ZESSZALMAGY
ORSANÉGETTNEMSOKKELLETTMÁRAHHOZHOGYAZÉHE SLÁNGNYE
LVEKAZÁLLATOKVIZESBUNDÁJÁTNYALDOSSÁK.
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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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