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I. forduló

AZONOSÍTÓ SZÁM: 2022005

Beküldési határidő: 2021. október 20.

A csapat neve:

A csapattagok neve:

A felkészítő pedagógus neve, e-mail-címe,
telefonszáma:

Az iskola neve, címe, e-mail-címe, telefonszáma:

A forduló
száma:

I.

Kedves Gyerekek és Pedagógusok!
Az idei tanév választott olvasmánya Bálint Ágnes Szeleburdi család című műve. Az első fordulóra az 5–40. oldalig (szeptember
22-től december 7-ig) kérem elolvasni az olvasmányt.
A verseny honlapján a „Segédanyagok” címszó alatt különböző weboldalakat találhattok, melyek segítségetekre lehetnek a
feladatok megoldása során.
Az olvasáshoz és a feladatok megoldásához jó szórakozást, kitartást, sok szerencsét és örömteli pillanatot kívánok!

I. FELADAT: KERESZTREJTVÉNY
A meghatározásoknak megfelelően oldjátok meg a keresztrejtvényt, majd válaszoljatok röviden a hozzátartozó kérdésekre! A megfejtést a sötét mezőkben találjátok. A kétjegyű mássalhangzók külön mezőkbe kerülnek.
1. Laciék mellett laknak, egy gyerek
sem szereti őket
2. a Faragó család legfiatalabb tagja
3. a mesélő bátyja
4. ő tud drótból lámpaernyőt forrasztani
5. a harmadikon lakik, jóban van vele
özvegy Serédiné
6. a papája nyelvész, a mamája pedig színésznő
7. a mamájának a régi fürdőruhájából kiváló
csúzligumit szokott kihúzogatni
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Megfejtés: ...............................................................................................................................................................................................
Kik jártak ezen a helyen? .....................................................................................................................................................................
Milyen céllal mentek ide? ....................................................................................................................................................................
Ki mit gyűjtött itt? ................................................................................................................................................................................
Miért gyűjtögettek? ..............................................................................................................................................................................

Jutalompontos feladat: Nézzetek utána az interneten, hogy körülbelül milyen távolságra van ez a hely Budapesttől, és mi
található ott, amiért érdemes lehetett a szereplőinknek odautazni!
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

II. FELADAT: KÉPET A NÉVHEZ!
Feri 5-féle békát hozott haza egy zsákban a kirándulásról. Írjátok le pontosan, Laci hogyan jellemezte az 5-féle békát!

1. ..................................................................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................................................................
4. ..................................................................................................................................................................................................
5. ..................................................................................................................................................................................................
A következőkben a békák neveit olvashatjátok, s képeket is láthattok. Laci leírásai és az internet, ill. szakirodalom segítségével, határozzátok meg(kössétek össze), melyik névhez melyik kép tartozik!

ERDEI BÉKA

KECSKEBÉKA

ZÖLD VARANGY

VÖRÖSHASÚ UNKA

Jutalompontos feladat: Ha megtetszettek a békák, mutassatok be 5, Szlovákiában honos fajt néhány jutalompontért cserében! A bemutatás tartalmazzon néven és képen kívül egyéb információkat is!
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III. FELADAT: IGAZ VAGY HAMIS?
A következő feladatban karikázással határozzátok meg, hogy az állítások igazak vagy hamisak! A hamis állításokat alakítsátok át úgy, hogy igazak legyenek! Ha ügyesen dolgoztok, az igaz állításokhoz tartozó betűkből egy szót olvashattok
össze. Válaszoljatok a megfejtéshez tartozó kérdésekre!
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Picurka nagyon szeretett volna egy kutyát.
Feri uszkárt, anyu pedig tacskót szeretett volna.
Feri gumiragasztót kapott Nováktól.
Radó és Laci november 8-án elhatározták, hogy halászok lesznek.
Radó és Laci szerelmes leveleket szerettek volna írni.
Feri és a Novák bábokat készítettek kukoricából és szalmából.
A hörcsögök bundája vöröses színű volt.
Jenőke a Radó iránti tiszteletből kapta nevét.
A Gusztiék Belvíziéknél jártak az éjjel.
Andrea nagyon félt a hörcsögöktől.
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A hamis állítások javítása:
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
Megfejtés: ..............................................................................................................................................................................................................
Kik használták? ....................................................................................................................................................................................
Mihez használták? ...............................................................................................................................................................................

IV. FELADAT: CSÖKKENŐ SORREND
A számítások előtt betűket/szótagokat láthattok. A számítások elvégzése után állítsátok csökkenő sorrendbe az eredményeket,
így eljuthattok a megfejtésig. A kérdésekhez keressetek válaszokat az olvasmányból!
LÓ
KÁ
VA
SA
E
DESZ
LE

21-6
8+5
11+8
7+9
6+3
7+7
20-13
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16-8
7-4
9-7
11-5
10-9
17-5

.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
Megfejtés: ..............................................................................................................................................................................................
Kinek az ötlete volt? ..............................................................................................................................................................................
Honnan jött az ötlet? .............................................................................................................................................................................
Miért volt szükség erre? .......................................................................................................................................................................
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