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I. FELADAT: ELVESZETT SZAVAK

1. Két nagy ladikkal eveztek föl a zuhogóhoz.

2. Velük utazott Manci néni unokája is, akit Jutkának hívnak.

3. Anyu olyan fürdőruhát vett magának, ami már így is csupa lyuk.

4.  A kosarakban volt: rántott csirke, tejfölös uborkasaláta, májpástétom, meggyes rétes és hideg citromos tea.

5. Laci és Radó apró fehér csigákat akartak gyűjteni, hogy nyakláncot fűzzenek belőlük.

6. Magdikát feleségül szeretnék adni Géza bácsihoz.

7. Nagymama nagyon szereti Radót, amiért mindig kétszer szed a levesből.

8. Radó azt is följegyzi, hogy naponta hány teherhajó halad el előttük.

9. Lacinak és Radónak rengeteg helye lett, mert a felnőttek mind hazautaztak. 

10. Rózának kilenc kishörcsöge született. 

11. Feri egyedül uralja apuék sátrát. 

12. A halőr fi a látta, hogy Oszkár bácsi a maradék túrós lepényt elvitte a pontyoknak.

13. Radó három tányérral evett az ebédből, ami barátfüle volt.

14. A félszemű mackó a disznóól tetején szárad. 

15. Jakab már nem olyan szelíd, mint tavaly volt.
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MEGFEJTÉS:  anyu fürdőruhája 

Mit olvastatok a megfejtésről? Szedjétek össze, s írjátok le a lehető legtöbb információt!

Anyu régi fürdőruhája tönkrement a narancsok miatt. Vett egy újat, amivel Laci és Radó úgy gondolták, 
jól lehetne apró kis halakat fogni. Sajnos a lyukak túl nagyok voltak, így a kis halak mind átcsúsztak rajta. 
Végül a hullámok elsodorhatták, mert a fürdőruha eltűnt. Laci és Radó megbeszélték, ha nagyok lesznek, 
és dolgozni fognak, megveszik anyunak a legszebb és legdivatosabb fürdőruhát. Anyu nem bánta annyi-
ra, hogy eltűnt a fürdőruha, egyáltalán nem volt mérges. 

II. FELADAT: TOLLBAMONDÁS

Javítás: pulykakakasa, megtámadta, máskülönben, olyan, együtt, rájön, Duna-ágban, odamegyünk, nem en-
ged, olyan, magunkkal
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III. FELADAT: KÓDFEJTÉS
 

Nyissátok ki könyveteket a 128. oldalon és az ott lévő augusztus 5-ei részlettel dolgozzatok. Az első sor így 
kezdődik: „Feri írt, hogy…” az utolsó, szám szerint a 9. sor pedig az, hogy: „jához”. A táblázat minden sorában 
láthattok három nyilat három számmal. A nyilak az irányt jelölik (föl, le, jobbra, balra), ami szerint keresni 
kell, a számok a sort, szót és betűt határozzák meg ebben a sorrendben. Pl.: ↓2 ←6 →3 jelentése: fentről a má-
sodik sor, jobbról a hatodik szó, abban balról a harmadik betű. Külön számolunk minden névelőt és félben 
maradt szótagot is. Türelem és precizitás! A

O-ó! Itt a megfejtésnél valami galiba van… Talán az irány csúszott el?... A

Megfejtés: Elhatároztuk Radóval, hogy mi is csinálunk.

Mit? 

M Ú Z E U M O T
 

Miért? Fagylaltozás közben felfedeztek egy múzeumot, ami nagyon megtetszett nekik, Radó nagyon ért ehhez, mert 
sok múzeumban volt már a szüleivel külföldön is.

Hogyan? A padláson rendezték be ideiglenesen, az igazi majd Pesten lesz. Nagymama adott egy Szent Antal-szobrot, 
nagyapa egy fűrészt, a révvendéglő tetejéről lefújt a szél egy hódfarkcserepet, Picurka belelépett egy iszkábába. Később 
ásatást végeztek a horgásztanya mögött. Ott találták a nefelejcses bögre oldalát és Burkus koponyáját. Nagymama 
ajándékozott egy falapátot-liszteslapátot.

Pesten a múzeumot a szoba sarkába rendezték be. Később készült egy képanyag is a szép molnárleányról és a vízből 
kihalászott tuskóról.
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IV. FELADAT: PÁROS VAGY PÁRATLAN

Mi lehet a képen? falapát/ liszteslapát

Kitől kapták?  nagymamától

Mi jutott eszébe róla az ajándékozónak? Egy érdekes régi történet.
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