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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2012. JANUÁR 16. 

 

CÍM: FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 2213 MONORIERDŐ, SZABADSÁG U. 43. 

 

Tanuló neve, osztálya: ___________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Iskola neve, címe: _______________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Felkészítő tanár neve: ____________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

A név, cím részt nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni az olvashatóság érdekében! 
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A BORÍTÉKRA ÍRJÁTOK RÁ: „TOLLFORGATÓ” 
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A MEGGONDOLATLAN TEKNŐSBÉKA 

 

Élt valahol messze egy teknősbéka. Szép tiszta vizű tó partján volt a tanyája. Két vadlúd 

járogatott el a tóhoz, és a teknősbékával jó barátok lettek. Egyszer a vadludak azt mondták a 

teknősnek: 

- Mi gyönyörű helyen lakunk egy magas hegy tövében. Nézd meg a mi lakásunkat! 

Elviszünk magunkkal. Itt van egy rúd. Csőrünkbe vesszük a két végét, te a száddal jól 

kapaszkodj bele a közepébe, és elrepülünk veled. De nehogy útközben szólni találj, jól 

szorítsd össze a szádat! 

- A teknősbéka örömmel fogadta el a meghívást. Megkapta a szájával a rudat, a libák a 

csőrükbe vették a rúd két végét, és felrepültek a magasba a rúdon csüngő teknőssel. Mikor a 

falu gyermekei meglátták a levegőben utazó társaságot, meglepetten kiáltották: 

- Nini, ott repül két liba és rúdon cipel egy teknősbékát! 

A teknősbéka azt hitte, hogy a gyerekek csúfolni akarják, és mérgében rájuk akart kiabálni: 

 

Mi közötök hozzá ti neveletlen kölykök, hogy az én barátaim magukkal visznek? 

De alig nyitotta ki a száját, eleresztette a rudat, és leesett a magasból. A szegény teknős 

összevissza törte magát, ezzel fizetett meggondolatlanságáért. 
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1. Kik voltak a szereplők? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………........... 

 

 

 

2. Milyen helyszíneken játszódik a mese? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………........... 

 

 

 

3. Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

- Miért vitték a vadludak a teknőst? 

a. Mert repülni szeretett volna. 

b. Mert fájt a lába. 

c. Mert meg akarták neki mutatni az otthonukat. 

 

- Mire figyelmeztették indulás előtt? 

a. Arra, hogy útközben meg ne szólaljon. 

b. Arra, hogy szájával erősen szorítsa a rudat. 

c. Arra, hogy ne nézzen le, mert tériszonya van. 

 

 

 

4.Egészítsd ki a megkezdett mondatokat! 

A teknős azért kiáltott a gyerekekre, mert……………………………………………................ 

………………………………………………………………………………………………….. 

A gyerekek……………………………………………………………………………………… 

mert nem láttak még repülő teknősbékát. 

 

   3 

   2 

   2 

   2 



Fekete István Általános Iskola 2. forduló 

2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. 

Tel./Fax: 06-29-419-113 

 

5. Húzd alá a szövegben a kérdésekre válaszoló szavakat, szókapcsolatokat! 

- Hol lakott a teknősbéka? 

- Hol laktak a vadludak? 

- Milyen eszköz segítségével szállították a ludak a teknőst? 

- Hogyan nevezte a gyerekeket a teknős? 

 

 

 

6. Miért járt pórul a teknős? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

7.Készíts rajzot a megadott vázlatpontokhoz! 

a) A teknős és a vadlibák barátságot kötnek. 

b) A ludak szállítják új barátjukat. 

c) Csodálkozó gyerekek pillantják meg őket. 

d) A teknős lezuhant a magasból. 
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8. Mit jelent? 

meglepetten …………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

csúfolni ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………... 

eleresztette …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………... 

meggondolatlan …………………………………………………………………………........ 

……………………………………………………………………………………………….. 

társaság ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 Összes pont: 
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