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Kedves Klubtársam!

Lássuk az elsõ feladatsort! Ne feledd, hogy a többszörös választásos

feladatoknál csak akkor kapsz egy pontot, ha minden helyes választ
jelölsz, és hibás választ nem jelölsz be.

Sok sikert, jó munkát kívánunk! Bendegúz

Istók kertje

Mert bizony valamikor volt Istóknak kertje. (…) Ezt a gyümölcsöskertet
Istók, akár hiszitek, akár nem, úgy cserélte Szeglet Lacitól. Cserélte egy
saskörömért meg egy szép, hosszú-hosszú fácántollért. A kalapja mellett
hivalkodott az a fácándísz Istóknak. Szeglet Lacinak megtetszett a toll.
Odaadta érte a madársípos kertet. Az édes terhû fát. Fehér habos patakot.
Mindent, mindent. No, nagy szerencse szakadt a kerttel Istókra. Örült is
neki. Hogy öröme minél tovább tartson, fölkelt már a nap keltével, és
naphosszat ott járkált mezítláb a selymes gyeppázsiton. Még este is alig
lehetett ágyba kergetni, úgy eltelt a nézgelõdésével.



Egyszer azonban mégis mi történik? 
Hogyan, hogyan se, nagy zúgás-búgás támad a levegõben. Nem

tudható, honnan. Nem tudható, merrõl. A gyümölcsfák elkezdenek
mozogni, hajladozni. A leveleik süvöltöznek, forgadoznak. Az ágak
recsegnek, ropognak. A fák törzsei jobbra-balra hajladoznak. 

No, megijedt ettõl Istók.  – Jaj, jaj, jaj! – kiabálta. – Viszi a szél a fákat!
Erre beszaladt nagy sebtében a kamarába. Felkapott egy sima nyelû

fejszét, és csihi-puhi!
Jaj volt, jaj, a buckós fejû aranyalmának! Ripp-ropp! – és kidõlt Istók

fejszéjének csapásaitól. Jaj volt, jaj, a piros arcú aranykörtefának! Ripp-
ropp! – és az aranykörtefa is a földön hevert. Jaj volt, jaj, az ezüst héjú
szilvafának, mert ripp-ropp! – egykettõre alábukott a gyepre az ezüst héjú
szilvafa is. 

(…) Azóta a kert nem termett többé se buckós fejû almát, se piros arcú
körtét, se ezüst héjú szilvát, csak árvalányhajat. Bolond Istók ezután nem
is tûzhetett mást a süvegéhez, mint árvalányhajat. Szeglet Laci azonban
büszkén lépkedett végig a falun a fácántollas meg a saskörmös kalapjával. 

Ebben a feladatsorban a fenti mesével és annak szerzõjével foglalkozunk.

1. Hogy megtudd, ki a mese szerzõje, pótold a hiányzó mással-
hangzókat! Hogyan nevezi õt az irodalomtörténet?

_á_ _o_ _i    _é_a

A. A haza bölcse. B. A niklai remete.
C. Az egri remete. D. A nagy palóc.

2. A szerzõ egyik regényét biztosan te is ismered. Milyen harci
eszközt talált fel a mû fõszereplõje?

A. a tûzgolyót B. a tûzijátékot
C. a tûzkereket D. a görögtüzet

3. A szerzõ nemcsak regényeket, hanem verseket is írt. Válaszd ki a
hozzá kötõdõ verscímeket! (Többszörös választás!)

A. A hóvirág B. Harmonika
C. A cinege cipõje D. A Tisza

4. Nézzük most a fenti mesét! Milyen ismétlési formákat találsz a
szövegben? (Többszörös választás!)

A. gondolatritmust B. szótõismétlést
C. refrént D. egyszerû ismétlést

5. Bolond Istókról egy másik költõ, író is írt. Egyikük az Arany
Lacinak költõje volt, de Arany Laci édesapja is írt ilyen mûvet.
Mikor éltek mindketten?

A. A XIX. században. B. A XX. században.
C. A XVIII. században. D. A XVII. században.

6. Igaz vagy hamis? Jelöld az igaz állításokat! (Többszörös választás!)

A. Istóknak tényleg ki kellett vágnia a fákat.    B. Istók jó cserét csinált.   
C. Istók kertje máig sem jött rendbe.             D. Elfújta a szél a fákat.

7. Melyik állítás igaz a szövegben vastagon szedett kifejezésekre?
(Többszörös választás!)

A. Mozgalmas hatásúak. B. Mindig szerepelnek a mesékben.
C. Vidám hangulatúak. D. Egyben ikerszavak is.

8. Mennyi idõ telik el a történetben?

A. Egy nap. B. Egy hét. C. Nem derül ki. D. Fél nap.

9. Mire utal a mesét kezdõ mert kötõszó?

A. A szerzõ korábbi mûvére.
B. A címrõl az olvasóban felmerülõ kérdésre.
C. Semmire, ezt rosszul gépelték.
D. Semmire, ez szokásos mesekezdet.

10. Melyik szócsoport tartalmazza Bolond Istók tulajdonságait?

A. meggondolatlan, hebehurgya, durva
B. ravaszkodó, kapkodó, hirtelen haragú
C. meggondolatlan, kapkodó, jólelkû
D. sunyi, ravaszkodó, durva

11. Melyik szólás/közmondás nem illik a
mesére? (Többszörös választás!)

A. Lassan járj, tovább érsz!
B. Éhes disznó makkal álmodik.
C. Alamuszi macska nagyot ugrik.
D. Kapkod, mint Bernát a mennykõhöz.

12. Melyik megszokott mesei kellék nincs a
mesében? (Többszörös választás!)

A. csodás elem B. mesetárgy
C. mesekezdet D. meseszám
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