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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
Csukás István: Pom Pom meséi – Szegény Gombóc Artúr – részlet
– Hol kezdjem a mesét Gombóc Artúrról, a dagadt madárról?
Legjobb, ha azzal kezdem, hogy mi volt a legnagyobb szívfájdalma
Gombóc Artúrnak!
De ez se igazán jó kezdet, mert ha lehet, legelõször mindig az örömöt
keressük. A bánat meg a szívfájdalom még ráér!
Vagyis minek örült a legjobban Gombóc Artúr?
A csokoládénak! Igen, ez a jó kezdet, a csokoládé!
Gombóc Artúr a világon mindennél jobban szerette a csokoládét.
Ha megkérdezték tõle, hogy milyen csokoládét szeret a legjobban,
habozás nélkül fújta, mint aki éjjel-nappal ezen töri a fejét.
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1. forduló

A kerek csokoládét, a szögletes csokoládét, a hosszú csokoládét, a lapos
csokoládét, és minden olyan csokoládét, amit csak készítenek a világon.
És mi volt a legnagyobb bánata Gombóc Artúrnak?
Hogy minden hiába, mert csak hízik, csak kövéredik, csak dagad, pedig
keményen és összepréselt csõrrel fogyókúrázik!
Mikor nem a csokoládéra gondol, akkor a fogyókúrára gondol.
Hogy mi mindenrõl mondott már le!
Lemondott a vízrõl, a tejrõl, a teáról, a fõzelékrõl, a kenyérrõl, a sóról,
az almáról, a körtérõl, a narancsról, a citromról, a kóláról, lassan már
mindenrõl lemondott, kivéve a csokoládét.
És mégis csak hízik, csak dagad, már olyan dagadt, hogy elpattan alatta
az ág, ha rárepül… megroggyan alatta a kémény, ha ráül… elgörbül alatta
a tv-antenna…
Éppen ezért már nem is röpköd a levegõben, különben is egyre
nehezebben tud már felrepülni. Csak gubbaszt és fogyókúrázik! Illetve
majszolja a csokoládét, mert azért valamit kell enni!

6. Gombóc Artúr szeret telefonálni, és fel akarja hívni egy barátját
(a körzetszámot tudja). Ha megfejted a keresztrejtvényt,
megtudhatod, kit hív. De mennyi az illetõ telefonszáma? Üsd be
a mobiltelefonba a nevét, és jelöld a jó megoldást!
1. Ilyen csokoládét is szeret
Gombóc Artúr. 2. Gombóc Artúr
kedvenc étele. 3. Legelõször
mindig az …öt keressük. 4. Ez
már nehezen megy Artúrnak. 5.
Gombóc
Artúr
fogyókúrás
menüje. 6. Ilyen állat Artúr.
1.
2.
3.
4.
5.

Az elõzõ szöveg alapján oldd meg a feladatokat!

6.

1. Igaz vagy hamis? Jelöld a Gombóc Artúrra vonatkozó hamis
állításokat! (Többszörös választás!)
A. Csak a hízlaló ételekrõl mond le. B. Ha ráül az antennára, az eltörik.
C. Nem képes lemondani semmirõl. D. Nem tehet róla, hogy hízik.

2. Melyik szó nem jelenti ugyanazt, mint a többi?
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1. forduló

A. bánat

B. szívfájdalom

C. szomorúság

D. nyomorúság

3. Fejtsd meg a betûrejtvényt! Melyik állítás igaz a megoldásra?
(Többszörös választás!)
A. Gombóc Artúr sokat gondol rá.
B. Gombóc Artúr szabályosan csinálja.
C. Sajnos a csokoládé nem jó erre.
D. Gombóc Artúrnak ez jól megy.

KÚRA
KÚRA
KÚRA
KÚRA

4. Ha Gombóc Artúrnak akarnál örömet szerezni, mit kellene neki
ajándékoznod? (Többszörös választás!)
A. Lapos csokoládét.
C. Kerek csokoládét.

B. Mindegy, csak vigyél csokoládét.
D. Mindegy, csak ne vigyél csokoládét.

5. Gombóc Artúr már lemondott pár dologról, ami káros. Válaszd
ki azt a felsorolást, ami egyáltalán nem tartalmaz diétás ételt!
A. só, kenyér, kóla
C. tej, fõzelék, alma

B. körte, narancs, citrom
D. tej, alma, kóla

A. 677-676

B. 657-753

C. 766-766

D. 567-557

7. Keresd a párját!
Ág – elpattan, kémény – megroggyan, tv-antenna – ?
A. felrobban

B. elgörbül

C. sírni kezd

8. Melyik idézet nem a fogyókúráról szól?
A. keményen és összepréselt csõrrel
B. Csak gubbaszt és
C. Mikor nem a csokoládéra gondol, akkor
D. ez a jó kezdet, a...!
9. Az alábbi szavak ugyanazt jelentik. De
melyik nem fordul elõ a szövegben?
A. kövéredik B. dagad
C. hájasodik
D. hízik
10. Olyan szócsoportokat akartam írni,
amik ugyanazokból a betûkbõl állnak,
mint a könyv írójának neve. Az egyiket
sajnos elrontottam. Melyiket?
A. sás csuk vitán B. csán tus vásik
C. futás kis áncs D. ács unt kis sáv

D. letörik

