
 
 

    3. évfolyam 
    Égigérő fű 

1. feladatsor(5-34.oldal) 
 
 

 
 
1.Ki kicsoda? 
A szereplők mellett található számot írd a megfelelő helyre! Ki, kicsoda a regényben? 
 

1. Misu  gyepmester 
2. Poldi néni  lószerszámkészítő 
3. Poldi bácsi  aki egyébként Zsófika, és lekváros kenyeret ken 
4. Dezső bácsi  Síróbaba nagynénje 
5. Síróbaba  Dezső bácsi fogadott unokája 
6. Kamilla kisasszony  a szenesember 
7. Fiatalok  Kamilla kisasszony unokahúga 
8. Oszkár  akik az emeleten laknak 
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2. Szólás-közmondás 
 
Kire illik a szólás, vagy közmondás? Írd mellé a szereplő nevét! 
 
Ordít, mint a fába szorult féreg. ____________________________ 
 
Szomorú, mint a háromnapos esősidő. _________________________________ 
 
Dolgozni csak pontosan szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy lehet. _____________________ 
 
 
A jó barátság aranyat ér. ___________________________________ 
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3. Totó  
1. Mi díszíti az udvaron a pad karfáját, ahol Misu üldögélni szeret?  
1 . két fülemüle 2. két faragott oroszlán x. két faragott rózsa 
 
2. Mik állnak az udvar közepén? 
1 . hirdetőoszlopok 2. szőnyeg porolók x. a lakók cserepes virágai 
 
3. Ki elől menekül a ház szürke macskája? 
1 . Kamilla kisasszony elől 2. Misu elől x. Poldi bácsi elől 
 
4. Mi a Fiatalok foglalkozása? 
1 . színészek 2. újságkihordók x. egyetemisták 
 
5. Történetünk elején hány nap van még hátra Poldi bácsi nyugdíjazásáig? 
1 . 10 nap 2. 7 nap x. 12 nap 
 
6. Mit ivott mindig Kamilla kisasszony? 
1 . csipkebogyó teát 2. tejet x. málnaszörpöt 
 
7. Miért nem játszhatott Síróbaba a macskával? 
1 . kórokozókkal van tele 2. megkarmolja x. allergiát kap 
 
8. Miért nem játszhatott a kisfiúkkal? 
1 . mert azok hazudósak 2. mert verekedősek x. csak a lányok jók 
 
9. Mikor szokott sírni Misu? 
1 . ha leszidják 2. ha nem játszanak vele x. ha azt mondják fel a fejjel 
 
10. Hogyan nevezi Dezső bácsi a biciklijét? 
1 . bringa 2. Pejkó x. Ráró 
 
11. Miből készített Dezső bácsi munkája során a legtöbbet? 
1 . lószerszámból 2. kutyanyakörvből x. derékszíjból 
 
12. Milyen kutyafajtával kergetőzik Misu? 
1 . skót juhász 2. buldog x. puli 
 
13. Kitől fél Síróbaba a legjobban? 
1 . a szenesembertől 2. a kutyáktól x. a betörőktől 
 
+1. Mit mondott Poldi bácsi leggyakrabban? 
1 . Végre itthon vagyok! 2. Az én Poldim főztye a 

legjobb. 
x. Hiába, mindenütt jó, de 

legjobb itthon! 
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         Maximum  pont:     /52 
 
 
Leadási határidő az iskola könyvtárában: 2012. november 30.  
 
 
Tanuló neve, osztálya: _________________________________________________ 


