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Húzd alá, ami igaz!

Gyuszi félve ült a sötétben. Imre aludni készült. 
Könyvek voltak a kályha mellett. Gyuszi fiatalabb Imrénél.

4.

barátságos nevetmásfény

szörnyeteg félismerőssötét

3.
Alkoss két csoportot! Karikázd be egy vonallal az össze-
tartozókat!

Színezd ki azt a bútort, amelyen a szörnyeteg pihent!
1.

Sötétben minden más. Az egy más világ. Gyuszi 
fekszik a sötétben. A kályhánál valami furcsa 
domborodik. Valami púpos szörnyeteg, ug-
rásra készen. Gyuszi feljebb húzza a takarót, 
és érzi, hogy fél. Nyílik az ajtó. Imre, Gyuszi 
bátyja lép a szobába. Jön lefeküdni. Felkattint-
ja ágya mellett a kislámpát. Halvány fény önti 
el a szobát. 
A székre tornyozott párnák szörnyetege békésen 
szunyókál. Gyuszinak most minden ismerős. Minden 
simogató és barátságos. Gyuszi már nem fél. Tudja, hogy otthon van, 
és hangosan nevet. Kineveti a sötétséget.

2.
Írd az ábrába, hogy a mese melyik szava lehet letakarva!

d o m b o r o d i k

 HÉTFŐI REPÜLÉS — A PÚPOS SZÖRNYETEG
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KEDD — ÁLLATOS KÖNYVEK

Találd ki az állatok nevét! Az ábécét követve kösd össze a 
betűket!

1.

b) Kúszómadár. Éles karma-
ival kapaszkodik a fák tör-
zsén. Csőrével lyukat vág a 
fába. Kopácsolásától hangos 
az erdő. 

a) Földünk legnagyobb szá-
razföldi emlősállata. Mesz-
sziről megérzi, hol van víz a 
közelben. Egyszerre egy vö-
dör vizet is fel tud szívni az 
ormányával. Növényevő.

c) Gyors mozgású, nagyon ta-
nulékony állat. Lábaival ügye-
sen kapaszkodik, mozdulatai 
hasonlítanak az emberéhez. 
Szeret hintázni, labdával ját-
szani. Van emberszabású is.
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Színezd ki azt a szereplőt, amelyik elriasztotta a macskát!
1.

Egészítsd ki a mondatokat!

Az egerek egy  laktak.

Egy  macska csöppent közéjük.

Úgy tett, mintha  lenne.

Az öreg egér  öntött rá.

A fekete macskából  lett.

2.

TUDOD-E? 
Látnak-e a macs-
kák a sötétben? 
Ha nem tudod, 
nézz utána a 
könyvtárban!

A fekete macska egy raktárba csöp-
pent, ahol népes egércsalád lakott. 
— Ez a nekem való hely! — gondolta, és 
elnyúlt a földön. — Úgy teszek, mintha 
meghaltam volna.
Az egerek megtalálták, és kiabálni kezdtek:
— Egy döglött macska!
Egy öreg egér azonban rájuk szólt:
— Nem tudjátok, hogy a macskának hét élete van?
Azzal ráöntött egy zsák lisztet.
A liszthalom egy percig mozdulatlan maradt, de aztán felugrott, és 
fehér macska képében elmenekült.

KEDDI REPÜLÉS — 
A MACSKA ÉS AZ EGEREK
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Karikázd be egy vonallal a magyar neveket!
2.

Chieng  Tamás Hans Péter James Katalin Frank Stacy Michael 
Sasuke Fred Gabriella Erzsébet Ferenc Károly János Eve Joe Naruto

Egy-egy szóval válaszolj a levél alapján!
3.

A kertben van:  .

A hegyekbe visz:  .

A hegycsúcsot fedi:  .

Kedves Péter!

Üdvözletem küldöm Bécsből. Egy hete érkeztünk ide.
Itt él anyu testvére, Hans bácsi. Szép háza van.
Képzeld, még medencét is épített a kertben!
Tegnap kisvonattal felmentünk a hegyre, ahol még mindig 
hó van. Szombaton megyünk haza. Másnap hívlak.
                                                                Tamás

 Húzd alá, melyik országba utazott Tamás!
1.

               Róma

Jelöld be, melyik napon hívhatja fel itthon Peti a barátját!
4.

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

 

                Ország              Főváros
          Magyarország            Budapest

           Olaszország
              Ausztria               Bécs
                Anglia             London

SZERDA — PETI LEVELET KAP
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SZERDAI REPÜLÉS — 
A HANGYA ÉS A GALAMB

 

Alkoss te is mesét a mondatokból! Számozd meg őket 
olyan sorrendben, hogy egy történetet kapj!

      A hangya lement a patakhoz.

      A galamb ledobott neki egy ágat.

      A hullám elsodorta a hangyát.

      A hangya felkapaszkodott az ágra, és megmenekült.

      A hangya megcsípte a vadászt.

      A vadász elfogta a galambot.

      A vadász elengedte a galambot, és a galamb megmenekült.

A mese mondatainak számát írd a megfelelő kép mellé!
2.

1.

Színezd ki azt az állatot, amelyik hálából tett jót!
3.

TUDOD-E? Hogyan élik életüket a hangyák? Keress róluk ké-
peket a könyvtárban!
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CSÜTÖRTÖK — PETI VÁSÁROL

Írd a táblázatba csoportosítva a bevásárlólistán szereplő 
szavakat!

1. reggelihez

ebédhez

Húzd át, amelyik élelmiszerből nem szabad már enni!
Figyeld a naptárt!2.

Minőségét         megőrzi:    2008. X. 05.
2008. XI. 05.

Minőségét       megőrzi: 
2008. XI. 04.

vaj
sárgarépa
kockasajt
kakaó
kifl i

csirkecomb
krumpli
szalámi

kóla
petrezselyem

Minőségét megőrzi:
Minőségét megőrzi:        2010. XI. 10.
      2008. XII.12.
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