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SZÁGULDÓ CIRKUSZ

Balázs, a kamaszodó fiú kicsi kora óta arról ábrándozott, hogy 
autóversenyző lehessen, vagy legalább egyszer igazi versenypálya 

szélén izgulhasson végig egy futamot.
Réges-régen, 1894-ben Franciaországban, Párizs és Rouen (ejtsd: 
ruen) között rendezték meg az első autóversenyt 24 versenyző rész-
vételével. Ezt tekintjük a későbbi Formula-versenyek elődjének.
A versenyek helyszínei ma már szinte minden kontinensen megtalál-
hatók.
Balázs Michael Schumacherhez (ejtsd: miháel sumaher) hasonlóan a 
dobogó legfelső fokán szeretett volna állni, maga körül látva Buttont, 
Fisichellát, Alonsót, Räikönnent (ejtsd: bátn, fizikella, alonzó, rájkönen) 
és a többieket. Michael Schumacher hétszer hallgathatta végig büsz-
kén hazája himnuszát ünnepelt világbajnokként 1994—2004 között. 
Balázs képzeletében a Hungaroringen állt. Csodálta a szebbnél szebb, 
száguldó versenyautókat, figyelte a tapsoló, éljenző tömeget. 
Egyszer csak zöldre váltott a rajtlámpa, és egy tűzpiros Ferrariban 
száguldott maga is talpig versenyzőnek öltözve. „Milyen hihetetlen, 
minden megtörténhet velem, amire csak vágyom!” — gondolta.
Hirtelen felriadt az autórádióból harsogó riporter ujjongására: 
„Hölgyeim és Uraim! Rajt-cél győzelmet aratott Michael Schumacher!”
Balázs határtalanul boldog volt, hogy átélhette ezt a semmihez sem 
hasonlítható élményt.

Melyik lehet Balázs autója? Színezd ki a történet alapján!
1.
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Tedd ábécésorrendbe a következő autómárkákat, 
jelöld számozással!

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

2.

3.

4.

5.

6.

     Ford          Alfa Romeo         Bugatti         Suzuki           Toyota          

     Seat           Nissan            Ferrari          Honda            Renault    

      Volkswagen AudiSaab MazdaFiat

Haladj végig a labirintuson! Milyen márkát olvasol össze a 
helyezéseket elért autók betűiből?

Mi a konstruktőr feladata? Nézz utána és írd le!

Mikor és hol zajlott a mai Formula—1 versenyek elődje?

Sorolj fel néhány Formula—1-es helyszínt!
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AZ AUTÓMOSÓ ÁLMA

 Egy forgalmas nap után az autómosó hamar álomba szenderült. 
A kefék szőrszálai megpihentek, már a víz sem csöpögött róluk. 

Álmában megjelentek azok az autók, amelyeket naponta habosított, 
tisztogatott, öblített, szárított. Mennyi régi és új autó gördült be hen-
gerei közé! Toyoták, Lanciák (ejtsd: lancsa), Mercedesek, Citroënek 
(ejtsd: szitroen), Škodák, Mazdák és még sokáig sorolhatta volna. Leg-
nagyobb élménye azonban egy régi, elegáns autóhoz fűződött. 
Azon a bizonyos reggelen egy igazi Rolls Royce (ejtsd: rolsz rojsz) állt 
a keféi előtt tisztításra várva. Hengerei remegni kezdtek a megható-
dottságtól. „Ó, a világ egyik legdrágább, legkényelmesebb luxus-
autója, csak nehogy megkarcoljam! Vajon kié lehet? Talán egy arab 

olajsejké, netán az angol királynő 
egyik autója?” — gondolta. Óva-
tosan dolgozni kezdett, miközben 
tovább töprengett azon, hogy en-
nek az autónak a mai napig minden 
apró darabját megröntgenezik, és 

kézzel szerelik össze. Még a vizet is lágyabban spriccelte rá, a szárí-
tásnál óvatosabban működtette a fúvókáit. Az álom azonban hirtelen 
tovaszállt, mert a kulcs megfordult az ajtó zárjában, és új, szürke hét-
köznap kezdődött. Mielőtt azonban újra beindították, eszébe jutott 
egy nagy vágya:  valamikor szeretne egy tűzpiros Ferrarit tisztogatni!

TUDOD-E? A hűtőmaszk 
fölötti szárnyas angyalnak 
mindig új öntőformát készí-
tenek, s az előzőt széttörik. 

Hat különbséget fedezhetsz fel az autókon. Karikázd be!
1.
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Tagold mondatokra a szöveget! 
Írd le helyesen!

Sokautótulajdonosviszirendszeresenautómosóbakocsijátvangépiésk
éziautómosóvannakakikbelsőtisztítástiskérnek.

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Barnabás távirányítós autóversenyt szervez az osztálytár-
sainak. Segíts neki megtervezni a meghívót!

Döntsd el, igazak (I) vagy hamisak (H) a következő állítások! 

A hűtő fölött egy pegazus áll.

A Rolls Royce-ot automata gépsoron szerelik össze. 

A Rolls Royce olcsó autó.

A mosó szeretett volna egyszer egy piros Ferrarit is tisztítani.

Álmában látta az összes lemosott autót.

2.

3.

4.

  __________________________________________________

  __________________________________________________

  __________________________________________________

  Helyszín: __________________________________________

  Időpont: __________________________________________

            _______________________

        Aláírás

Meghívó
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Marci legnagyobb vágya volt egy üveg karosszériás autó, melyben 
a kocsi minden alkatrészét látni lehet. Egy őszi este ez is teljesült a 
csodálatos autómosóban.

ÜVEGAUTÓ

Segíts Marcinak! Keresd különböző helyen az összetar-
tozókat, és színezd egyformára!

ülés sebesség-
váltó

ég-
ó

pót-
kerék

motor

akkumulátorkormány

Megvédi a karosszériát az apró koccanásoknál.

Zötyögős úton megakadályozza, hogy a gyomrod is remegjen.

Segítségével jutsz el a csigatempótól a száguldásig.

Nélküle csak guggolva tudnál vezetni. Az autó „szíve”.

Ha defektet kapsz, ez jól jön.Orrodig se látsz, ha nem használod.

Be kell „bikázni”, ha lemerül. Nélküle kanyarodni sem tudnál. 

1.

ülés se

lengés-
csillapító

akkány

fényszóró

mulátor

lök-
hárító
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