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1. OSZTÁLY/1, 2019–2020
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Mészöly Ágnes: Róka útra kel
Ebben a feladatsorban Mészöly Ágnes Róka útra kel című
kötetéhez kapcsolódó feladatokat találsz. A könyvet Hanga
Réka illusztrálta, és a Cerkabella Könyvkiadó adta ki 2019-ben.

Róka nemsokára megpakolva tért
haza.
Borz várából vödröket, rongyokat,
keféket és takarítószereket kapott.

IN

– Rémes ez a rendetlenség!
Lerágott csontok,
szétcincált rongyok,
por, piszok mindenütt
– nézett körül róka az otthonában.
– És a szag…
Borz szerint
ideje lenne takarítani.
De hogyan kezdjek hozzá?
Soha nem takarítottam még.

M

Bezzeg ő!
A legjobb lesz, ha kérek tőle
néhány dolgot.
Ő úgyis naponta seper, hetente felmos,
havonta tisztítja a szellőzőt.
Nekem még szellőzőm sincs…
És seprűm sem.

Azonnal nekilátott a munkának.
Három éjszakán át
súrolt, csiszatolt, porolt és sepert.
Közben megtalálta
az elveszettnek hitt fél pár zokniját,
a kedvenc könyvét,
sőt még a szellőzőt is.
– Ezt nevezem! – mondta borz,
mikor készen volt a takarítás.
– Minden csillog! Minden illatos!
Minden a helyén!
– Bizony! Rá sem ismerek a saját
házamra! – nézett körül fáradtan róka.
És nekilátott, hogy elvackolja magát.

1. Fejtsd meg a találós kérdést, karikázd be a megfejtést!

5. Segíts a rókának összepárosítani a zoknikat!

Tyúkok, kacsák réme vagyok,

rókapincében

rókavárban

rókapalotában

4p

seprű
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II

2p

d) Még szellőzőm sincs.

fogkrém

naptej

vödör

kefe

2p

M

M

4. Ki mondta? Ha a borz, rajzolj egy seprűt, ha a róka, akkor rajzolj egy
rókalyukat!

c) Mindennap tisztára seprem az otthonomat.

rongy

7. E gészítsd ki a róka rajzát takarítóeszközökkel!

UU

b) Megvan a fél pár zoknim!

5p

6. Melyek nem takarítóeszközök? Karikázd be!

3. Seprű vagy rókalyuk? Írd végig a sorokat!

a) Megkaptam a takarítószereket.

TA

rókaházban

1p

IN

2. Hol él a róka? Húzd alá!

TA

erdőt járom, vörös vagyok.

4p

4p

8. M
 iért kell kitakarítani az otthonunkat? Csak a helyes válaszokat húzd
alá!
a) Ha rend van otthon, jól érezzük magunkat.
b) Ha rend van, betegek leszünk.
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3p

c) Ha rendetlenség van, nem találunk semmit.
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9. Színezd ki Borz úr szőnyegét piros-zöld csíkosra!
Rajzolj rá középre három kék virágot!
Rajzolj rojtot a szőnyeg bal és jobb oldalára!

3p

M

10. R
 ajzold le Róka úr rendbe tett házát egy külön lapra. (A lapra ne
felejtsd el ráírni neved, osztályod, iskolád!)
Összesen: 28 p

Első osztályosok szüleik, pedagógusaik segítségét kérhetik a megoldáshoz.
Könyveinket megvásárolhatják a www.konyvkozosseg.hu oldalon.
Az Olvasóklub tagjai 25% kedvezménnyel vásárolhatnak a Könyvközösség kínálatából.
A feladatlapok egészének vagy részleteinek a Kaméleon Alapítvány írásos engedélye nélküli sokszorosítása,
másolása, felhasználása szigorúan tilos!

