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1. OSZTÁLY/1, 2018–2019
Háy János: Alfabéta és a negyvennégy rabló
Ebben a feladatsorban Háy János Alfabéta és a negyvennégy
rabló című kötetéhez kapcsolódóan találsz feladatokat.
A könyvet Maros Krisztina illusztrálta, és a Manó Könyvek adta
ki, 2018-ban.

Az első emelet ötödik ajtajához, vagyis a tizenhatodik
csirkefogóhoz ért a kisfiú. Bátor volt. Nem rettentette
semmi.
Ismerte már a terepet. Szörnyek, rablók, gazemberek! Mit
nekem – gondolta, s akként rántotta ki az ajtót, mintha
rendőrségi razzia lenne. Nagyképűen csak bekiabált:
– Ki lakik itt?!
Válasz nem jött.
– Kérdeztem valamit, megnémultál? – kiáltott újra, és belesett az ajtón.
Megint egy akváriumlakás. Meg sem lepődött. Ez aztán semmi. Az akváriumlakás
az egy mindennapos dolog. Úgyhogy, komám – nézte a vízben oszlophoz kötözött
halat –, te se nagyképűsködhetsz, hogy milyen menő lakásod van. Csak ebben a
házban a földszinten kettő ilyen van. Tényleg nem nagy szám. A hal tátogott, s
minden tátogással egy nyílvesszőre harapott rá. A kisfiú nézte:
– Mi van, neked is fogszabályozód van, mint a Boglárkának az oviban? – kérdezte,
aztán belezuhant a gondolataiba, hogy a jel az rendben,
az egy oszlop, amilyen az előző lakásban volt, és rajta
egy vessző. Milyen hal ez? Mindegy, nyílhal, harcihal,
céltáblahal, fogolyhal – ilyenek biztos nincsenek. A jelből
induljunk ki. Agár: A, ájtatos manó Á, egér – E, éticsiga
– É. Iguána – I, …hal – Í. Hosszan kell mondani, ez a
lényeg. Ez a rendszer. Vessző nélkül rövid, vesszővel a
fején hosszú. A kisfiú rettenetesen büszke volt magára.
Ezt most kinyomozta, kikövetkeztette. Plusz rájött: van
valami rendszer a dologban. Csendben bezárta az
ajtót. Megvan a tizenhatodik jel is – gondolta, s máris
sasszézott tovább a gangon.

5. Ékezet nélkül rövid, ékezettel hosszú! Karikázd be a nyílhal betűit!

1. Ki lakott a lakásban? Húzd alá a választ!
polip

hal

majom

1p

mókus

Hányat találtál? Rajzolj ide annyi buborékot!

2. Milyen lakásba lépett be a kisfiú? Húzd alá a választ!
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6. Oszlopon kívül mi minden lehetne az Í betű? Rajzolj, egészítsd ki a
betűket!

3. Hol lakik a nyílhal? Keresd meg a szövegben, majd színezd pirosra
az ajtaját!
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7. M
 elyik halfaj nem létezik? Keresd meg a kakukktojást, karikázd
be a betűjelét! Ha magadtól nem tudod a választ, nézz utána a
könyvtárban vagy az interneten!

A nyílhal bal oldali szomszédja a nagy nyomtatott I betű.
Színezd az ajtaját kékre!
A földszinten az első lakásban él a nagy nyomtatott A betű.
Színezd az ajtaját sárgára!
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a) csikóhal

b) hörcsöghal

c) lepényhal

d) pillangóhal

4. Karikázd be a balra néző nyilakat zölddel, a jobbra nézőket pirossal,
a lefelé mutatókat sárgával, a felfelé nézőket pedig kékkel!





















8. R
 ajzold le egy külön lapra, hogy milyennek képzeled el az
akváriumlakást! (A lapra ne felejtsd el ráírni neved, osztályod,
iskolád!)
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9. Rajzolj a hal fölé egy csigát! A hal szájába egy nyílvesszőt! A haltól
jobbra egy nagy nyomtatott Í betűt! A hal alá négy buborékot!
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10. Keresd meg és karikázd be a két kép között a négy különbséget!
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