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2. OSZTÁLY/2, 2018–2019
Shel Silverstein Lafkádió, az oroszlán, aki visszalőtt
Ebben a feladatsorban Shel Silverstein Lafkádió, az
oroszlán, aki visszalőtt című kötetéhez kapcsolódóan
találsz feladatokat. A könyvet Varró Dániel fordította,
és a Csimota Kiadó adta ki, 2018-ban

Na, sok-sok nap és sok-sok éjjel utaztak, és végül
megérkeztek a városba, és az bizony egy fikarcnyit
se hasonlított a dzsungelre. Tele volt emberekkel meg
ilyen nagy, szögletes micsodákkal, meg ilyen vízilóra
emlékeztető dolgokkal, amik nagyon gyorsan szaladtak,
és emberek ültek a hasukban.
– Mik azok? – kérdezte az ifjú oroszlán.
– Kocsik – mondta a cirkuszigazgató.
– Nekem is lehet kocsim? – kérdezte az ifjú oroszlán.
– Hogy lehet-e? – kérdezte a cirkuszigazgató. – Hohó,
színarany kocsid lesz ezüstkerekekkel és gyémánt
lökhárítóval és marsmeló ülésekkel és…
– Hékás – kérdezte az ifjú oroszlán –, mik azok a
böhöm nagy ablakos izék?
– Házak – felelte a cirkuszigazgató. – Irodaházak
meg lakóházak meg üzletházak meg kórházak meg
görkorcsolyapályaházak.
– Nekem is lehet házam? – kérdezte az ifjú oroszlán.
– Hogy lehet-e? Hohó, megszerzem én neked a
legböhömebb, legnagyobb marsmelóházat, amiről
valaha…
És aztán a cirkuszigazgató elrikkantotta magát.
– Taxi, taxi! – és integetett az aranybojtos

sétapálcájával, és füttyentett a taxifüttyentő sípjával, ami az óraláncán
fityegett, és megállt egy nagy taxi.
– Vigyen minket a Grumbacker Hotelhoz! – mondta a cirkuszigazgató.
– Álljunk csak meg egy polgári szóra – mondta a taxisofőr. – Magához
tartozik az oroszlán?
– Naná, hogy hozzám tartozik – mondta a cirkuszigazgató.
– Márpedig mink taxisok nem szeressük az oroszlánokat – jelentette ki a
taxisofőr. (Nyelvtanból nem volt valami jó, különben azt mondta volna: „nem
szeretjük”.) – Még mit ne! – hőbörgött. – Nem fuvarozunk mink semmiféle
oroszlántot.
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1. Válogasd szét, hogy mi az, ami egy városba, és mi az, ami a
dzsungelbe való!
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GROÁÁGRRR – mondta az oroszlán.

– Csüccsenjenek be, uraim – mondta fülig érő szájjal a taxisofőr, és már
mentek is.
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2. Milyen lesz Lafkádió különleges autója? Írd a szavak mellé a szöveg
segítségével!
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3. M
 ilyen házakat látott a városban az oroszlán? Segít a szöveg.
Egészítsd ki a hiányos szavakat!
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Mit gondolsz, miért ülhetett be mégis az autóba?

4. L afkádió kedvenc édessége a marsmeló, vagyis a pillecukor, amely
nagyon közkedvelt édesség Amerikában. Gyűjts te is édességeket az
egyben leírt szósorból, majd írd le mindet a vonalra!
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8. J vagy ly? Egészítsd ki a szavakat a szöveg segítségével!
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Neked van kedvenc édességed? Írd le a nevét!
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szószomszédjai: hogy ───────── tartozik

2. kk

szószomszédjai: cirkuszigazgató ───────── magát

3. jj 		

szószomszédjai: sok-sok ───────── utaztak

9. Mi kell egy taxis leintéséhez? Keresd ki a szövegből azt a két tárgyat,
segítenek a szótagok!
ta

5. Vadássz együtt az oroszlánnal hosszú mássalhangzós szavakra a
szövegből!
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10. M
 it gondolsz, milyenek lehettek ezek a különleges tárgyak? Rajzold
le őket egy külön lapra! (A lapra ne felejtsd el ráírni neved, osztályod,
iskolád!)

6. Javítsd a taxis mondatait! Húzd alá a helytelen szavakat, és írd le
helyesen!
Márpedig mink taxisok nem szeressük az oroszlánokat – jelentette ki a taxisofőr.

Keresd meg az interneten Döbrentei Ildikó Csodaszánkó c. meséjét, majd oldd meg a
feladatokat!

1. Fejtsd meg a találós kérdéseket, írd le a megfejtést!
Fehér bunda, könnyű dunyha terül szét a városig, alatta az őszi búza friss cipóról álmodik. Mi az?

Nem fuvarozunk mink semmiféle oroszlántot.
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7. M
 i volt az oroszlán varázsszava a taxis visszautasítása után? Írd le!

Mikor tél van és a csizma hideg tóban toporog, lecsúszik a domboldalról, rajta gyerkőc
kuporog. Mi az?
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2. Milyen tulajdonságai voltak a gyerekeknek? írd le a 3 szót betűrendben!
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3. M
 ilyen sorrendben fértek fel az állatok a csodaszánkóra? Számozd meg
őket a szöveg segítségével!
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4. R
 ajzold le egy külön lapra, hogy szerinted milyen állatok férhettek
még fel a csodaszánkóra! (A lapra ne felejtsd el ráírni neved,
osztályod, iskolád!)
5. Melyik közmondás illik a szöveghez leginkább? Karikázd be a
betűjelét!.
a) Többet ésszel, mint erővel.
b) Sok lúd disznót győz.
c) Sok jó ember kis helyen is elfér.
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d) Madarat tolláról, embert barátjáról.

Összesen: 48 p
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