
Kertész Edina: A milliomos szamár  
Ebben a feladatsorban Kertész Edina A milliomos szamár 
kötetéhez kapcsolódóan találsz feladatokat. A könyvet 
Hajba László illusztrálta, és a Manó Könyvek Kiadó adta 
ki 2019-ben.

Mindennek vége

Robi három napja, tizenöt órája és harminckét perce kuksolt apró lakásában 
a sötétben. Amikor besurrant, rögtön leeresztette a redőnyt, és az ajtó résébe 
egy törölközőt gyömöszölt, nehogy kiszűrődjön a fény, és megneszeljék 
valahogy az újságírók, hogy itt van. Az újságírók szerencsére még nem 
nyomozták ki Robi régi címét. Ebben a pillanatban is Robi úszómedencés, 
trezoros háza előtt ácsorogtak vagy tizenketten, kamerával és mikrofonnal,
hogy valahogy elcsípjék a nagyot bukott TyúkTyúb-sztárt.

Éppen egy lavórnyi vízben áztatta a patáját, egy szalmacsomót rágott, amit a 
hálózsákjából húzott ki, és azon tűnődött, mitévő legyen. Aztán eszébe jutott 
valami. Az imént tévedett.
Nem minden barátja hagyta el. Most is vele volt hűséges társa, a hangszere, 
és a zene eddig mindig segített a nehéz pillanatokban. Megpendített néhány 
húrt, állított a csavarokon, majd énekelni kezdett.

Név: . .................................................................................................................................

Osztály/csoport: . .............................................................................................................
  Visszaküldési határidô: 2020. április 30.
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1.   Karikázd be, majd írd le a szavakban elbújt állatneveket! Egy szóban 
többet is találsz.

szamárna           pulykacsa           pumajom           csacsigalamb

  ............................................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................

2.   A fent talált állatok közül írd le, hogy melyik szerepel a szövegben! 

  ............................................................................................................................................................................

3.   Egészítsd ki a hiányos szólásmondásokat!

Okos ______________, szamár ______________.

Ha ____ nincs, a __________ _____ jó.

_____________, mint __ szamár.

Eltűnt, mint ___________ szamár a _________.

4.  Fejezd be a szamár versének utolsó sorát, és írd le a vonalra!

  ............................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................
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Emlékszem, mikor kiscsikó voltam,
anyukám hasához odasimultam,
gyengéden a fülembe szuszogott,
és egy altatódalt dúdolgatott.

„Csacsikám, a csillagos ég a határ,
más leszel, tudom, mint a többi szamár,
Meglátod, a dolgok jól alakulnak,
Akkor is, ha...”

Ekkor megszólalt a csengő. Robi lerakta a gitárt, és tanácstalanul az ajtóra 
meredt.
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Osztály/csoport: . .............................................................................................................
  Visszaküldési határidô: 2020. április 30.
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5.   Nézd meg a képet, és írd a buborékba, mit érezhet, mire gondolhat Robi 
szamár!

6.   Fejtsd meg a titkosírással leírt két szót! Segítségül két betűpárt 
megadtunk! a = á á = b!  

c dzs m f ö  ....................................................................................................................................................

ly dzs f s o k zs k sz ..................................................................................................................................

7.   Másold le azt a mondatot a szövegből, amelyikben a fenti két szó 
előfordul!

  ............................................................................................................................................................................

8.   Ki csengetett szerinted? Folytasd a történetet két-három mondattal!

 .............................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................

9.   Te szeretnél híresség, celeb lenni? Fejezd be a megfelelő sort!

Igen, mert  ......................................................................................................................................................

Nem, mert  .....................................................................................................................................................

10.   Neked mi segít, ha magányosnak érzed magad? Rajzold le egy külön 
lapra! (A lapra ne felejtsd el ráírni neved, osztályod, iskolád!).

Keresd meg az interneten A kíváncsi fiú című norvég népmesét, majd oldd meg a feladatokat!  

1.   Adj másik címet a mesének! 

 .............................................................................................................................................................................

2.   Húzd össze az összetartozókat! 

fenyveserdő               csákány               dió

hegytető               patak               fejsze  

2 p

2 p

2 p

1 p

3 p

2 p

2 p



3.   Írjátok a tárgyak mellé, hogy miben segítették Hamupipókot a királyi 
palotában! 

                         ...........................................................................................................................................

                         ...........................................................................................................................................

                         ...........................................................................................................................................

4.   A két kulcsszó segítségével fejtsd meg, hogy melyik közmondásra 
gondoltunk! Írd le a megfejtést a vonalra! 

kíváncsi               öreg  

 .............................................................................................................................................................................

5.   A mese elolvasása után egyetértesz ezzel a közmondással? Indokold 
meg!

 .............................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................
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