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3. OSZTÁLY/1, 2016–2017
Kollár Árpád: A Völgy, írta Tárkony
Ebben a feladatsorban Kollár Árpád: A Völgy, írta
Tárkony című kötetéhez kapcsolódóan találsz felada
tokat. A könyvet Nagy Norbert illusztrálta, és a Csimota
Könyvkiadó adta ki, 2016-ban.

Tárkony, a nemköltő költő gyerekkorában borzasztóan
szeretett volna egy kutyát. Egy loncsos, morcos,
loboncos kutyát. Egy harapós kutyát, aki megvédi őt a komiszoktól, hogy ne
lógassák bele a bokájánál fogva a zúgóba.
Éjjel-nappal a kutyával nyaggatta szüleit. Ha az anyukája kiteregette a frissen
mosott ruhákat, kibukkant a szélfútta lepedő mögül, és lebiggyesztette az ajkát.
Ha az apukája föltette a füstre a szalonnát, kibukkant a fehéren gomolygó füst
mögül, és lebiggyesztette az ajkát.
Kutyát akarok, kutyát akarok, kutyát akarok, visszhangozta a ház, a kert, a
fáskamra.
De a szülei nem akartak kutyát. Mert a kutyát etetni kell, sétáltatni kell, beoltani
kell, csutakolni kell, beporozni kell. Meg kúrálni, ha belefúrja magát a toklász a
mancsába.
Mert a kutya egy loncsos, morcos, loboncos felelősség. Egy harapós felelősség,
akiről muszáj gondoskodni. Inkább vettek neki a születésnapjára egy aranyhalat.
De az aranyhal nem tudott vicsorogni, nem védte meg őt a komiszoktól.
Nem volt abban semmi érdekes, csak tátogott és nézett kifelé a bezöldült
dunsztosüvegből. Tárkony sokkal jobban érezte magát, miután lehúzta a vécén.
Később talált egy kóbor kutyát a patakparton. Loncsos volt és morcos.
Loboncos volt és harapós. Büdös volt és habzott a szája. Pont, amilyet mindig
is szeretett volna. Haza is rángatta a farkánál fogva. De hiába könyörgött,
hiába nyafogott, hiába toporzékolt. A szülei nem engedték, hogy megtartsa
azt a veszett kutyát.

Tárkony azóta már nem szeretne
kutyát. Úgysem tudna gondoskodni
róla, hiszen még az aranyhalról
sem tudott. Mert ő délben szokott
kelni, akkor is csak azért, hogy
visszafeküdjön. Talán még egy
kaktuszt is képes lenne kiszárítani.
Ezért figyelte egy ideje gyanakodva
az ablakpárkányt.
A párkányon a tavaszi szél össze
fújta a tél összes mocskát. A délutáni
semmittevés közben Tárkony egyszer
csak észrevett a szürke porkupac
tetején egy zöld pöttyöt.
Ez a délutáni semmittevés különben
egy borzasztóan nehéz dolog.
Sokat kell gyakorolni. Úgy kell csinálni, hogy bámulni kell kifelé az ablakon,
de közben nem szabad semmire sem gondolni, mert akkor lőttek annak a jó kis
semmittevésnek.
Másnap a zöld pötty kidugta fejét a porkupacból. Aztán a pöttyből idővel csíra
lett, a csírából hajtás, a hajtásból szár, a szárból rügyek, a rügyekből ágak, az
ágakból pedig egy egészen csinos kis cserje.
Tárkony hosszú hetekig mást sem csinált, csak gyanakodva figyelte a cserje
növekedését.
Egyszer csak azon kapta magát, hogy fölolvassa neki a legújabb verseit, és
azok nagyon tetszettek a cserjének. Az irigy emberekkel ellentétben ő csöndben
végighallgatta az előadást. Nem gúnyolódott, nem fogta be a fülét, nem vágta
hozzá a cipőjét.
Az egyik különösen jól sikerült fölolvasás után Tárkony elnevezte a cserjét
Cserjének.
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!
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3. OSZTÁLY/1, 2016–2017
1. Számozással tedd időrendbe az eseményeket!		
A. Tárkony észrevesz a porkupac tetején egy zöld pöttyöt.
B. Tárkony lehúzza az aranyhalat a vécén.
C. Tárkony verset olvas a cserjének.

4p

D. A tavaszi szél a párkányon porkupacot fúj össze.

2. Keresd meg az igaz mondatot, és húzd alá!		
A. Tárkony nagyon boldog volt a kis aranyhalával.
B. Tárkony egy darab szalonnával csalogatta haza a talált kutyát.
C. Tárkony nagyon sikeres és népszerű költő volt.

1p

D. Tárkonyt gyerekkorában sokat sanyargatták a komisz gyerekek.

3. Milyen tulajdonságok jellemzőek Tárkonyra? Karikázd be!
lusta

tevékeny

ráérős

szemlélődő

lendületes

6p

fékezhetetlen

4. H
 úzd alá kékkel, amit Tárkony szerint egy kutyával kell csinálni, és
pirossal, amit egy cserjével! Vigyázz, van kakukktojás is köztük! Ha
megtaláltad, írd a vonalra, hogy az a cselekvés mivel kapcsolatos!
gyanakodva figyelni

csutakolni

verset olvasni neki

sétáltatni
elnevezni

farkánál fogva rángatni
füstre tenni

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

8p

5. J uss el 3 lépésben a füst szótól a kert szóig, úgy, hogy mindig csak egy
betűt változtatsz meg!
FÜST

____

____

KERT

4p

6. Elrejtettünk a betűhalmazban hetet a szöveg szavai közül. Keresd meg
mindet!		
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.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................................................

10. K
 épzeld azt, hogy Tárkony gyerekkorában mégis megtarthatta a kutyát.
Rajzold le őket egy külön lapra! (A lapra ne felejtsd el ráírni neved,
osztályod, iskolád!)

7p

A következő feladatokat A szegény ember hegedűje című népmeséhez kapcsolódóan
állítottuk össze. A mesét Benedek Elek Magyar mese- és mondavilág sorozatának I.
kötetében megtalálod. Ha nincs meg neked otthon a kötet, keresd meg a könyvtárban!
1. Ki nem szerepelt a mesében? Húzd alá!

7. A
 z alábbi mesék közül melyiknek nem kutya a főszereplője? Karikázd
be a betűjelét! Ha magadtól nem tudod a választ, nézz utána a
könyvtárban vagy az interneten!			

A. király

B. inas

C. kicsi királylány

D. boszorkány

1p

2. Egészítsd ki a vázlatpontokat!

A. Radnóti Blanka: Borisz bemutatkozik

A. A királyné elküldi a három lányát epret szedni, hogy aki a legtöbbet szedi,
azé legyen a veres szoknya.

B. Timo Parvela: Miú és Vaú
C. Alex T. Smith: Claude a városban

9. S
 egíts Tárkonynak! Adj neki néhány tanácsot, mit tegyen Cserjével a
felolvasáson kívül, hogy szépen fejlődjön!

1p

D. Czigány Zoltán: Csoda és Kósza

B. A lányok összehasonlítják a kosaraikat, és kiderül, hogy a legkisebb szedte
a legtöbbet.
C. ....................................................................................................................................

8. N
 ézd meg az 1. oldal képét! Mit gondolsz, vajon mi járhat Tárkony
fejében? Írd le 2-3 mondatban!

D. A lányok otthon azt hazudják, hogy elvesztették a húgukat.

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

F.

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

G. A szegény ember elkeveredik a király házához, és ott is zenél.

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

E. Egy szegény ember megtalálja a hegedűt.
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....................................................................................................................................

H. ....................................................................................................................................
I.

....................................................................................................................................
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3. M
 elyik hangszernév melyik virágnévhez tartozik? Írd be a megfelelő
helyre!		
A. _________________RÓZSA
B. _________________VIRÁG
C. _________________FOLYONDÁR
D. _________________FÜRT
DUDA

TROMBITA

4p
TUBA

HARANG

4. Írd át az alábbi mondatot mai nyelvre!				
Kezibe veszi a hegedűt, s a nyirettyűt elkezdi rajta taszigálni,
mozgatni, ahogy éppen a cigányok szokták.
.......................................................................................................................................................................................

3p

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

5. Melyik zenés-verses könyv melyik előadóhoz kapcsolható? Kösd össze!
(Ha magadtól nem tudod a választ, nézz utána a könyvtárban vagy az
interneten!)			
A. Pizsamátor

Palya Bea

B. Körforgás

Ruttkai Bori

C. Altatok

Szalóki Ági

3p

Összesen: 56 p
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