
Jean-Claude Mourlevat: Jakabak  
Ebben a feladatsorban Jean-Claude Mourlevat 
Jakabak című kötetéhez kapcsolódóan találsz 
feladatokat. A könyvet Rofusz Kinga illusztrálta, és a 
Vivandra Könyvek adta ki 2019-ben.

Fönt, a déli oldalon, a szélszaggatta felhők 
alatt egy furcsa fekete-fehér madár kusza 
szárnycsapásokkal hadakozik a széllel. Csak 
nem egy gólya? A szélvihar úgy lökdösi, mint 

tenger a hajót. Nehezen halad, szegénykém. Mintha egy batyu himbálózna 
hosszú, piros csőre végén. Épp Jakabak felett repül, amikor kicsúszik a batyu, 
és zuhanni kezd. Zuhan, zuhan a batyu, míg végül Jakabak karjaiba nem esik. 
Már csak ez hiányzott!
Kerekre tömött, négy sarkával összecsomózott konyharuha. Jakabak csak a 
fogával bírja kibogozni. Belül egy gombócba gyűrt apró gyapjútakaró, amiből 
egy négybe hajtott fecni esik ki. A szél felkapja, de Jakabak utánaszalad, és 
rálép.
Annak, aki megtalálja ezt a csomagot…
Hát ez meg mi a szösz? Jakabak ösztönösen abbahagyná az olvasást, 
otthagyna csapot-papot, a batyut, a levelet és a gólyát is, akit továbbra 
is ott lökdös a viharos szél a feje fölött. Csakhogy kíváncsi, és mivel nehéz 
szórakozáshoz jutni a környéken, úgy dönt, kicsit továbbolvassa az üzenetet. 
Szögezzük is le azonnal, azért ez még semmire nem kötelez, csak hogy 
világos legyen!
Szóval: Annak, aki megtalálja ezt a csomagot.
Lóhalálában írom ezt a levelet, úgy is fogalmazhatnék, hogy az utolsó 
pillanatban. A Griffók már a közelben vannak. A ház hátcsó ajtaján sikerült 
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1.   Gyűjts három állatnevet, melynek magánhangzója e – e (pl. medve)!

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

2.   A címet és a képet látva, szerinted milyen állat lehet a főszereplő? Adj 
neki egy másik nevet! 

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

3.   Töltsd ki a hiányzó adatokat a szöveg alapján!

A megtaláló neve:  ....................................................................................................................................

A feladó neve:  ............................................................................................................................................

A csomagban lévő neve:  ......................................................................................................................

Az üldözők nevei:  .....................................................................................................................................
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kimenekülnöm, és elhosztam a kicsit. Akik ottmaradtak, azokra gondolni 
sem merek… Ha legaláb nyolcvanöt évvel fiatalab lennék, megmutatnám 
nekik, ki az úr a háznál. De sajnos elfogyot az erőm. Máris a nyomunkban 
vannak a Perszónák!
Ja, és a nevem Stanley, a nagyapja vagyok Piének, aki itt van a szalvétába 
csomagolva.
„Ezer árbóc és vitorla!”, káromkodik Jakabak, aki közben leült, hogy 
nyugodtan olvashasson. Épp most lapítom össze! Gyorsan felpattan. Nem 
meri megnézni, mi van a takaróban, remeg a keze. Mi a franc ez, a mindenit! 
Megbolondultam, vagy mi?
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4.   Karikázd be a levél helytelenül leírt szavait, majd írd le helyesen őket! 

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

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

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

5.    A fenti szavakból húzd alá zölddel az igéket! Karikázd be a középfokú 
melléknevet! 

6.  A szövegben olvasottak alapján szerinted milyen élőlény lehet PIÉ?

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

7.   Szókereső 
Keresd a szavak rokon értelmű párját a szövegből! Segít a kezdőbetű! 
(pl. törlőkendő – k = konyharuha)

kerepelő: g  ...................................................................................................................................................

csomag: b  .....................................................................................................................................................

papírdarab: f  ...............................................................................................................................................

érdeklődő: k  ................................................................................................................................................

iromány: l  ......................................................................................................................................................

8.   A megfejtett szavak felhasználásával írj egy mondatot az olvasott 
szövegről! Legalább három szót használj fel! 

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

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

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

9.  Folytasd a történetet 4-5 mondattal! 

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

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

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

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

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

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

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

10.   Rajzold le egy külön lapra, hogy milyennek képzeled el a Griffókat!  
(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

                                                             No, megláttad a világraszóló csodát, mi?

                                     Szemed-szád elállt a csodálkozástól, mi?

        No, megláttad a világraszóló csodát fönn a bércen, mi?

2 p

2 p

5 p

5 p

3 p

5 p

3 p

1 p



3.   Gyűjts három olyan jellemző elemet vagy szereplőt ebből a norvég 
meséből, amelyik egy magyar népmesének is jellemzője lehet!

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

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

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

4.   Fejtsd meg, melyik közmondásra gondoltunk! Írd le a megfejtést a 
vonalra! 

kíváncsi

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

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

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

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

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