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1. OSZTÁLY/2,  2020–2021

Marék Veronika: Alfa bácsi titka 

Ebben a feladatsorban Marék Veronika Alfa bácsi titka című 
kötetéhez kapcsolódó feladatokat találsz. A könyvet Baranyai 
(b) András illusztrálta, és a Pagony Kiadó adta ki 2019-ben.

– Játszani szeretnénk! – mondta Miki, és magához 
szorította a Nagy Társasjáték dobozát.
– Most nem lehet játszani. Hozom a süteményt. Erről jut 
eszembe: menjetek le Bíró nénihez, hívjátok fel egy kicsit. 
Ne legyen egyedül karácsony este.

A gyerekek kabátot vettek, és sapkát húztak a fejükre. Lementek a negyedik emeletről 
az elsőre. Becsöngettek Bíró nénihez.
Fényes, kék ruhában nyitott ajtót Bíró néni.
– Gyertek be, hideg van kint – mondta.
– Mama azt üzeni, hogy tessék feljönni hozzánk, mert éppen most hozta be a 
süteményt – hadarta Kata, aztán ámulva körülnézett. Bíró néninél nem voltak 
vendégek, de nála is ünnep volt. A sublóton hófehér terítőn egy kicsi karácsonyfa 
állt, cserépben. Ágain parányi gyertyák, arany diók, piros almák.
– Vár valakit Bíró néni? – kérdezte Jani.
– Nem, nem várok senkit. Tudjátok, a fiam meg a lányom messze lakik, az ország 
másik csücskében. Idén már nem vállalkoztam a hosszú utazásra. Egyedül ünnepelek, 
életemben először.
Bíró néni szobájában halkan szólt a rádió, és a szoba közepén barátságosan 
terpeszkedett a széles, barna asztal… Miki volt a legbátrabb. Megkérdezte azt, 
amire mind a hárman vágyódtak:
– Bíró néni, nem játszhatnánk itt ezzel a Nagy Társas játékkal? Otthon nem férünk el.
– És Bíró néni lehetne a negyedik! Úgyis csak négyesben az igazi! – tette hozzá 
Kata lelkesen.
– Játsszunk együtt! – könyörgött Jani is.
Bíró néni szabadkozott.
– Gyerekkorom óta nem játszottam! Azt sem tudom, hogyan kell.
– Mi sem, mi sem! – kiáltották a gyerekek. – Csak most tanuljuk!
Bíró néni észre sem vette, és már körülülték az asztalt, kinyitották a játékterepet. 
Lassan melegedtek bele, de aztán egyre izgalmasabb lett a játék. Dobtak, léptek, 
az óramutatók meg forogtak körbe, körbe…
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6.   Fejezd be a szomszéd néni fenyőfáját, majd rajzold le azt is, hogy 
miben állt a fa!

7.   Rajzolj a fenti fára öt piros almát, három arany diót és nyolc 
szaloncukrot!

8.   Igaz vagy hamis az állítás? Ha igaz, tegyél + jelet, ha hamis, akkor 
tegyél – jelet a mondatok mellé!

Bíró néni az első emeleten lakott. ___

A néninek három gyereke volt. ___

A három gyerek társasjátékozott a nénivel. ___

A néni egyedül ünnepelt volna, ha nem jönnek a gyerekek. ___

Napokig játszottak együtt. ___

1.   Kösd össze a találós kérdést a megfejtésével!

Fagytól, jégtől sose fél, 
szánon szalad, ő a ... . 

jégcsap

Égből hullok, fehér vagyok, 
szeretem a kemény fagyot.

tél

Fölül vastag, alul vékony, 
de ha nap süt, már folyékony.

hó

2.   Kösd össze az egyforma hópelyheket! 

3.   Mi nem illik a karácsonyhoz? Húzd alá a kakukktojást!

ajándék        égősor        nyuszitojás        csillagszóró        gyertya

4.   Hogy hívták a gyerekeket? Karikázd be!

K ATAPISTI JANIÉVA JULCSIMIKI

5.   Ki a negyedik szereplő? Pótold a hiányzó nagy nyomtatott betűket!
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9.   Karikázd be a karácsony szóban azokat a betűket, amelyeket már 
ismersz, és írd le őket kis írott betűkkel!

 KARÁCSONY

10.   Rajzold le, milyen karácsonyfát szeretnél! 

Összesen: 27 p

Első osztályosok szüleik, pedagógusaik segítségét kérhetik a megoldáshoz. 
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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