
Pacskovszky Zsolt: Dodó  
Ebben a feladatsorban Pacskovszky Zsolt Dodó című 
kötetéhez kapcsolódó feladatokat találsz. A könyvet 
Oravecz Gergely illusztrálta, és a Móra Könyvkiadó 
adta ki 2020-ban.

Szegény Dodó hamar megbánta, hogy nem 
ellenkezett jobban. Mert amint a stadionba értek, és 
megálltak a pályát övező kerítésnél – a zsúfolásig 

megtelt lelátóra már nem fértek fel –, a sertések azonnal rázendítettek 
Szmötyi vezérletével:

Akkor lesz csak jó a meccs,
ha a labda Dodó lesz!

– Nyugi – húzta vissza a csőrével Terkaperka Dodót, aki a legszívesebben 
máris hazaiszkolt volna. – Csak azért piszkálnak, mert egyedül vagy, az egy 
szem dodó a szigeten. Ők meg sokan vannak.
– Ja, a tömeg mindig ostobább, mint te – bólogatott Barnília.
– Látod – bökött csőrével Terkaperka a lelátó felé –, nem én vagyok a 
szigetünkön az egyetlen keselyű. És Barnília sem az egyetlen tapír. Esze, 
mondjuk, egyiknek sincs annyi, mint nekünk, de azért mi nem számítunk olyan 
hű de furának. Meglátod, ha Mixi teremt még egy dodót, akkor már te sem 
leszel olyan furcsa senkinek!
– Gondolod? – kérdezte Dodó reménykedve. Most először némi hálával 
nézett Terkaperkára.
Szerencsére a sertések abbahagyták az éneklést, mert a csapatok kifutottak 
a gyepre, élükön a játékvezetővel meg két kutya segítőjével, a partjelző 
Vukival és Vaukkival. A teheneket pokoli hangzavar fogadta. Színes szalagok 
repültek a gyepre, fehér és tarka zászlók lengedeztek, a közönség éljenzett.
Dodó most nézett csak körbe. Ott volt szinte minden szigetlakó. A szemközti 
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1.   Nézd meg a képet! Melyik állatra  
hasonlít a dodó? Írd a vonalra!

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

Mi ennek a madárnak a különlegessége a regénybeli szigeten?

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

2.   Melyik szigeten volt őshonos valójában ez a különleges madár? 
Segítenek a betűk. (Ha nem tudod, nézz utána az interneten!)

M  R  T  S

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

3.   Keresd a párokat, és húzd össze őket!

Pikásszó                   sertés                   Barnília                   Szmötyi

szobafestő                   tapír                   keselyű 

Vuki, Vaukki                   Terkaperka                   partjelzők

2 p

1 p

5 p

tribünön napbarnított férfiak és arcukat legyezgető hölgyek, kesudiót rágcsáló 
iskolás lányok és sikongató gyerekek tolongtak, a hátuk mögötti lelátón pedig 
makik, kutyák, macskák, mongúzok, papagájok, kékcsókák tömege tarkállott. 
Még Alfonz, a vén lajhár is eljött – igaz, máris aludt, lefelé lógva a lelátó 
felső gerendájáról. A sziget négy vén tehene és három bikája is kivonult, hogy 
buzdítsák a tarka- és fehérfarkú játékosokat – őket a drótkerítés végéhez 
irányították, nehogy leszakadjon alattuk a lelátó. A sertéseket pedig külön 
szektorba terelték, attól tartva, hogy megint rendbontást okoznak, mint előző 
évben. Akkor kidöntötték a kerítést, és befutottak a pályára, mert úgy érezték, 
a tarkafarkú tehenek jogtalanul jutottak tizenegyeshez, s tiltakozásuk jeléül 
megették a labdát.
Dodó azt is csak most vette észre, hogy a sertésekre öt pajzsos-kardos alak 
felügyel. Ugyanolyanok, mint amilyeneket előző nap láttak a Haminyamiban. 

De a sertések csöppet sem voltak 
megszeppenve. Szmötyi a többiek 
felé fordult, és elbődült:
– Sertés testvéreim, féltek-e, retteg - 
tek-e?
Azok pedig kórusban rávágták:
– Ne röfögtess, mit képzelsz! Ne 
röfögtess, mit képzelsz!
Amikor a játékvezető, a sziget 
hórihorgas szobafestője, Pikásszó 
jelt adott, hogy indulhat a meccs, a 
tehenek bolondok módjára ide-oda 
kezdtek rohangálni. Akkorát rúgtak 
az eléjük guruló labdába, amekkorát 
csak bírtak, és minduntalan egy-
másnak szaladtak. Pikásszónak 
szüntelenül sípolnia kellett.
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4.  Egészítsd ki a hirdetést a szöveg segítségével!

Ma délután a.......................................... megrendezzük a .......................................... és  

a ...................................... tehenek focimeccsét. A játékvezető ....................................... 

lesz. Gyere el szurkolni!

5.   Kik ültek a nézőtéren? Írd le a vonalra! Segítenek a kezdőbetűk.

p...............................................       s...............................................

l...............................................       m...............................................

k...............................................       m...............................................

k...............................................       m...............................................

6.   Szerinted miből készülhetett a szigeten a focilabda, ha a sertések 
megették? Írj legalább három ötletet! 

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

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

7.   Mivel csúfolták a sertések Dodót? Ki vigasztalta meg? Egészítsd ki a 

verset! 

Akkor lesz csak jó a meccs, 

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

8.   Írd át a vers második sorát úgy, hogy ne legyen bántó!

Akkor lesz csak jó a meccs, 

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

9.   Milyen zászlója lehetett a fehérfarkú vagy a tarkafarkú tehenek 
szurkolóinak? Tervezd meg, és rajzold le az egyiket!

10.   Rajzold le egy külön lapra, milyennek képzeled el a szöveg alapján ezt 
a mérkőzést! (A lapra ne felejtsd el ráírni neved, osztályod, iskolád!)

Keresd meg az interneten Mészöly Ágnes Tazara hercegnő és Jemma, a delfin című meséjét, 
majd oldd meg a feladatokat!

1.   Adj új címet a mesének! 

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

2.   Sorolj fel három tárgyat, ami újrahasznosított műanyagból készülhet! 

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

3.    Kivel történt a mesében? Kösd össze!

hercegnős palack                             delfines palack
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a gazdája a földre dobta

begurult a bokor alá

minden barátnő megirigyelte

az uszadékfa ágai közé került
a szelektív gyűjtőbe került

belegurult a patakba
friss vízzel teli lett

újrahasznosították

a billegős szemetesbe került
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4.   Mit gondolnak az állatok a 
képen? Válassz ki egyet, és írj  
a nevében egy mondatot!

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

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

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

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

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

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

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

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

5.   Mi lett a hercegnős palack sorsa? Folytasd a történetet két-három 
mondattal! 

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

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

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

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

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

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