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

Osztály/csoport: . .............................................................................................................
  Visszaküldési határidő: 2022. április 29.

1. OSZTÁLY/4,  2021–2022

Kiss Ottó: A bátyám öccse   
Ebben a fordulóban Kiss Ottó A bátyám öccse című 
kötetéhez kapcsolódó feladatokat találsz. A könyvet 
Baranyai (b) András illusztrálta, és a Pagony Kiadó adta 
ki 2020-ban.

És hogy amikor ő ennyi idős volt, mint most én, állandóan vigyáznia kellett 
rám, nehogy megcsússzon a kis lábacskám menés közben, nehogy elvágjam 
a kis kezecskémet az ollóval, nehogy beüssem a kis fejecskémet az ágy 
szélébe, na hát ehhez képest én szabad ember vagyok, mindig azt csinálom, 
amit akarok – vele ellentétben, mert neki még mindig rám kell vigyáznia, 
engem kell hogy őrizzen, nem mehet el tőlem sehova, minden délután itthon 
kell döglenie, de nem baj, megkeserülöm én még ezt, megtanít ő még engem 
kesztyűbe dudálni.

Ilyeneket mondott ma is, aztán meg elkezdte sorolni a sérelmeit, hogy ő 
évekig hegyezte a ceruzáimat, nehogy elfáradjon a kis kezecském, hogy 
ő évekig rakosgatta a játékaimat, nehogy elfáradjon a kis lábacskám, 
hogy ő évekig ágyazgatott nekem, nehogy letörjön a kis derekam az 
ágyneműtartótól, de ennek most vége, ma tényleg megtanít engem 
kesztyűbe dudálni, azzal behozta a seprűt és a lapátot, hogy takarítsam 
ki a szobám, de előtte még rakjam el a játékaimat, hogy ha felmostam 
a padlót, már ne tapicskoljam össze a kis lábammal, éppen ezért a port 
is felmosás előtt törölgessem le, és ki ne felejtsem a gumicsónakot meg a 
társasjátékok dobozait a szekrény tetején, azokat is egyenként kell áttörölni.
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6.   Fejtsd meg a kódot! Keresd meg a szövegből, és írd le azt a szót, 
amelyik ezzel a szótaggal kezdődik!    

A B C D

1 al kap ná fó

2 ki ce re pa

3 ku ru fü gu

4 so lé sep győ

B 2

D 3

C 4

7.  Húzd alá a szövegben azt a mondatot, amelyik a képhez kapcsolódik! 

8.   Mit jelenthet a 7. feladatban aláhúzott mondat? Karikázd be a helyes 
megoldást!

1. Megtanítja hangszeren játszani.

2. Elbánik vele, megleckézteti.

3. Elmondja neki az igazat.

1.   Ki kicsoda? Kösd össze az összetartozókat!

 húg idősebb lánytestvér

 öcs fiatalabb lánytestvér

 báty fiatalabb fiútestvér

 nővér idősebb fiútestvér

2.   Írd le, hogy szerinted mi lehet a keresztneve a két fiúnak! 

3.   Fejtsd meg és írd le a házimunkákat a megadott magánhangzók 
segítségével!
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4.   Húzd alá az előző feladat megoldásai közül azt, amelyiket a kisfiúnak 
is végeznie kellett!

5.   Te milyen házimunkákat szoktál végezni? Írj le hármat!

4 p

2 p

4 p

3 p

1 p

6 p

1 p

1 p
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9.   Ki végezte a feladatot? Húzd a szavakat a megfelelő fiúhoz!

 

10.   Rajzold le egy külön lapra azt a házimunkát, amelyiket mindkét 
fiúhoz odahúztál! (A lapra ne felejtsd el ráírni neved, osztályod, 
iskolád!).

Összesen: 28 p

Első osztályosok szüleik, pedagógusaik segítségét kérhetik a megoldáshoz. 
Könyveinket megvásárolhatják a www.csimota.hu/kameleon-olvasoklub oldalon. 

Az Olvasóklub tagjai 20% kedvezménnyel vásárolhatnak könyvkínálatunkból.

A feladatlapok egészének vagy részleteinek a Kaméleon Alapítvány írásos engedélye nélküli sokszorosítása, 
másolása, felhasználása szigorúan tilos!

6 p

portörlés ágyazás
ceruzahegyezés

gyerekvigyázás

játékpakolás

felmosás
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