
Várszegi Adél: A nagy félreértés 
Ebben a feladatsorban Várszegi Adél A nagy félreértés 
című kötetéhez kapcsolódó feladatokat találsz. A köny vet 
Grela Alexandra illusztrálta, és a Csimota Kiadó adta ki 
2021-ben.

– Szóval ez egy megemlítkezés lesz, amire min-
denki úgy jön, ahogy akar, csodaparipaként 
vagy oposszumként, de lehet csak simán is – 

fog lalta össze a lényeget enyhén emelt hangon az elefánt, miközben 
jelentőségteljesen végighordozta tekintetét az egybegyűlteken. – Ezen 
most ne vesszünk össze. Viszont mindenképpen az oposszumról kell 
szólnia, mert az egésznek ez a lényege, mármint hogy ő jól érezze magát.
Ebben mindannyian megállapodtak, és a lajhár javaslatára megpróbálták 
versben összefoglalni az oposszum összes jó tulajdonságát, hogy majd 
a körmenet végén közösen felolvashassák a kis erszényesnek. Először úgy 
volt, hogy a lajhár írja a szöveget, de ezt, miután az orangután közölte, 
hogy neki ebédre azért haza kéne érnie, igen hamar elvetették. Végül 
az  orangután írt, a többiek meg diktáltak, közülük is főként az elefánt. 
– Oposszum, te erszényes – suttogta lehunyt szemmel –, tarka bundád 
oly fényes – folytatta egy hosszabb szünet után ugyancsak az elefánt, 
miután a többiek kinyögték, hogy sajnos egyikük sem tudja, hogy néz ki 
az oposszum. – Ebben az esetben – jegyezte meg az elefánt –, bőven 
elég lesz egy négysoros strófa is. Legfeljebb majd többször felolvassuk.
Ezzel mindannyian meg is nyugodtak, majd kis idő múlva az elefánt 
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megszülte a harmadik sort is, amely úgy hangzott, hogy: Ábrázatod 
legyen napos…
– Mit elefántláb sosem tapos… – vágta rá boldogan a rövidebbik szarvú 
kecske, aztán igen gyorsan helyesbített: – Úgy értem, inkább legyen az, 
hogy: Tested hosszúkás, s nem lapos, de elképzelhető, hogy tudunk ennél 
jobbat is…
– Jómagam is úgy gondolom, hogy van jobb rím a naposra – válaszolta 
epésen az elefánt, de aztán sajnos akárhogy is próbálta, csak nem találta 
azt a jobb rímet. – Akkor a harmadik sor legyen inkább: Öröm legyen 
minden napod…
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1.   Adj egy ötletes címet ennek a résznek! 

2.   Írd le egy szóval, mit jelent szerinted a megemlítkezés!  

3.   Írd le a szereplők nevét az árnyképeik alá! 

4.   Fejtsd meg, hogy mi az oposszum másik neve! Rakd sorrendbe a 
szótagokat!  

                     -kány          er-          -nyes-          -pat-          -szé-  
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5.  Válaszd ki, és húzd alá a szöveg segítségével a helyes szót!

Elég lesz egy kétsoros/négysoros strófa is.

Végül az orangután/lajhár írt.

Mindenképpen az elefántról/oposszumról kell szólnia.

Az orangután közölte, hogy neki vacsorára/ebédre haza kell érnie.

6.   Karikázd be a fenti mondatokban a hosszú mássalhangzókat!  

 
7.  Írd le, hogyan fejeznéd be a verset! 

Oposszum, te erszényes,

Tarka bundád oly fényes.

Öröm legyen minden napod,

 
 

8.   Képzeld el, hogy megajándékozhatod az oposszumot. Mit adnál neki? 
Rajzold le! 

9.   Írd le szavakra bontva az egyben leírt mondatot!  

Sajnosegyiküksemtudjahogyannézki. 

10.   Te tudod, hogy hogyan néz ki egy oposszum? Rajzold le!  

Keresd meg az interneten a Pók meg a légy című lett népmesét, majd oldd meg a feladatokat! 

1.   Mit hozott fel a pók a pokol mélyéről? Írd le helyesen a fordítva leírt két 
rokon értelmű szót! 

szárap                  kontárasz  

2.    Fejezd be a mondatokat a szöveg segítségével! 

Ez a joga                                                                                                          !

Hazudik a pók,                                                                                                 !

2 p

2 p

6 p

2 p

4 p

4 p

4 p

M
IN

TA
M

IN
TA



3.   Karikázd be a szófelhőben azt a két tulajdonságot, amelyek a légyre 
jellemzőek! (Egy tulajdonság többször is előfordulhat.)

4.   Számozd be a szólásmondás szavait!  

mint piaci Szemtelen a légy.    

 
5.   Rajzold le a valódi győztest! Ha nincs elég hely, rajzold le egy külön 

lapra. (A lapra ne felejtsd el ráírni neved, osztályod, iskolád!) 

Összesen: 36 p

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!

2 p

2 p

M
IN

TA
M

IN
TA


