Név: ______________________________ Osztály: ________ Tagiskola.: _____________________
KÉT HÉT – EGY MESE – 2012-2013

I. feladatlap -- 2-4. osztályosoknak

Beadás és új feladatlap: 2012. november 27 (kedd)
Pótlási lehetőség: 2012. december 11 (kedd) 18 óra
Kedves Gyerekek!
A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár gyermekkönyvtára 5 fordulós vetélkedősorozatának első feladatlapját
tartjátok a kezetekben. A feladat jellege mindig ugyanaz lesz. Olvassátok el az adott művet, s tömören, lényegre
törően válaszoljatok a feltett kérdésekre.
A feladat és a szöveg letölthető: www.gyerek.bekesikonyvtar.hu
Beadási határidő: A kitöltött feladatlapot mindig két hét múlva, a fenti időpontban hozzátok vissza, s akkor
vihetitek el az új feladatlapot is. Az elmaradt feladatot a következő két hét alatt pótoljátok!
A megoldásokat interneten nem tudjuk fogadni, személyesen kell bejuttatni a könyvtárba!!!
A megoldásokat pontozzuk, s évfolyamonként a legjobbakat könyvekkel, a többieket apróbb ajándékokkal
jutalmazzuk. Az eredményhirdetés időpontját az utolsó feladatlap beadásakor tudjátok meg.
Ebben az évben Móricz Zsigmond magyar író munkásságára emlékezünk, aki 70 évvel ezelőtt hunyt el. A
feladatlapokon egy-egy művével kapcsolatos kérdésekre várunk válaszokat.

I . feladatsor:

Móricz Zsigmond: Megy a gőzös

1. Milyen járművel küldték haza a kisfiút New Yorkból, s kire bízták induláskor? _________________
___________________________________________________________________________________
2. Fiuméban kire bízták, s hol kellett őt leszállítania? ________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. Hogy hívták a kisfiút? ______________________________________________________________
4. Mi tetszett a fiúnak legjobban a világon, s azt hol látta? ____________________________________
___________________________________________________________________________________
5. Mi volt az egyetlen, ami tetszett a gyereknek Amerikában? _________________________________
6. Hová nézett Pali, míg a kérdezőnek felelgetett? __________________________________________
7. Miért nem tetszett a fiúnak New York
a. városa: ________________________________________________________________________
b. palotái: ________________________________________________________________________
c. utcái? _________________________________________________________________________
8. Mit szeretett volna a gyerek, amikor az ablakból meglátta a földet kapáló embereket? ____________
___________________________________________________________________________________
9. A vonat ablakából a fiú látta még: a kis ……………...…….; a kanyargó ………………………….;
az út mentén az egyenes …………………………..…..; a ………………..…….…… kék dombot;
a zöld …...……………….; a kéményen …………………….. ………………………. .
10. Minél tetszett jobban Palinak a faluja? ________________________________________________

