
Csapatnév: ________________________________

1. Melyik mesében olvashattad? Számozz a mesékhez tartozó számok 
szerint! ( Idő: 3 perc/ Elérhető pontszám: 10 p.)

Ki tud többet?
A KISKAKAS ÉS A TYÚKOCSKA – SZÍNTELENSÉG 

című mesékből 
Szitakötő  59. szám

2. Melyik szereplőre illenek az alábbi tulajdonságok? Színezd a szavak 
melletti köröcskéket a megfelelő színnel! (Idő: __ perc/ Elérhető pontszám: 18 p.)

Elért pontszámok: ______

AA kiskakas és 
a tyúkocska

Színtelenség

császár kifutó mező bokor gondozó

krajcár kerítés hajnal patak kötőfék

segítőkész

peckes

hordótestű

együttérző

jóhiszemű

elégedetlen

dicsekvő

pelyhes tollú

magányos

3. Ki mondta? Írjátok a vonalra a megfelelő szereplő nevét!
(Idő: ___ perc/ Elérhető pontszám: 8 p.)

– Az én ősöm nagyon híres ám! ___________________

– Mi bánt, Pupák? _________________

– Hiszem, ha látom! _______________

– Na, én máris indulok! Gyere velem! ___________________

– Rajtam kívül mindenki más olyan szép. _____________

– Veled a világ végére is elmennék! __________________

– Gyere, Pupák! Itt a nagy nap! ______________________

– Nem vagy te színtelen, csak fekete és fehér.______________

4. Mely szavak betűi keveredtek össze?
(Idő: ___ perc/ Elérhető pontszám: 16 p.)

síkcsos ___________________________

Tárrökoögsz _______________________

lankad ___________________________

glófamin _________________________

upkak ____________________________

lálltarekt __________________________

rácsász ___________________________

samlanu __________________________

Elért pontszámok: ______



5. Színezzétek zöldre a négyzeteket, ha igaz, pirosra, ha hamis kijelentéseket 
olvastatok! (Idő: ___ perc/ Elérhető pontszám: 14 p.)

Bodza, az udvar kutyája hazakísérte a kiskakast és a tyúkocskát.

Elért pontszámok: ______

Elért pontszámok: ______

i h

A kiskakas néhány hét múlva büszkén sétálgatott mind a tizenkét 
kiscsibéjével.     

A tyúkocska azt gondolta, Törökország határos Tündérországgal.

i h

i h

i h

Pupák egy csapat zsiráffal és két flamingóval osztozott a kifutón.

i h

A kis zebralány esténként az unalmas kinézete miatt búslakodott .

i h

A jólelkű flamingó  vígasztalni próbálta a kis zebrát.

i h

Pupák a többi zebra között már nem érezte magányosnak magát.

6. Színezzétek kékre azokat a szókártyákat, melyek igazzá teszik az alábbi 
állításokat! (Idő: ___ perc/ Elérhető pontszám: 12 p.)

A flamingó                         neki, Pupák pedig válaszul hangosan                         .
kerepelt

csipogott nyerített

vihogott

Az új helyen                  volt a levegő,                                 illatok keveredtek.
forró

friss

ismerős

ismeretlen

Hát ő volt az !
mégis

mégsem utolsó

egyetlen

kukorékolás                                sikeredett.
A másnapi

Az aznapi

gyengére

álmosra

A kiskakas                            a napfényben tükröződő                                    .
kikotorta

kikaparta söröskupakot

borosdugót

A                          megölelte a                            , akit titokban szerelmes volt belé.   
tyúkocska

kiskakas

tyúkocskát

kiskakast

Csapat összpontszáma:  ______

Helyezés:  ______



1. Melyik mesében olvashattad? Számozz a mesékhez tartozó számok 
szerint! ( Idő: 3 perc/ Elérhető pontszám: 10 p.)

Javítókulcs
Szitakötő  59. szám

A KISKAKAS ÉS A TYÚKOCSKA – SZÍNTELENSÉG című mesék feldolgozása
22-23. oldal/36-37. oldal  

2. Melyik szereplőre illenek az alábbi tulajdonságok? Színezd a szavak 
melletti köröcskéket a megfelelő színnel! (Idő: __  perc/ Elérhető pontszám: 18 p.)

Elért pontszámok: ______

AA kiskakas és 
a tyúkocska

Színtelenség

császár

1

kifutó
2

mező bokor gondozó

krajcár kerítés hajnal patak kötőfék

1 1 2

1 2 1 1 2

segítőkész

peckes

hordótestű

együttérző

jóhiszemű

elégedetlen

dicsekvő

pelyhes tollú

magányos

3. Ki mondta? Írjátok a vonalra a megfelelő szereplő nevét!
(Idő:___ perc/ Elérhető pontszám: 8 p.)

– Az én ősöm nagyon híres ám! ___________________

– Mi bánt, Pupák? _________________

– Hiszem, ha látom! _______________

– Na, én máris indulok! Gyere velem! ___________________

– Rajtam kívül mindenki más olyan szép. _____________

– Veled a világ végére is elmennék! __________________

– Gyere, Pupák! Itt a nagy nap! ______________________

– Nem vagy te színtelen, csak fekete és fehér.______________

4. Mely szavak betűi keveredtek össze?
(Idő: ___ perc/ Elérhető pontszám: 16 p.)

síkcsos ___________________________

Tárrökoögsz __________________

lankad ___________________________

glófamin _________________________

upkak ____________________________

lálltarekt __________________________

rácsász ___________________________

samlanu __________________________

Elért pontszámok: ______

1 2

kiskakas

flamingó

tyúkocska

kiskakas

Pupák/zebra

tyúkocska

gondozó

flamingó

csíkos

Törökország

kaland

flamingó

állatkert

kupak

császár

unalmas



5. Színezzétek zöldre a négyzeteket, ha igaz, pirosra, ha hamis 
kijelentéseket olvastatok! (Idő: __ perc/ Elérhető pontszám: 1 p.)

Bodza, az udvar kutyája hazakísérte a kiskakast és a tyúkocskát.

Elért pontszámok: ______

i h

A kiskakas néhány hét múlva büszkén sétálgatott mind a tizenkét 
kiscsibéjével.     

A tyúkocska azt gondolta, Törökország határos Tündérországgal.

i h

i h

i h

Pupák egy csapat zsiráffal és két flamingóval osztozott a kifutón.

i h

A kis zebralány esténként az unalmas kinézete miatt búslakodott .

i h

A jólelkű flamingó vígasztalni próbálta a kis zebrát.

i h

Pupák a többi zebra között már nem érezte magányosnak magát.

Bodri

A tyúkocska

két egy csapat

zebrafiú

Elért pontszámok: ______

A flamingó                         neki, Pupák pedig válaszul hangosan                         .
kerepelt

csipogott nyerített

vihogott

Az új helyen                  volt a levegő,                                 illatok keveredtek.
forró

friss

ismerős

ismeretlen

Hát ő volt az !
mégis

mégsem utolsó

egyetlen

kukorékolás                                sikeredett.
A másnapi

Az aznapi

gyengére

álmosra

A kiskakas                            a napfényben tükröződő                                    .
kikotorta

kikaparta söröskupakot

borosdugót

A                          megölelte a                            , akit titokban szerelmes volt belé.   
tyúkocska

kiskakas

tyúkocskát

kiskakast

Csapat összpontszáma:  ______

Helyezés:  ______

6. Színezzétek kékre azokat a szókártyákat, melyek igazzá teszik az alábbi 
állításokat! (Idő: ___ perc/ Elérhető pontszám: 12 p.)


