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Ivona Březinová: Add a mancsod!
Ebben a feladatsorban Ivona Březinová: Add a mancsod!
című kötetéhez kapcsolódóan találsz kérdéseket. A könyvet
Radnóti Blanka illusztrálta, Balázs Andrea fordította, és a
Móra Könyvkiadó adta ki, 2016-ban.

M

IN

A másik érdemleges dolog, ami tavasszal történt, hogy Cézár
megtanult parancsra különféle ételeket kivenni a hűtőből.
Persze Julek folyton gyakorolt vele. Mintha tollbamondást
diktált volna neki:
– Cézár, hozd ide a joghurtot! A hűtőből. A joghurtot – mondta Julek.
És Cézár kirohant a konyhába, és egy zsinór segítségével kinyitotta a hűtőt. Eleinte
egész más ételt vitt be. Mondjuk, vajat. Vagy egy üveg dzsemet. De hamarosan ezt is
megtanulta. Egy ideig még összekeverte a joghurtospoharat a tejfölöspohárral vagy a
dobozos tejet a dobozos dzsússzal, de ezeket néha Julek papája is összekeveri. Főleg,
ha nincs rajta a szemüveg.
Otthon, amikor erről beszélgettek, Julek a papa szemüvegét felrakta Cézár orrára,
aki úgy nézett ki ilyenkor, mint egy professzor. De a tárgyak felismerésén ez nem sokat
segített.
– Ne félj, biztosan levizsgázol! – biztatta Julek minden alkalommal, amikor együtt
tanultak. – A fél mancsoddal levizsgázol!
És a harmadik tavaszi esemény: Cézár már olyan gyakorlott segítő kutya lett, hogy bár
még nem vizsgázott le, Julek szülei megengedték, hogy a fiú időnként egyedül sétáltassa
meg Cézárt. Az „egyedül” persze azt jelentette, hogy Mirek és Ilcsa is velük ment. Így
történt ez egy szép májusi szombaton is. Julek elbúcsúzott otthon a szüleitől:
– Sziasztok, ötkor jövök! A mobil nálam van.
Cézár kinyitotta az ajtót, megvárta, hogy Julek kiguruljon a kocsijával, aztán hívta a liftet.
A liftben Julek azt mondta:
– Le!
Cézár tudta, hogy a legalsó gombot kell megnyomnia. Nem mintha egy csomó dolgot
Julek nem tudott volna maga elintézni – pláne ha nem görcsölt a keze, márpedig csak
ritkán görcsölt –, hanem mert Cézár mindig szívesen segített. Fontosnak érezte magát.
És fontos is volt! Se Ilcsa, se Brita, se Mirek nem érkezett még meg, így hát Julek a kukák
között szlalomozott. Cézár közben a fűre futott, és kiszimatolta, mi történt a ház körül az
utóbbi órákban. Mintha újságot olvasott volna.

1. Mikor játszódik a jelenet? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!

5. E lsősorban melyik érzékszervével szerzi Cézár az információit a
külvilágról? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!		

A. Tavasszal.

A. Fülével.

B. Nyáron.

B. Mancsával.

C. Ősszel.
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C. Orrával.
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D. Télen.

D. Nyelvével.

2. Mit gondolsz, milyen vizsgát kell letennie Cézárnak? Húzd alá!

6. Számozással tedd időrendbe az eseményeket!

A. Vakvezető.

A. Julek a kukák közt szlalomozik.

B. Segítő kutya.

C. Nyomkereső.
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4. Milyennek érezte Cézár jelenlétét Julek?
A. Feleslegesnek.
B. Jelentősnek.
C. Hasznosnak.
D. Fárasztónak.

6p

7. F ejezd be úgy a mondatot, hogy igaz legyen! (Húzd alá a helyes
megoldást!)
Juleknak azért volt szüksége Cézárra, mert…

tejföl

A. …kerekesszékkel tudott csak közlekedni.
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mobiltelefon

ceruza
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narancslé
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D. Julek hívja a liftet.

3. C
 ézár ügyesen oda tud vinni mindenfélét Juleknek, ha kéri. Húzd alá
kékkel azokat a dolgokat, amiket a hűtőből kellett kivennie!
kislabda

B. Julek elbúcsúzik a szüleitől.

C. Cézár megnyomja az alsó gombot a liftben.

D. Cirkuszi kutya.

joghurt
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B. …magányos volt.
C. …félt a sötétben egyedül hazajárni.
D. …nem látott jól.
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8. M
 ondd ki hangosan a képeken szereplő dolgok nevét!
Karikázd be azokat, amelyekben nem hallasz „j” hangot!		

9. Rajzolj:
A. cézár lába elé
egy labdát!
B. a vaj és a lábas
közé egy almát!
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C. a tojások tetejére
még három tojást!
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D. a tejföl mellé egy
palackot!
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10. R
 ajzold le Cézárt egy külön lapra olyannak, amilyennek te elképzeled!
(A lapra ne felejtsd el ráírni neved, osztályod, iskolád!)

Összesen: 26 p

Első osztályosok szüleik, pedagógusaik segítségét kérhetik a megoldáshoz.
Könyveinket megvásárolhatják a www.konyvkozosseg.hu oldalon.
Az Olvasóklub tagjai 25% kedvezménnyel vásárolhatnak a Könyvközösség kínálatából.
A feladatlapok egészének vagy részleteinek a Kaméleon Alapítvány írásos engedélye nélküli sokszorosítása,
másolása, felhasználása szigorúan tilos!

