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Katarina Sobral: Az én nagypapám
Ebben a feladatsorban Katarina Sobral Az én nagypapám
című kötetéhez kapcsolódnak feladatok. A könyvet a szerző
illusztrálta, Urfi Péter fordította, és a Vivandra Könyvkiadó adta
ki, 2016-ban.

Nagypapa minden reggel 6-kor ébred.
Dr. Sebestyén 7-kor.

IN

Minden nap ugyanakkor találkoznak, és barátságosan üdvözlik egymást.
Nagypapának régen óraboltja volt. Most sok a szabadideje.
Dr. Sebestyén nem órás (bár fél szemmel mindig az óráját nézi).
Sosem vesztegeti az idejét.
Nincs sok közös vonásuk, bár nagypapa azt mondja,
régen nagyon hasonlított dr. Sebestyénre,
aki sosem felejti el megvenni az újságot.
Nagypapa mindig elfelejti elolvasni a híreket.

M

Nagypapa németórára és pilatesórára is jár.
„Egy-kettő, eins, zwei.”*
Hét közben piknikezik a barátaival,
comme il faut.
Kertészkedés közben megfeledkezik az időről.
(a kertről is megfeledkezik.)

*ejtsd: einsz, cvej (jelentése: egy, kettő)
*ejtsd: komilfó (jelentése: illedelmesen, kifogástalanul)

1. M
 i volt régen Nagypapa foglalkozása? Karikázd be a helyes válasz
betűjelét!

C. óraboltos

D. némettanár
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B. Ordibál, hogy mindenki hallja, épp piknik zajlik.
C. Beszélgetés közben gyönyörködik a természetben.

2. Tegyél pipát az igaz állítás mellé!

6. Keresd meg az alábbi mondatban az összes E betűt, és karikázd be
mindet!

B. Sebestyén Nagypapa némettanára.
C. Nagypapa és Sebestyén testvérek.
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D. Távozáskor mindig rendet hagy maga után.

A. Sebestyén Nagypapa unokája.

NAGYPAPA MINDIG ELFELEJTI ELOLVASNI A HÍREKET.
1p

D. Nagypapa és Sebestyén szomszédok.

7. R
 ajzolj!

A. Még két madarat a madár alá.
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B. Egy ásót a kisfiú jobb oldalára.

C. Egy labdát a kutyus és Nagypapa D. A Nagypapa és a kisfiú közé egy
közé.
pillangót.

3. Melyik állítás igaz Nagypapára, melyik Sebestyénre? Kösd össze!
6-kor kel.

Mindig elolvassa a legfrissebb híreket.

Sebestyén

Sportolni jár.

Nagypapa

4p

M
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Mindig siet, kevés az ideje.
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A. Szanaszét dobálja az erdőben a szemetet piknikezés után.
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B. üzletember

TA

A. kertész

5. A
 „comme il faut” (ejtsd: komilfó) francia kifejezés, jelentése:
illedelmesen, kifogástalanul. Hogyan piknikezik az, aki „comme il
faut” piknikezik? Húzd alá! (Több jó válasz is lehetséges!)

4. Mit jelent: vesztegeti az idejét? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!
A. Elveszíti az óráját.
B. Felesleges, haszontalan dolgokkal tölti az idejét.
C. Sokat fizet valakinek, hogy elvégezze helyette a munkáját.
D. Megjavíttatja az óráját.
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8. M
 elyik apró részlet nem az alábbi képről való? Karikázd be a
betűjelét!
A.
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B.

C.

D.
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9. Ki írta a Nagypapa meg a csillagok című mesét? Húzd alá! Ha magadtól
nem tudod a választ, kérj segítséget a könyvtárban vagy felnőtt
segítségével nézz utána az interneten!
A. Lázár Ervin

B. Csukás István

C. Szabó Magda

D. Nyulász Péter
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10. T e mit csinálsz legszívesebben a szabadidődben? Rajzold le külön
lapra! A lapra ne feledd el ráírni neved, osztályod, iskolád!
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Első osztályosok szüleik, pedagógusaik segítségét kérhetik a megoldáshoz.
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másolása, felhasználása szigorúan tilos!

