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Vadadi Adrienn: Alma utca 22.
Ebben a feladatsorban Vadadi Adrienn: Alma utca 22. című
kötetéhez kapcsolódóan találsz kérdéseket. A könyvet Mészely
Ilka illusztrálta, és a Pagony Könyvkiadó adta ki, 2015-ben.

M

IN

Ma reggel az egész ház kukorékolásra ébredt. Ami azért furcsa,
mert mifelénk nem laknak kakasok. Reggelente általában a
villamos csikorgása vagy egy mentőautó szirénája ébreszt,
de azt már úgy megszoktam, hogy szinte meg sem hallom.
A kakaskukorékolás nálunk olyan ritka, mint a piros holló, mert
olyan nincs is!
Szóval megszólalt a kakas, és az egész ház összefutott. Anyu, apu és én, aztán Kamilla és
a családja álmosan, Marosi anyuka hálóingben, a többi Marosi pizsamában. Piros nagy
testvérei menő pólóban, Elek bácsi a tegnapi nadrágjában,
meg a házmester, és végül a Csúnya néni, kendőbe bugyolált
frizurában, arcán a szokásos reggeli haraggal. Aki lent lakott, az
felrohant. Aki fent, az meg le. Egyedül Csúnya néni nem rohant
sehová, ő csak állt a lakása előtt csöpögve, és onnan kiabált:
– Micsoda pofátlanság! Vasárnap kiugrasztani az embert a
zuhany alól!
Aztán néma csend lett. Mi meg csak pislogtunk a harmadikon.
Csak álltunk és vártunk, nem is tudtuk eldönteni, hogy álom volt,
vagy valóság? És akkor megint megszólalt:
– Kukurikúúú!
Az egész ház felfelé nézett, a mi emeletünkre. A hang tényleg a
negyedikről jött. Már tisztán lehetett hallani, hogy a kukorékolás
bizony tőlünk, a mi lakásunkból jön! És akkor Kamilla és a
családja, Marosi anyuka hálóingben, a többi Marosi pizsamában, Piros meg a nagy testvérei,
Elek bácsi a tegnapi nadrágban és a házmester – Csúnya néni kivételével – mind felszaladtak
mihozzánk.
Nani állt a konyhában, vele szemben a konyhaasztalon pedig egy kakas. Nézték egymást,
Nani udvarolt, a kakas meg válaszul kukorékolt.
– Pi-pi-pi-pi! Gyere ide, kicsi madaram! – becézgette Nani.
– Kukurikú! – rá a kakas.
– Na, gyere ide,
hadd eszem a
zúzádat!
– Kukurikú! –
nyújtogatta a
nyakát a kakas.

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

5. Ki kicsoda a képen? Kösd össze!			
Az elbeszélő (Misi) családja

A. Egy falusi kis házban.

Piros és nagy testvérei

B. Egy tündérpalotában.
C. Egy társasházban.

A. A történet szombat este játszódik.

B. A történet vasárnap reggel játszódik.

C. Egy kakas kukorékolása ébreszti fel a lakókat.

6. Rajzolj!
4p

B. Szabadon akarta engedni.
C. Meg akarta főzni ebédre.

1p

M

D. Ébresztőórának akarta használni.

4. Melyik tulajdonság igaz Csúnya nénire? Húzd alá!
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Misi és Kamilla elé egy labdát.

A. Meg akarta tanítani beszélni.

szomorú

4p

Piros nagy testvérei fölé egy lámpát.

3. Mit gondolsz, mit akart Nani a kakassal tenni? Húzd alá!

M

Elek bácsi

Kamilláék családja és Marosiék közé egy kiskutyát.
Elek bácsi mögé egy cicát.

D. Egy bagoly huhogásától nem tudnak aludni a lakók.

vidám

5p
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2. Igaz vagy hamis? Tegyél pipát az igaz mondatok mellé!

mérges

Marosiék

1p
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D. Egy tanyán.

Kamilla családja

1p

álmodozó

7. Ki mit viselt? Kösd össze!
A. Marosi anyuka

tegnapi nadrágot

B. A többi Marosi

hálóinget

C. Piros nagy testvérei

pizsamát

D. Elek bácsi

menő pólót

4p

8. Kire gondoltunk? Nézd meg a képet, és karikázd be!
Akire gondoltunk…
rövid haja van, pizsamanadrágot visel, papucsban van, szemüveges.
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9. Segíts a kakasnak kijutni a szabadba!

1p
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1p
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10. K
 eresd meg a szövegben az állatneveket, és karikázd be pirossal!
8p
(Minden állatnevet annyiszor karikázz be, ahányszor csak szerepel!)
Összesen: 30 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!

