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Nógrádi Gergely: Misu és a piros kenu
Ebben a feladatsorban Nógrádi Gergely Misu és a piros
kenu című kötetéhez kapcsolódóan találsz feladványokat.
A könyvet Hajba László illusztrálta, és a Manó Könyvkiadó
adta ki, 2014-ben.

M
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Misu közelebb ment, és azon nyomban tátva felejtette a száját. A tollpárna nem volt más, mint egy picurka bagolybébi.
Hatalmas kerek szemét ijedten függesztette a fiúra, gömbölyded
kobakján százfelé meredtek a pihék.
– Jaj! – buggyant ki Misuból a meglepődés. – Hát te? Hol hagytad a szüleidet?
A fióka szuszogott, és néha nyiffant egyet, mintha sírna.
– Az anyukádat keresed, igaz? Szegénykém… – Misu leguggolt mellé. – Megsimogathatlak?
Gyámoltalanul megérintette a madarat. Ahogy végigsimította selymes tollazatát, érezte a
szapora szívverését.
Egy ideig némán meredtek egymásra. A bagolyfióka egy alacsony fiúcskát látott: borzas
haja a szemébe lógott, koromfekete szemei úgy fénylettek pisze orra fölött, mint két frissen
pucolt kabátgomb.
Misu egy riadt tekintetű, tépett üstökű, pihegő madárkát látott: tollazatán remegések szaladtak végig, s a legapróbb rezzenésre is erőtlenül csapkodni kezdett csöppnyi szárnyával.
– Nem maradhatsz itt, kisöreg – sóhajtott Misu. – Hisz még repülni se tudsz, olyan picurka
vagy!
A fióka nyifogva panaszkodott, de hiába, a mamája messze járhatott. Misu gyöngéden
nézegette, ahogy esetlenül totyogott a fűben. Óvatosan felemelte, és az inge alá rejtette.
– Most aztán rendesen viselkedj! – mondta neki kedves szigorúsággal. – Majd az osztályban kitaláljuk, mi legyen veled.
Misu kevéssel a tanítás kezdete előtt ért az iskolába. Magabiztosan haladt el a portásfülke
előtt. Szerencsére a portás bácsi épp keresztrejtvényt fejtett, máskülönben azt hihette volna,
hogy egy várandós kismama igyekszik befelé az épületbe. Misunak ugyanis éktelen nagyra
nőtt a pocakja az inge alá rejtett bagolyfiókától.
A folyosó már üres volt, de még nem ért az osztályba Berta néni. Misu mereven járt, mintha
seprűt nyelt volna. Belépett a terembe, és megállt a padok előtt. Minden fej felé fordult.
– Srácok, ígérjétek meg, hogy amit most láttok, arról hallgatni fogtok! – tekintett végig
az osztálytársain. Azzal széttárta az ingét. A bagolybaba megilletődötten pislogott ki a
lyukon.
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– Jaj, de édes! – kiáltottak fel a gyerekek, és azonnal Misu köré sereglettek. Mindjárt következett a „Fúdecukijajdearanyosmilyenédihaddsimogassammegugyeazenyémlehetaddnekem!” Ja, és a végére még jött egy kis kunyerálás:
„Naaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Lécccccccccccc-ciiiiiiiiiiii!”
– Menjetek távolabb, mert megijesztitek! – szólt rájuk Misu. Valóban, a csöpp madár kissé
megszeppentnek látszott.
– De vagány! – szólalt meg Rugó.
– Na, ezt se a Kisjézus hozta! – bődült el valahol hátul Döme. – Tök buli! Úgyis rég vágytam már egy vadászsólyomra.
– Ez egy bagoly, te gyógyegér! – oktatta ki Oti. – Méghozzá egy kölyökbagoly.
– Hol találtad? – kérdezte Rugó.
– A parkban.
– És mi a neve?
– Nincs neve.
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1. M
 ikor találta meg Misu a bagolyfiókát? Karikázd be a helyes válasz
betűjelét!
A. Délben, amikor az iskolából hazafelé tartott.
B. Amikor délután lement a parkba játszani.
C. Reggel, az iskolába menet.

1p

D. Délelőtt, amikor az állatkertbe indult.
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2. H
 ogyan tudta Misu a bagolyfiókát felvinni az osztályba? Karikázd be
a helyes válasz betűjelét!
A. A portás bácsi minden gond nélkül felengedte vele.
B. A portás bácsi nem ismerte fel Misut, azt hitte egy várandós kismama, és
felengedte.
C. A portás bácsi épp rejtvényt fejtett, és nem vette észre Misut.
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D. Misu az ablakon mászott be, így nem vette észre a portás bácsi.

M

3. Igaz vagy hamis? Írd a mondatok mellé: I= igaz, H=hamis!
A. Misu először hazavitte a kisbaglyot.
B. Berta néni már az osztályban várta Misut és a bagolyfiókát.
C. Döme vadászsólyomnak nézte a kis madarat.
D. A gyerekek nagyon megijedtek a madártól.

4p

4. M
 elyik mondatot ki mondta és kinek? Kösd össze! Vigyázz, az egyik
mondat kakukktojás! Kitalálod, melyik az? Húzd alá pirossal!
A portás bácsi

Misunak

B. Ez egy bagoly,
te gyógyegér!

Oti

az osztálytársaknak

C. Menjetek távolabb,
mert megijesztitek!

Misu

Dömének

Misu

a bagolynak

D. Hát te hová igyekszel,
kisöreg?

TA

A. Most aztán rendesen
viselkedj!

9p

5. M
 ondd más szóval vagy magyarázd meg!			

A. gyámoltalan: ………………................…..............................……………………………..

B. tépett üstökű: ………………..............……..............................…………………………….

C. megilletődött: ………………..............……............................……………………………..
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D. esetlen: ……………….........................................................……………………………….

6. G
 yakoroljuk egy kicsit a helyesírást! Melyik madár nevét írjuk j-vel és
melyikét ly-nal? Egészítsd ki! Ha kész vagy, és megfelelő sorrendbe teszed
a vastagon kijelölt betűket, megtudod, milyen fiúnevet adtak Misuék a kis
bagolynak.
A. siket fa _ d

B. sirá _

C. pu_ ka

D. gó_ a

E. sza _ kó

6p
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A bagoly neve: ............................................................................................................................................

7. K
 eresünk egy mondatot!
•

Kérdő mondat.

•

Négy szóból áll.

•

Az előtte levő kérdő mondatban Misu a kisbagoly felől érdeklődik.

•

Az utána levő kijelentő mondatban megtudjuk, miféle hangokat adott ki a
kisbagoly.

A mondat: .......................................................................................................................................................

1p

8. K
 ösd össze a szerzők nevét a művekkel! Melyik az a mese, amelyikben
nem szerepel bagoly? Karikázd be annak a számát! Ha magadtól nem
tudod a választ, nézz utána a könyvtárban, vagy az interneten!
1. A kis hableány

B. Romhányi József

2. Micimackó

C. A. A. Milne

3. A bagoly, aki félt a sötétben

D. Hans Christian Andersen

TA

A. Jill Tomlinson

4. Doktor Bubó

9. T e mit tennél, ha találnál egy kismadarat? Te is magaddal vinnéd az
iskolába? Írd le 4-5 mondatban!
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

5p

.......................................................................................................................................................................................

10. R
 ajzold le a kisbaglyot egy külön lapra! (A lapra ne felejtsd el ráírni
neved, osztályod, iskolád!)

M

A következő feladatokat Andersen A kis hableány című meséjéhez
kapcsolódóan állítottuk össze neked. A mesét számos Andersenmesegyűjteményben megtalálhatod, mi az Egyszervolt című kötetből
dolgoztunk, amit a Csimota Kiadó adott ki, 2014-ben. Ha a mese nincs
meg neked otthon, keresd meg a könyvtárban!

1. M
 elyik tulajdonság illik az emberekre, és melyik a hableányokra? Írd
a mondatok mellé: E=ember, H=hableány!
A. Tudnak táncolni.

B. Szemük igazgyöngy.

C. Háromszáz évig is elélnek.

D. Haláluk után lelkük az égbe száll.
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2. M
 it gondolsz, miért nem szúrta szíven a kis hableány a királyfit?
Karikázd be a helyes válasz betűjelét!
A. Mert gyáva volt.
B. Mert nagyon szerette a királyfit és megesett rajta a szíve.
1p

C. Mert valójában nem akart visszatérni a tengerbe.

TA

D. Mert véletlenül beleejtette a tőrt a vízbe.

3. Egészítsd ki a mondatokat a mese alapján!

A. A kis hableány a ……………………………..……………… áldozta fel az emberré
válásáért.

B. A kis hableány nővérei a ………………………….............…………. áldozták fel a
varázstőr megszerzéséért.
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4. A
 mesének nagyon sok feldolgozása készült az évek során: rajzfilmek,
színdarabok. Ezek közt akad olyan is, amelyik másként végződik, mint
az eredeti történet. Nézz utána az interneten vagy a könyvtárban, és
írj le egy változatot a mese végére!
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

5p

.......................................................................................................................................................................................

5. S
 orold fel még 3 Andersen-mese címét! (Ha magadtól nem tudod a
választ, nézz utána a könyvtárban vagy az interneten!)

M

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

3p

.......................................................................................................................................................................................
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