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3. OSZTÁLY 

2019. 

 

Név: ____________________________________ Pontszám: ________________________  

Iskola: ____________________________________________________________________  

 

A feladatok megoldására 45 perced van. Tetszés szerinti sorrendben dolgozhatsz. Tollat használj! Ügyelj a pontos 

helyesírásra és a szép külalakra is! Jó munkát kívánunk!   

   

1. Olvasd el a sárkányról szóló szöveget figyelmesen!  Keresd meg a 12 helyesírási hibát, 

húzd alá, majd írd le helyesen a szavakat! Ha a jót javítod rosszra, egy pontot levonunk!  

 

Csukás Istvánnak eddig közel száz kötete jelent meg: mesék, versek, regények. Hallhatatlan 

mese figurái közül talán a legismerteb, Süsü, az egyfejű, jóságos sárkány. Nem várakat ostromol, 

hanem lepkéket kerget, és arról ábrándozik, milyen jó volna rózsabimbónak 

leni. Szelidsége miatt Sárkányföldről kitagatta háromfejű apja. Vándorlása 

során találkozik a királyfival, aki megsajnálja és haza viszi. Előbb riadalmat 

kelt az emberek közöt, később azomban megszeretik, mert lelkesen 

dolgozik, és megvédi a várost az ellenséges Torzonborz kiráj 

ármánykodásaitól. A Magyar Televízióban több mint 40 évvel 

ezelőtt, 1978.-ban mutatták be a bábmesét. Kedves humoral ábrázolt 

figurája a gyerekek kedvence lett.  

 

               

                 12/ 

2. Ha megfejted a rejtvényt, megtudod, hol játszódik a 2019-ben visszatérő Süsü meséje. 

Segít az előző feladat! 

Sárkányok szájából tör elő. 

Király, akit Süsü legyőzött. 

Ez szeretne lenni Süsü. 

Ilyen Süsü apja. 

Innen űzték el Süsüt. 
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3. Süsü kedvenc gyümölcséről énekel a következő dalban.  

 

Jaj, de finom a vadkörte,       Húsa roppan, leve csurran    

más nevén a vackor!  harapd gyorsan akkor! 

Eszegetném reggel, délben S szádban marad a vadkörte, 

és délután hatkor.   más nevén a vackor. 

 

Írj a dalból hiányzó mondatfajtákra  1-1 példát  a kedvenc gyümölcsödről ! 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

             

 Írj ki a dalból egy-egy példát a meghatározásoknak megfelelően! 

 

ige, E/2. személy: _______________  összetett főnév:   ________________________ 

ragos melléknév: _______________  történést jelentő ige:______________________ 

                   10/ 

4. Rendezd úgy a betűket, hogy megfejtésül minden sorban egy-egy olyan tulajdonság 

szerepeljen, ami jellemző Süsüre! 

 

R M E T E S E T _______________________  M B J Á O R ______________________ 

 I  Á R Ó S I        _______________________  E H E T Ó B M  ____________________ 

Ó Í J Ű S V Z      _______________________  Ü L R T E S E M ___________________ 

S Z T E B É E K R E Ő__________________  E S D L Í Z    ______________________ 

            8/ 

Válogasd ki és állítsd betűrendbe a belső  

tulajdonságait! 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________                                 10/                    

              4/ 

 



 

5. Olvasd el a következő szöveget figyelmesen, majd válaszolj a kérdésekre! 

Csukás István, aki április 2-án ünnepelte 83. születésnapját, így nyilatkozott egy alkalommal: 

„Műveim közül kedvencem a Pom Pom meséi, mert végre egy olyan történetet írtam, amelynek 

nem egy kisfiú, hanem egy kislány a főszereplője”. A meséből készült 26 részes televíziós rajzfilm-

sorozatot 1980-tól 1984-ig vetítette a Magyar Televízió. A film a Pannónia Filmstúdióban készült, 

rendezője Dargay Attila, különleges szereplőit Sajdik Ferenc rajzolta. A mese másik főszereplője 

Pom Pom. Ő egy fán ülő borzas lény, aki mindig változtatja az alakját, lehet "paróka, szobafestő 

pemzli, egyujjas kifordított bundakesztyű vagy papucs orrán pamutbojt." 

 Iskolába menet találkoznak, és Pom Pom mindig mesél egy-egy 

érdekes történetet Picurnak. Meséinek kiindulópontja a valóság, de 

azonnal képzeletbeli szereplők lépnek színre. Például, amikor a kislány 

elesik a tintásüveggel, Pom Pom a bátor Tintanyúlról mesél.  

Amikor kirándulni mennek, és leereszt a bicikligumi, akkor az 

Óriástüdejű Levegőfújó lesz a mese főszereplője.  

A rajzfilmsorozat első részében megismerjük Gombóc Artúrt is, a 

dagadt madarat, aki mindennél jobban szereti a csokoládét.  Milyet?  

„A kerek csokoládét, a szögletes csokoládét, a 

hosszú csokoládét, a rövid csokoládét … és minden olyan csokoládét, amit 

csak készítenek a világon." Hogyan jutott el ez a - röpülni már képtelen - 

kövér madár Afrikába? Erről szól a vidám történet. 

Csukás István 80. születésnapjára szülővárosában, Kisújszálláson szobrot 

kapott az általa kitalált borzas mesehős, aki egy fán ülve várja az arrajárókat. 

 

a) Mikor és hol született Csukás István?  __________________________________________ 

Kik a rajzfilmsorozat főszereplői? ______________________________________________ 

Sorold fel a mese - szövegben említett - mellékszereplőit!  _________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Melyik napszakban és hol hallgatta a kislány  Pom Pom csodás történeteit?   

___________________________________________________________________________ 

b) Igaz (I) vagy hamis (H)? 

____   Gombóc Artúr a rajzfilmsorozat főszereplője. 

____   Pom Pom egy szőrmés sapka. 

____   Gombóc Artúr, a túlsúlyos madár  eljutott Afrikába. 

____   Kisújszálláson szobor készült Gombóc Artúrról az író 80. születésnapjára.   13/ 

  

               



6. Találd ki a szólások, közmondások hiányzó szavait, s a szavak kezdőbetűiből megkapod 

annak az eseménynek a nevét, amit 2008-ban Szerencs városában rendeztek!  

 

 A fő látványosság Gombóc Artúr 239 kilogrammos 

 szobra volt, amely bekerült a Guinness rekordok közé is. 

 

 Segítenek a megoldásban a következő szavak:  

 inge,  ágyát,  veréb,  legjobb, szamár, ló, éhes, de, fehér, 

 ordít, olcsó, ág, csökönyös, kecskére, erdőt, tűzre 

 

1. ____________________, mint a szamár.   9. Ritka, mint a ______________ holló.  

2. ____________, mint a fába szorult féreg. 10. Nem látja a fától az  _____________  

3. ____________ bízta a káposztát.  11. Okos enged, ____________ szenved. 

4. ___________ húsnak, híg a leve.  12. Rossz fát tett a _____________. 

5. Mindenütt jó, de a ____________ otthon. 13. Akinek nem __________, ne vegye magára! 

6. Szegény embert még az _____ is húzza. 14. Jobb ma egy________, mint holnap egy túzok. 

7. Kicsi a bors, ____ erős.    15. Ki mint veti ___________, úgy alussza álmát. 

8. ______________ disznó makkal álmodik. 16. Ha _______ nincs, jó a szamár is. 

 

Megoldás:  ____________________      _____________________   18/ 

 

Balatonszárszón 2019. július 27. és augusztus 4. között rendezik meg  a  

IX. Sárkányfesztivált. 

 

Szeretettel várja a családokat az ország egyetlen szabadtéri 

fedett gyermekszínháza, a Csukás Színház. 

Találkozhattok Csukás Istvánnal, aki állandó vendége a 

fesztiválnak, Süsüvel és a többi Csukás - mesefigurával. 

Lesznek zenés mesejátékok, színházi előadások, koncertek, 

családi gyerekprogramok.  

 


