
Kedves Versenyző!
Köszöntelek a Harmatcsepp vetélkedő harmadik  fordulójában. Figyelmesen olvass el minden 
feladatot, tollal írj, és önállóan dolgozz! Sikeres versenyzést kívánok.

Bálint Ágnes: Szeleburdi család
(részlet)

Szeptember 22. (folytatás)

Novák tud drótból lámpaernyőt forrasztani. A második emeleten lakik egy fiú, a Füzesi Andris,

az is mindenfélét forraszt. Például egyszer forrasztott drótból egy nagy pókhálót, és felerősítette a

lépcsőházban a falra. Mikor Annus néni, a házfelügyelőnk le akarta söpörni, nem jött le. A Füzesi

Andris  nővére,  a  Kati  nem  tud  forrasztani,  de  a  mamájának  a  régi  fürdőruhájából  kiváló

csúzligumit szokott nekünk kihúzogatni.

A második emeleten több gyerek van, mint a mi emeletünkön, de a Lehocki Jancsi is hozzánk jár

fel  játszani  a húgával,  a Verával,  mert  itt  nálunk tovább süt a nap a folyosón.  Egyébként  itt

nálunk, a harmadikon majdnem csupa öregek laknak. A sarokban két idős néni lakik, a Hetti néni

és az Olgi néni. A Hetti néni nagyon finom süteményeket tud sütni, mindig ad nekünk is belőle.

De nem úgy, hogy behív bennünket a lakásba, hanem kihoz egy tányér süteményt a folyosóra, és

megvárja, míg leesszük róla. Mert a sógornője, az Olgi néni nem szereti,  ha gyerek megy be

hozzájuk. Olgi néni folyton takarít, reggeltől estig a parkettet fényesíti és a kilincseket.

Az első emeleten is lakik egy öreg néni, özvegy Serédinének hívják, az jóban van Hetti nénivel, 

de Olgi nénire nagyon haragszik. Csak olyankor látogatja meg Hetti nénit, ha a

sógornője nincs otthon. És a kutyáját, a Fifit sem viszi magával, mióta egyszer

Olgi néni az egész házat telekürtölte azzal, hogy másfél napig szedegette a Fifi

szőrét a  perzsaszőnyegről. Régen, fiatalkorában Fifi díjat nyert egy kutyakiállí-

táson. Láttuk az érmet is. Nem tudom, hogy akkor milyen volt a Fifi, de biztos,

hogy nem ilyen, mint most, mert akkor nem adtak volna neki érmet.

Még nem írtam le, hogy kik laknak itt mellettünk, a másik oldalon. A Belvíziék. Sajnos. Mi a

Ferivel meg a Picurkával meg a Radóval meg a Novákkal ki nem állhatjuk őket. Egy gyerek sem

szereti őket a házból. Pedig nekik is van egy ötéves lányuk, az Andrea. A mamája azt hiszi, hogy

szép. Pedig csak olyan, mint az a porcelán egér, amit a Serédi néninél láttam egyszer a vitrinben.

És borzalmasan kényes. Nem jár sehová játszani, hogy őhozzájuk se járjon senki játszani. 

Tanítók Fekete István
Egyesülete

2018/19. tanév
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Ugyanolyan kényesek a lakásra, mint Olgi néni. Meg is értik egymást nagyszerűen. Radó egyszer

együtt  jött  fel  a  liften  Olgi  nénivel  meg  a  Belvízi  nénivel,  akik  arról  beszélgettek,  hogy  a

parkettjük  ma  nincs  jó  színben,  kicsit  sápadt,  talán  az  időjárás  miatt.  Különben  Olgi  néni

mindenkinek  meséli,  milyen  gyönyörű  lakásuk van Belvíziéknek,  tele  modern  kerámiával  és

mindenféle  drága,  külföldi  holmival.  Belvízi  néninek  indiai  aranypapucsa  van,  Belvízi  bácsi

pedig amerikai pipadohányt szív. Azt is Olgi néni híresztelte el, hogy Andreának a szobájában

látható minden játék, amit csak a boltokban kapni lehet, meg olyan is, amit nem lehet kapni, mert

Belvízi bácsinak nagyon sok ismerőse van, és aki jár hozzájuk, az mind hoz külföldről valami

drága játékot Andreának. Mondta is a Novák, hogy jó volna egyszer a mi szobánkból alagutat

fúrni Belvízi Andrea szobájába, és mikor nincsenek otthon, akkor átmásznánk, és játszanánk a

játékaival. …  Azt is el szoktuk képzelni, hogy bekormoznánk a cipőnk talpát, és jól összejárnánk

a parkettjüket. Nagyon haragszunk rájuk, mert borzalmas csúnyán tudnak nézni, ha ott játszunk a

folyosón. És mindig ránk szólnak, hogy miért nem a játszótérre megyünk játszani. Tegnap is,

mikor egy percre kiderült, szaladtunk Picurkával a folyosóra fogócskázni, de a Belvízi bácsi, az a

két lábon járó, csúnya krumpli, mindjárt szólt, hogy ez nem játszótér, miért nem oda megyünk, ha

ugrálhatnékunk van. Pedig mire lementünk volna, már újra esett az eső. De ő persze nem bánja,

ha a más gyereke bőrig ázik, tüdőgyulladást kap és meghal. Bezzeg az Andrea, annak szabad a

folyosón tologatnia a babakocsiját! Mert a Belvízi  néni szerint az Andrea csak levegőzik egy

kicsit. És nem rendetlenkedik úgy, mint mi. Most már több lakót nem írok le, mert kezdek éhes

lenni. Azt hiszem, szilvalekváros kenyeret eszem. A szilvalekvárt nagymamáéktól hoztuk, mikor

hazajöttünk a nyaralásból. Radónak is nagyon ízlik

Szeptember 25.

Feriék kirándulni voltak Vácrátóton, és hoztak haza állatokat meg növényeket, mert a Feri meg a

Novák  biológiai  szakkörbe  jár.  A  Novák  növényeket  gyűjtött,  Feri  meg  békákat.  Van  a

szakkörnek egy nagy, üres terráriuma, azért gyűjtött a Feri békákat, hogy legyen benne valami,

ami mozog.  Szeretett  volna gyíkot  hozni,  meg szalamandrát  is,  de azt nem talált.  Egy jó kis

zsákban  hozta  a  békákat,  az  is  a  szakköré,  és  hozott  egy  csomó  falevelet,  azt  beleszórta  a

fürdőkádba, azután kiengedte a békákat,  hogy éjszakára szabadon legyenek.  Nagyon örültünk

Picurkával, mert nem lehetett fürdenünk. A békáknak is örültünk, hozott a Feri egy mohazöldet,

kacskaringós, fehér mintával, egy feketét, aminek a hasa fehér, két csíkos lábú kecskebékát és két

vörös  hasú  unkát.  Kellett  volna  egy különleges,  zsemleszínű  békának  is  lennie,  de  azt  nem

találtuk.  Biztosan  kimászott  a  zsákból,  mielőtt  még  bekötötte.  Ha  Feri  ideadta  volna  a

golyóstollát, akkor most mindenféle színes békákat rajzolhatnék. De olyan irigy az a Feri, hogy

borzasztó! Azt sem akarta engedni, hogy figyeljem az unkákat, mikor kezdik fölfújni magukat. A

Lehocki  Jancsi  mondta  nekem,  hogy mikor  ő nyaralni  volt,  látott  unkákat,  és  azok felfújták

magukat kétszer akkorára, mint amekkorák, és elkezdtek vartyogni. Vagy unkogni? Mindegy.
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1.                A Faragó család egy nagy, többemeletes bérházban lakik. Vajon melyik család 

                     hol lakhat? Tegyél X-et a megfelelő helyre! Írd be a családtagok nevét is, ahol

                     tudod! (pl..: Németh család: Zsuzsi, Máté)  (Ha nem tudható meg a szövegből

pontosan ki hol lakik, akkor több X-et is tehetsz a család neve mellé!)                        (20 p)     

2. Húzd alá a helyes választ! (10 p)

Kire vagy mire mondták „ma nincs jó színben, kicsit sápadt.”

 a). gyerekre b). szomszédra c). parkettára

Hol lakik több gyerek?

a). III. emeleten b). II. emeleten c). IV. emeleten

Mit erősítettek a lépcsőház falára?

a). hirdetést b). lámpabúrát c). pókhálót

Hogyan képzelte a bejutást Andrea szobájába a két fiú?

a). alagutat fúrnak b). meglátogatják c). ablakon keresztül

Miért nem ír le több lakót Laci?

a).megunta az írást b). éhes lett c). nincs több lakó

Milyen rokona Hetti néninek Olgi néni?

a). sógornője b). nővére c). anyja

Hogy hívják a Serédiné kutyáját?

a). Pufi b). Kifli c). Fifi

Mit adott a nagymama a családnak?

a). gyümölcsöt b). lekvárt c). pénzt

Miért gyűjtött Feri a kiránduláson békákat?

a). ijesztgesse   b). az iskolai   c). megfigyelje őket  
                a lányokat                  terráriumba tegye
Hová kirándultak a fiúk?

a) Vácegres b). Váchartyán c). Vácrátót

Család neve /  lakók neve
Emelet

I. II. III. IV. V.
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3. Kire jellemző? Írd mellé a nevét! (10 p)

Finoman süt, jószívű _________________________________________

Mindenfélét forraszt  _________________________________________

A házat rendben tartja, intézi az ügyeket__________________________

Tisztaságmániás_____________________________________________

Csúzligumikat ad a fiúknak____________________________________

Kényes, porcelán egérre hasonlít________________________________

Kutyája díjat nyert___________________________________________

Ötéves, nem játszik senkivel ___________________________________

Pipadohányt szív ____________________________________________

Növényeket gyűjt____________________________________________

 

4. Milyen békákat hozott Feri a kirándulásról? Színezd ki őket a leírásnak megfelelően!

                                                                                                                                       (5 p)

             
5. A Szeleburdi család tagjai szeretik az állatokat. Fejtsd meg a titkosírást, s megtudod, mi a 

neve az állatoknak! (8 p)

A Á B C D E É F G H I Í J K L M N

# #’ ● @ § £ £’ ∩ ∞ ≈ ╪ ╪’ ■ ▲ ► ▼ ◄

O Ó Ö Ő P R S T U Ú Ü Ű V W X Y Z

◊ ◊’ □ □” ♠ ♣ ♥ ♦ ▌ ▐’ █ █” ▀ ▀▄ ☼ ☺ $

Így hívják Picurka ajándékba kapott kiskutyáját.  ∞◊▼● ◊’@▲#  __________________

A Radótól kapott két hörcsög neve.  ∞▌♥$♦╪  és ■£◄ □”▲£     __________________ 

Nagymama pulykakakasának a neve.   ♦◊’§◊♣                          ________________
Az állatkórházból hazahozott nyúl neve. ▲#▼╪►►#             __________________

Picurka kedves tyúkjának a neve.  ►╪ $#                                _____________________

Laci kedvenc kakasa. ■#▲# ●                                            _____________________

Feri biológia versenyen nyert teknőse. #’♠♣╪►╪♥        _____________________ 

Picurka kacsájának a neve.  ∞#$♥╪                    _____________________
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Béka, mely felköltözött az emeletre
 
     Bár nem kifejezetten erdőlakó, mégis a fák jelenlétéhez kötött békafajunk a zöld levelibéka.

Ligetes folyóvölgyek, vízközeli bokrosok, erdőszélek, nádasok, ezekkel határos füves területeken

él. Párzási idejétől eltekintve a fák, bokrok lombkoronájában (akár 6–20 méteres magasságban)

vagy más növényzet, pl. nád magasabb részein tartózkodik. 

    Kis termetű béka, a kifejlett állat karcsú teste az orrcsúcstól a törzs végéig általában 3,5–5 cm

nagyságú. Színe fűzöld, sárgás, barnás, vagy feketés szürke, igen ritkán akár kék is lehet. Bőre fe-

lül sima, hasoldala szemcsés. Elülső lábai és hátulsó ugrólábai ujjain tapadókorongok találhatók.

A hím torkán hanghólyag van, messziről elárulja jellegzetes harsogó, a hatalmas torok alatti hang-

hólyaggal erősített brekegése. A népi időjárásjóslás szerint ilyenkor esőt jelez.

Főként éjszaka tevékeny, napközben szívesen sütkérezik a leveleken, nádszálakon. Fő táplálékát

apró, repülő rovarok (bogarak, lepkék, legyek, szúnyogok), valamint férgek és csigák alkotják.

     A téli álomból április végén jön elő, ezt követi a nász, a peterakás ideje május elején. Ez az

egyetlen rövid időszak, amikor a levelibékát a vizekben figyelhetjük meg, bár úszása ekkor is

ügyetlen. A nőstény 150–300 petét tartalmazó petecsomóit napsütötte tószegélyek sekély vizébe,

gödrökbe, sóderbányák vizes gödreibe, árkokba rakja le, ahol azok a fenékre süllyednek. Az apró,

mindössze 1 cm-es békácskák 3–4 hónappal később hagyják el a vizet

     A telelésre szeptember végén vonul el, a víz iszapjában vagy szárazföldi búvóhelyen fagy-

mentes helyet keresve.

1.  Hol él a levelibéka? Húzd alá kék színessel a szövegben!                                     (2 p)

2. Válaszolj a kérdésekre!            ( 5 p)

Mettől meddig alszik a levelibéka téli álmot?___________________________________

Ez hány hónapot jelent? ___________________________________________________

Mikor rakja le petéit? _____________________________________________________

Mennyi petét tartalmaz a petecsomó?_________________________________________

Mennyi ideig tartózkodnak a kis békák a vízben? _______________________________

3. Keretezd be azt a részt, ahol a levelibéka testfelépítéséről ír! (3 p)

4. Röviden magyarázd meg a szólások, szóláshasonlatok jelentését! (5 p)

Felfújja magát, mint a béka.________________________________________________

Kígyót, békát kiabál rá. ___________________________________________________

Pöffeszkedik, mint a béka._________________________________________________

Annyi a pénze, mint békán a szőr.___________________________________________

Lenyeli a békát. _________________________________________________________
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