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

Ágacska története folytatódik. Az előzmények rövid, összefoglaló tartalmát dőlt betűkkel jelzem.

     Ágacska felült a fűben, kíváncsian bámészkodott. Felállt, minden nagyon tetszett neki. Egy tócsá-
ban nézegette magát, sóhajtva kérdezte:- Ki vagyok én? Mi vagyok én? Megkérdezett egy virágot,
egy lepkét, egy gombát, de nem tudták megmondani, ki lehet ő. A gomba szerint emberre hasonlít a
legjobban.  Elmerengve  faggatta  a  néma  tócsatükröt:-Milyen  lehet  az  ember?  Olyan,  mint  én?
Mondd meg, tócsa!

    Nagy hápogással három kacsa masírozott arra. Harciasan hápogtak, jobbra-balra nézegettek szú-
rós szemmel, mint akik ellenséges földön járnak, de azért nem félnek, csak óvatosak. Rezső kacsa
volt a parancsnok, ő ment elöl. Mögötte ment Manci kacsa, ő volt a parancsnok helyettese, s hátul
ment Dani kacsa, ő volt a közlegény, akinek mindenki parancsolt. S ami a szúrós szemet illeti, neki
is szúrós volt a szeme, de ő egyszerre nézett jobbra is meg balra is, mivel kancsal volt. (…) Dani ka-
csa nyomakodott Ágacska elé, és közelről hápogta lelkesen:
    – Nincs szebb és okosabb a kacsánál. Háp, háp! Nézz rám! Én vagyok Dani kacsa.
Rezső kacsa morogva arrébb tolta Dani kacsát.
    – Őrá nem muszáj nézned. Elég, ha rólam veszel példát. Legyél kacsa!
Manci kacsa kotnyelesen közbevágott, lelkesen hápogta:
    – Sőt, egyszerre nemcsak kacsa leszel, hanem kacsakatona!
Rezső kacsa majd megpukkadt mérgében, hogy itt megint mindenki összevissza hápog és kotyog.
Ráförmedt Manci kacsára:
    –Lárifári! Ne osztogasd itt a rangokat! Én vagyok a parancsnok, én osztogatom a rangokat. Meg-
parancsolom, hogy nemcsak kacsa leszel, hanem kacsakatona!
Majd lecsillapodva, szelídebben, bátorítóan biccentve hozzátette:
    – Na, hogy tetszik? Velünk jössz?

Ágacskát tetőtől talpig átjárta az öröm, hogy végre befogadták, hogy végre van helye a világban.
Boldogan bólogatott, tiszta szívből rámosolygott külön-külön mindegyik kacsára.
    – Veletek megyek, Rezső kacsa, Manci kacsa és Dani kacsa! Köszönöm, hogy befogadtatok! Kö-
szönöm, köszönöm, köszönöm!  (…) 

Masírozás közben Dani kacsa oktatta  Ágacskát,  aki elbűvölten hallgatta,  nagyon jólesett  neki,
hogy ennyit foglalkoznak vele, és azt is érezte, hogy szeretetből teszik.
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Ágacska közelebb hajolt, Dani kacsa a fülébe súgta a nagy titkot:
    – (…) Most háború van, és a háborúban mindent el kell hinni, és engedelmeskedni kell! Főleg az
új kacsáknak.
Ágacska nem értette az egészet, tétován rázta a fejét.
    – Háború? Az micsoda?
Dani kacsa hirtelen nagyon zord képet vágott, villogott a kétfelé néző szeme, s harciasan rikkantotta:
    – Csihi-puhi! Piff-puff! Dirr-durr! Ez a háború! Elég, ha ennyit tudsz.
Ágacska megzavarodva motyogta utána, igyekezett megjegyezni, hogy mi a háború.
    – Csihi-piff-durr... És miért háborúztok?
Dani kacsa elégedetten bólintott, hogy milyen értelmes ez az új kacsa, kihúzta magát, mint egy híres
hadvezér, és harsogva szónokolt:
     – A tóért! A békákkal! Vízen, víz alatt és levegőben! (…)
Ágacska tűnődve, merengve megszólalt:
    – A gomba azt mondta…
Dani kacsa kíváncsian felütötte a fejét erre a váratlan fordulóra. Egy pillanatra kiesett a harcias han-
gulatból.
    – Mit mondott a gomba?
    – Hogy hasonlítok valakire - sóhajtotta Ágacska.
    – Kacsára? - kérdezte Dani.
Ágacska a fejét ingatta, és úgy mondta rejtelmes hangon, mint aki nagy titkot árul el:
    – Nem, nem a kacsára. Azt mondta, hogy az emberre!
Dani kacsa nem értette sem a rejtelmes hangot, sem a nagy titkot, fölényeskedve legyintett:
    – Biztos bolondgomba volt.
Ágacska nem sértődött meg a fölényeskedésre, ábrándozva folytatta:
    – Milyen lehet az ember? Szeretnék ember lenni!

Dani kacsa ezt már értette, csalódottan, szemrehányóan hápogta, mint akiben egy világ omlott
össze.
    – Hát nem kacsa?
Ágacska észrevette a csalódást és a szemrehányást, kedvesen nézett  Dani kacsára, hiszen érezte,
hogy milyen jó barátok lettek. De a másik érzést sem tudta elfelejteni, a nagy titkot, hogy kire hason-
lít. Mindenesetre gyorsan megnyugtatta Dani kacsát.
    – De, kacsa is szeretnék lenni! De ember is... vagy legalább jól megnézni közelről.
Dani kacsa megnyugodott, és egy kicsit ő is eltűnődött. (…)  
    – Mit gondolsz, hogy az emberek, izé, hüm, meg tudnák gyógyítani a kancsalságomat? De jó lenne!
De hát most nem érek rá, itt ez a háború. 

1. Húzd alá a szövegben kék színessel azt a három mondatot, melyek a képekről szólnak! (4 p)
A legjellemzőbbeket válaszd ki! (A könyvet Falcione Sarolta illusztrálta.)
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2.   Írd a kép alá, melyik kacsának mi a neve! A név alá írd a katonai rendfokozatát!     (6 p) 

          3.  A három kacsa közül ki lett a barátja Ágacskának? Miért? Röviden indokold meg!  (3 p)

            ___________, mert _________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3. Igazak vagy hamisak az állítások? Írj eléjük I vagy H betűt!    (10 p)

_____  Ágacska elégedetten nézegette magát a tócsában.
_____  Örömmel csatlakozott a kacsákhoz.
_____  A kacsák vezetője Dani volt.
_____  Ágacska szemrehányóan nézett Danira.
_____  Manci kotnyeles kiskacsa volt.
_____  A közlegény a sor végén menetelt.
_____  A kacsák és a békák hadakoztak egymással.
_____  Ágacska örült, hogy a háborúban megmutathatja ügyességét.
_____  Dani kacsa is szívesen találkozna az emberrel.
_____  A kacsák félve nézegettek körül.

4. A mondatok összekeveredtek. Írd le a mondatokat helyesen!       (10 p)

Rezső kacsa kotnyelesen közbevágott.
Ágacska felült a fűben, morogva arrébb tolta Dani kacsát.
Manci kacsa kíváncsian bámészkodott.
Dani kacsa nem sértődött meg a fölényeskedésre.
Ágacska hirtelen nagyon zord képet vágott.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

5. Keresd meg és keretezd be a mindennapi szöveg irodalmi megfelelőjét a történetben!   (3 p)

 Ágacska örült, hogy találkozott a kacsákkal, csatlakozhat hozzájuk. Boldog volt, rámosoly-
gott a kacsákra.
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A tőkés récéről olvashatsz az alábbi írásban. Olvasd el figyelmesen, majd oldd meg a felada-
tokat!

   

     1.Válaszolj a kérdésekre!           (13 p)

• Mi a műfaja az írásnak?______________________________________________________

• Mikor láthatunk tőkés récét Magyarországon?____________________________________

• Védett állat?_______ Miért?__________________________________________________

• Mikor van a vadászidénye?___________________________________________________

• Hány fiókát költ ki évente?___________________________________________________

• Mi a különbség az élőhely és a költőhely között?__________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

• Mit nevezünk mesterséges élőhelynek? _________________________________________

_________________________________________________________________________
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1. Karikázd be a kacsafejet!   (2 p)

      Karikázd be a kacsalábat!

2. Anna fogalmazást írt a récéről. Kistestvére tintapacákat ejtett a füzetére. Írd le a hiányos
szavakat! (5 p)

Beszédes madár, sokat hallatja jellegzetes, hápogó hangját. 
Udvarláskor a gácsérok nem csak díszes tollaikkal, de rövid
füttyökkel is elkápráztatják a tojókat. 

_________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________  

3. Magyarázd meg röviden, mit jelentenek a szólások! (8 p)

Lakása olyan, mint a kacsalábon forgó kastély. ________________________________ 

Nyeli, mint kacsa a nokedlit. ______________________________________________

Minden madár ismeri a fészkét.____________________________________________

Madarat lehet vele fogatni. _______________________________________________

4. Sétálsz a tóparton. Látod, hogy egy gyerek üres üdítős palackot dob a tóba. Mit mondanál

neki? Mire figyelmeztetnéd őt? Írd le öt mondatban! (10 p)

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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