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

Mirr-Murr és Samu története folytatódik. Az előzmények összefoglaló tartalmát dőlt betűkkel jelzem.

     A kandúr és a kiscsacsi vidám napokat töltöttek együtt, sok kalandban volt részük. Megismerkedtek
egy Cin-Cin nevű kisegérrel, a tavaszhirdető Gombszemű, apró csőrű madárral. A konyhában össze-
törtek egy tejszínes tányért, s egy ládába bújtak a gazdasszony elől. 
    A ládában nagyon sötét volt. Kucorogtak egy jó darabig, szólni se mertek. A konyhában nagy ribillió
volt a kiömlött tejszínhab miatt. (…) Egyszer csak érezték, hogy valaki fölemeli a ládát, és elindul ve-
lük.
   – Hát ez mi? – kérdezte ijedten a kiscsacsi.
   – Utazunk – felelte Mirr-Murr. De a hangja nem hallatszott ijedtnek. Sőt egyre vidámabb lett. – Sem-
mit se félj – mondta –, míg engem látsz! Én már utaztam. Nagyon érdekes dolog!
A kiscsacsi nem szólt semmit, csak magában gondolta, hogy nem látja ugyan Mirr-Murrt, de már nem
fél. És az utazás valóban jó dolog lehet. (…) És mert sötét volt, s a láda kellemesen ringatózott, hát mi
tagadás, szépen elaludt. 
    A ládát a szomszéd nagyfiúra bízták, hogy adja fel a postára. Ám Jóska, így hívták a fiút, átfocizta a
délutánt, s csak este jutott eszébe a láda. De a posta már zárva volt, így hát hazavitte. Letette a lomos
szobába, és így szólt:
   – Majd holnap elviszem!
Aztán csend lett. A kandúr már éppen ki akart mászni, mikor hangok hallatszottak. A kiscsacsi vissza-
húzta Mirr-Murrt.
    – Pszt! – súgta. – Hallgasd csak!
Hallgatóztak, a lélegzetüket is visszatartva.
   – Az ördög vigye el! – mérgelődött valaki. – Nem tudok kimászni alóla. Pont rátették a lábamra ezt a
ládát!
   – Emeljük csak meg! – szóltak mások is. – Hó-rukk! A láda egy kicsit megbillent.
   – Másszunk ki – súgta a kiscsacsi –, segítsünk nekik. 
Mirr-Murr felemelte a láda tetejét, és kiszólt:
   – Várjatok! Kimászunk, és segítünk nektek!
S azzal kiugrott a ládából, kisegítette a kiscsacsit is, majd felemelték a láda sarkát.
   –  Köszönöm  –  szólalt  meg  az,  akinek  a  láda  alá  szorult  a  lába.  –  Engedjétek  meg,  hogy
bemutatkozzam. Én vagyok a Paprikajancsi! Körbemutatott.
   – És ezek a barátaim. Bóbice, a néger baba és Csinnadratta, az ólomkatona.
Bóbice és Csinnadratta barátságosan elmosolyodott és meghajolt.
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   – Én vagyok a kiscsacsi – szólalt meg a kiscsacsi. – És ez itt Mirr-Murr, a rettenetes egérvadász! –
tette hozzá kis gondolkodás után.
   – Hogy kerültetek a ládába? – kérdezte Paprikajancsi.
   – Utazunk – felelte a kiscsacsi –, egy kicsit világot akarunk látni.
   – Vigyetek el minket is – szólalt meg Bóbice –, Afrikába!
A kiscsacsi Mirr-Murr-ra nézett, az bólintott.
   – Rendben van – szólt a kiscsacsi –, de még van időnk. Csak reggel utazunk tovább. (…) 
A kiscsacsi javaslatára bemásztak mindnyájan a ládába. Jó erősen magukra húzták a láda tetejét, és do-
bogó szívvel várták a reggelt, mikor majd elindulnak világ körüli útjukra. (…)
    A ládát, amelyben a kiscsacsi, Mirr-Murr, Paprikajancsi, Bóbice és Csinnadratta utazott, egy napig
vitte a posta vonaton, autón. Az úton nem sok kaland akadt, és különben sem láttak semmit, mert át -
aludták a napot.
    Aztán egy zöld autó egy ház elé állt velük, a nagy bajuszú postás átadta a ládát egy asszonynak, és
így szólt:
   – Na, megjött a láda Pestről. Lehet benne újra küldeni almát!
Az asszony mosolyogva bólintott, megköszönte, fogta a ládát, és hátravitte az udvarba. Letette az üres
nyúlketrec eresze alá, és visszament a házba.
    A ládában csönd volt. Elsőnek Mirr-Murr ébredt fel, és nyújtózkodni kezdett. Felnyomta a láda tete-
jét, kilesett, és a többieket is felébresztette. (…) Tanakodni kezdtek, hogy hová is kerültek. Kíváncsian
leselkedtek kifelé a ládából, de kimenni egyikük sem mert.
Egy szép nagy udvart láttak, sűrűn benőve fűvel, gyommal, lapulevéllel.
   – Jé, hát már Afrikában vagyunk? – kérdezte Bóbice.
   – Nem hiszem – válaszolta Mirr-Murr, és leselkedett tovább. (…)
    Egy nagy, barna bundás, hosszú farkú jött feléjük, megnézte őket mosolyogva, és így szólt:
   – Nézd csak, de kedves játékok! Honnan jöttetek?
   – Messziről – mondta a kiscsacsi. – Én vagyok a kiscsacsi – tette hozzá.
A többiek is mind bemutatkoztak, és a barna bundás is megmondta a nevét:
   – Én vagyok a Morzsa. (…)
    Morzsa megkedvelte a kis társaságot, és azt ajánlotta, hogy üljenek fel a hátára, majd ő megmutatja
nekik az udvart.

1. Mirr-Murr és kiscsacsi új barátait látod a képen. Írd le a nevüket! Vajon ki hiányzik? (4 p)   
 

2. Keresd meg a szövegben, majd húzd alá azokat a szókapcsolatokat, amelyek azt jelentik, hogy: 
– jókedvűen teltek el a napok – izgatottan várták a reggelt        (6 p)
– a láda ide-oda mozgott  – azon gondolkoztak
– utazni akartunk – megtetszett neki az öt barát
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3. Az alábbi szószerkezetek a történet egyes szereplőit jellemzik. Írd melléjük a szereplők nevét!
                                                     (6p)

tavaszhirdető, apró csőrű –____________________    szomszéd nagyfiú – _________________

rettenetes egérvadász – ______________________     nagy bajuszú – _____________________

barna bundás, hosszú farkú –__________________    fájós lábú – ________________________

  
4. Fejezd be a mondatokat a történet alapján!    (8 p)

 
   A fiú aznap nem vitte el a ládát a postára, pedig________________________________________

   A fiú aznap nem vitte el a ládát a postára, mert ________________________________________

   A fiú aznap nem vitte el a ládát a postára, ezért________________________________________

   A fiú aznap nem vitte el a ládát a postára, és __________________________________________

   A fiú aznap nem vitte el a ládát a postára, így _________________________________________

   A fiú aznap nem vitte el a ládát a postára, ugyanis______________________________________

   A fiú aznap nem vitte el a ládát a postára, de__________________________________________

   A fiú aznap nem vitte el a ládát a postára, holott_______________________________________ 

5. Húzd át (X) azoknak a mondatoknak a számát a lottószelvényen, amelyek nem illenek a törté-
nethez!                        (10 p)

1. A barátok gonoszságból törték össze a tányért.
2. Jóska lusta volt elvinni a ládát a postára.
3. A láda Pestről érkezett.
4. Csinnadratta nem haragudott, hogy a láda alá szorult a lába.
5. Napokig vitte a posta a ládát vonaton és autón.
6. Morzsa barátságos volt velük.
7. Samu megbízott a kandúrban. 
8. A barátok Afrikába érkeztek.
9. A gazdasszony mérges volt a kiömlött tejszínhab miatt.
10. Átaludták az egész utazást.

6. Fejtsd meg a rejtvényt! A megfejtést a külső körben olvashatod!                             (9 p)

Megfejtés:_________________________
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                                                                         A szamár

                           Elterjedése, élőhelye  : Szelídített változatával a világ minden részén találkozhatunk. 
                           A vadszamár gyér növényzetű, sivatagos fennsíkok lakója. Csapatokban él. A meleget
                           kedvelő állat a mérsékelt övön nem igazán érzi jól magát. Mozgása lelassult. Ezért itt
                           szerezte rossz hírét, miszerint lusta, csökönyös, sőt ostoba. Valójában kifejezetten in-
telligens állat, emlékezete kiváló.
Táplálkozása: Fűfélékkel, egyéb lágyszárú növényekkel és fakéreggel táplálkozik. Igénytelen, olyan
gyengébb minőségű füveket és gyomnövényeket is megeszik, amit a lovak nem kedvelnek. Naponta
csaknem húsz órát étkezéssel tölt. Szereti a csöves kukoricát és a száraz kenyeret is. Kevés folyadékra
van szüksége, két-háromnaponta azonban innia kell, s csak a tiszta vizet issza meg.
Tartása, szaporodása: A szamarat a szegények állatának tartották, és főként a juhászok használták
málhás-igás és hátas állatként. Nyugodt természete segítette a juhászt a nyáj őrzésében. A birka követi
a nálánál nagyobb testű szamarat. Ráadásul nem menekülő, hanem védekező állat. Megvédi a nyájat a
támadásoktól. 
Rendszerint tavasszal párzik. 365 napig vemhes. Egy utódot hoz a világra. A kanca a csikót 9 hónapig
szoptatja, de 5-6 hónapos korában már el lehet választani anyjától. Veszély esetén az anya bátran vé-
delmezi csemetéjét, ha kell, még életét is feláldozza érte. 
Jellemzői: Testtömege 230-260 kg. Testhossza átlagosan 200 cm. Marmagassága 110-145 cm. Színe
lehet fekete, szürke, barna, fehér különböző árnyalata. Feje viszonylag nagy, nyaka rövid, üstöke nincs,
farka bojtos, végtagjai vékonyak, patája kicsi. Jellegzetes a hatalmas füle. Hallása rendkívül jó. A fül
nagy felülete hűti az állatot. Hangja erős ordítás. Akár 30-40 évig is élhet.
A magyar parlagi szamár legértékesebb tulajdonságai a szilárd szervezet, a betegségekkel szembeni
ellenálló  képesség,  az igénytelenség,  a szívósság,  a békés  természet,  a  munkabírás és  a  sokoldalú
használhatóság.  Vérmérséklete  nyugodt,  jóindulatú,  tanulékony,  de  idomításkor  különös  figyelmet
igényel, mert könnyen egy életre elronthatjuk.

1. A képek segítségével keresd ki a szövegből, és írd alájuk, mi a haszna a szamárnak!    (4 p)
                                                                                                                                               
                                     

 

2. Húzd át a nem helyes válaszokat!             (7 p)

 Hol találkozhatunk vadszamárral?
a). a világ minden részén b). dús növényzetű legelőkön c). sivatagos fennsíkon

 Átlagosan mennyi időt tölt étkezéssel?
a). 9 órát b). 20 órát c). 365 percet d). 30-40 percet

 Mennyi folyadékra van szüksége?
a). kevés folyadékot iszik b). sok folyadékot iszik c). két-három hetente keveset iszik

     3. Miért kedvelték a szegények a szamarat? Keretezd be azt a részt, ami erre utal!                (3 p)
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     4. Színezd ki világossárgára azokat a buborékokat, amiket a szamár gondolhatott!          (10 p)

       5. Nézz utána, mit jelentenek a kifejezések! Röviden írd le!                                              (10 p)

igénytelen: __________________________________________________________________

intelligens: __________________________________________________________________

üstök:______________________________________________________________________

vemhes: ____________________________________________________________________ 

marmagasság:________________________________________________________________ 

       6. Keresd meg a szólások, közmondások befejezését, majd a jelentését! Írd be az összetartozó
            szám és betűjeleket a megfelelő helyre!  (Példa: f). 9. K)      (10 p)
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