
ISKOLA: …………………………………………………….               NÉV: ……………………………………………………………………. 

2. o. FELADATLAP 

Lackfi János: Élő Lavór és Lassított foci 

5. forduló 

 
KŐRIS pedig beslisszolt a házikóba, és keresni kezdte, hol a labda. Kereste az 
asztalon. Kereste a földön. Kereste a szék alatt. Kereste az ágyon. Kereste az ágy alatt. 
Mikor azonban ki akart mászni az ágy alól, két cipőt vett észre az orra előtt. 
Kidugta a fejét, felnézett, és látta, hogy a két cipőhöz egy egész CSIGALASSÚ 
BIZTIBÁCSI tartozik. A mosolygó bácsi kezében ott volt a labda, és meg is kérdezte: 
- Csak nem ezt keresed? 
- Ööö, de igen… 
- Az udvaron találtam, és behoztam, hogy el ne fújja a szél, ki ne harapják a rókák. A 
szekrény tetején tartottam. Ugye, te vagy KŐRIS, az új lakók gyereke? 
- Ööö…, igen, de honnan tudja? 
- Mindent tudok – mutatta fel az adóvevőjét BIZTIBÁCSI – a központ mindent tud. 
Még azt is, hogy Kőrisnek nincsen saját fakanala. Igaz ez?  
- Ööö, igen. – akkor itt a labda, és tessék egy kanál – nyújtotta át ajándékait a bácsi. 
AKÁC odakinn KŐRIS felé fordult: 
- Ugye mondtam, hogy aranyos ez az bácsi? Tudsz titkot tartani? 
-Ööö…Hááát…Ööö…Háát… 
- Akkor figyelj! A bácsi tud egy titkos átjárót is,de pszzt! 
- Pszt! És hol van? 
- Honnan tudjam, hiszen titkos! 
- Aha, de egyszer megkeressük? 
- Egyszer. Csak meg kellene kérdeni a bácsitól.  
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1. Hol kereste Kőris a labdát?  Húzd alá a megfelelő szavakat! 

asztal mellett,   asztalon,   föld alatt,   földön,   szék mellett,   széken,   ágyban,    

ágyon,   ágy alatt  

2.  Mit látott Kőris az orra előtt, az ágy alatt? Karikázd be a szövegben!  

3. Sorold föl! Miért hozta be BIZTIBÁCSI a labdát?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4. Egészítsd ki a szöveg alapján a hiányos mondatokat! 

- A mosolygó bácsi kezében ott volt a ………………………………………..  . 

- Az ……………………………… találtam, és behoztam. 

- Ugye te vagy ………………………….., az új lakók gyereke? 

- Tudsz ……………………….. tartani? 

5. Rajzold le azt a tárgyat, amit BIZTIBÁCSI adott Kőrisnek a labdán kívül! 
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