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4. o. FELADATLAP 

Bosnyák Viktória: Két bolond százat csinál 

3. forduló
 

 Mindenki újabb és újabb furcsaságokat akart tanulni a koaláktól, ezért másnap 
délután, anélkül hogy összebeszéltek volna, mindannyian megjelentek a Kossuth 
réten. Csodálkozva látták, hogy Lala és Kokó fényes nappal ugyanolyan mélyen 
alszik, mint Lajcsi a lajhár. Egy ideig türelmesen várták, hogy felébredjenek, de aztán 
úgy döntöttek, felébresztik őket. 
- Majd én csörrrgök a fülükbe, mint egy ébrrresztőóra- ajánlkozott Pityuka. 
- Zenére ébredni sokkal kellemesebb – mondta Albin, a Száztagú cincérzenekar 
vezetője, és rögtön összeállított egy kis kórust, melynek tagjai a tapírok, a sünök, az 
őzike, a zebra és Józsika, a pápaszemes lepke rövid beéneklés után rázendítettek: 

   Te álomszuszék, ébredj! 
   Hasadra süt a nap. 
   Nem hallod? Nem hallod 
   a víg kakukkokat? 
   Kakukk! Szól már a fák alatt. 

A szólót, vagyis azt, hogy „Kakukk!”, természetesen Klaudia, a kakukk énekelte, 
hiszen ezt gyakorolnia sem kellett. Erre a vidám ébresztőre valóban fel is ébredtek az 
ausztrálok. 
- Hallod ezt, Kokó? Nekünk szerenádoznak – szólt a húgának Lala. – Itt nem habra 
megy a játék! 
- Tessék? – dörgölte ki az álmot a szeméből a koalalány. Talán azt akartad mondani, 
hogy nem babra megy a játék. 
- Persze. Mondom, hogy nem zabra megy- bólogatott kótyagosan Lala. 
- Nem babra. 
- Pontosan – felelt a bátyja. Nem balra megy a játék. 
- Te mit hablatyolsz itt összevissza? – Kokónak egyszeriben kiment az álom a 
szeméből. 
- Dehogy hablatyolok- tiltakozott a testvére. – Figyelj csak ide! Minden szavam 
varangy. 
Inkább minden szavad arany- helyesbített Kokó – Illetve dehogy! Összehordasz 
hetet-havat! 
- Hátrább a bogarakkal, húgi! – fortyant fel Lala. 
- Helyesen hátrább az agarakkal! 
- Igen, igen! Egyik kutya másik macska - bólogatott Lala, de Kokó megint kijavította: 
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- Egyik kutya, másik eb. 
- Te csak kötöd az eget a falóhoz. 
Kötöm az ebet a karóhoz. Nem értem mért beszélsz zöldségeket – sóhajtott 
elkeseredetten Kokó. – Gyanús nekem, hogy most tényleg megbetegedtél. 
- Talán csak azért beszélek gyümölcsöket, mert éhes vagyok, mint a szarvas. Reggelizni 
szeretnék. 
- Nem tudom, milyen éhes lehet a szarvas, de te nyilván éhes vagy, mint a farkas. A 
hátizsákom mélyén van még egy kis maradék – mondta Kokó. 
- Kösz, nem kérem – fintorgott a bátyja, azzal letépett egy levelet a tölgyfáról, és 
jóízűen elmajszolta. 
 Kokó észrevette, hogy odalentről némán hallgatja őket a kíváncsi tömeg. 
- Látom, fúrja az oldalatokat a kíváncsiság – szólt le nekik. – Aki kíváncsi, hamar 
megöregszik, de ez nem oszt nem szoroz. Így legalább ti is tudjátok, hogy képtelen 
vagyok zöld ágra vergődni a bátyámmal. 
 Erre mindenki bólogatott, bár nem volt egészen világos a Nevenincs erdő 
lakói számára, hogy mi a különbség Kokó é Lala mókás mondatai között. Miért lenne 
éhesebb a farkas, mint a szarvas? Ha lehet zöldségeket beszélni, miért ne lehetne 
gyümölcsöket is?  No és mire megy ki valójában a játék? Habra, zabra, vagy babra? 
- Nem árulok zsákbamacskát- mondta Kokó. – Lalának segítségre van szüksége. 
Szerintem most azért nincs ki mind a négy kereke – és itt bocsánatkérően nézett a 
farkasra -, mert evett Piroska pitéjéből, és utána málnával is megtömte a bendőjét. 
Hogy ez kinek a hibája, azt most hagyjuk! 
- Szerintem, ahogy ti, koalák mondanátok, neked elmentek otthonról, ha azt állítod, 
hogy a nejem süteményének bármi köze van ehhez – vágott közbe Ferenc, de Piroska 
leintette: 
- Nyilván érzékeny a gyomruk. 
- Így van – bólogatott Kokó. Nem akartalak megbántani. De muszáj friss eukaliptuszt 
szereznem a bátyámnak. Kérlek szépen benneteket, segítsetek keresni! Ebben az 
erdőben mindenféle növény megél. Fenyő, kókuszpálma, nyír meg nyár. Csak lesz 
valahol legalább egyetlen eukaliptusz. 

1.Húzd alá a helyes választ! 

Mi okozta Lala zavarodottságát? 

a; Megtömte a bendőjét pitével, málnával. 

b; Felriadt a szerenádra. 

c; Összeveszett a testvérével. 

2. Sorold fel a kórus tagjait! 
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…………………………………………………………………………………………………

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

3. Fejtsd meg a következő keresztrejtvényt! /Kétjegyű betű külön négyzet!/   

1            

2            

3            

4            

5            

1. A tér neve ahol a szereplők találkoztak. 
2. A lány koala neve 
3. Szólót énekelt a kórusban. 
4. Melyik szó hiányzik a mondatból? Egy ………………százat csinál. 
5. A koalák kizárólagos eledele.   

 

4. Hogyan mondjuk helyesen? Javítsd ki a következő szólásokat!  
Húzd alá a helytelen szót, és írd a vonalra a helyeset! 

- Itt nem habra megy a játék.      ………………………………… 

- Minden szava varangy.             ……………………………….. 

- Hátrább a bogarakkal!               ……………………………….. 

- Egyik kutya, másik macska.     ……………………………….. 

- Éhes vagyok, mint a szarvas.   ………………………………..  
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5. Kösd össze a szólásokat a jelentésükkel! 

Fúrja az oldalát. bolond 

Nem oszt, nem szoroz. elboldogul vele 

Zöldágra vergődik. kíváncsi 

Nincs ki a négy kereke. mindegy 

Elmentek otthonról.  

6. A következő szavakban pótold a hiányzó j-t , vagy ly-t!    

ú…abb,    ugyano…an,    mé…ek,    la…hár,      …ózsika,    ébred…,    …áték,    

báty…a,    …avít,    me…nek 

7. Magyarázd meg mit jelent a következő szó! Írj vele egy mondatot! 

hablatyol: 

.…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Határidő: január 22. 

 

 

 
 

 
 
 


