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5. Feladatlap 2. osztályosok Név: ...............................................  

  Iskola neve:.....................................  

MMeeggaann  MMcc  DDoonnaalldd::  DDuurrrrbbeellee  DDoorrkkaa  bbeelleevváágg 

Szeptember első hétfőjén nem volt tanítás. Dorka felpillantott az étkezőasztalra kiterített 
Ez vagyok én montázs fölül. 

- Kell egy új háziállat – jelentette be a családjának. 
- Új háziállat? Cincogival mi a baj? – kérdezte Anyu. – Cincogi is kinyitotta a fél szemét. 
- Írnom kell a HÁZI KEDVENCEMRŐL. Egy háziállat közül hogyan válasszak 

kedvencet? 
- Válaszd Cincogit – javasolta Anyu. 
- Cincogi öreg, és mindentől fél. Cincogi csak egy doromboló szőrcsomó. 
- Remélem, még véletlenül sem kutyát szeretnél – jegyezte meg Apu. Cincogi leugrott a 

székről és kinyújtózkodott. 
- Cincoginak az biztosan nem tetszene – mondta Dorka. 
- Lehetne, mondjuk aranyhalunk – vetette fel Büdi. Cincogi Dorka lábához dörgölőzött. 
- Az viszont túlságosan is tetszene Cincoginak – állapította meg Dorka. – Én inkább egy 

kétujjú lajhárra gondoltam. 
- Na persze – mondta Büdi. 
- Aranyos állat – bizonygatta Dorka, és megmutatta Büdinek a képet, amit a dzsungeles 

magazinban talált. – Látod? Egész nap fejjel lefelé csimpaszkodik. Még akkor is, amikor 
alszik. 

- Neked nincs ki a négy kereked – jegyezte meg Büdi. 
- Mit eszik? – kérdezte Apu. 
- A magazin szerint levélvágó hangyát és vöröshasú unkát – olvasta Dorka. 
- Azokat könnyű lesz beszerezni – dünnyögte Büdi. 
- Figyelj, Dorka! – mondta Apu. – Menjünk el az állatkereskedésbe. 

 
 
1. Milyen állat volt Cincogi? Karikázd be a képét! 
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2. Hány szereplője van a történetnek?  
     

Kik ők? Sorold föl! 

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

3. Húzd alá a szövegben milyen volt Cincogi! 

4. Mit szeretett volna Dorka háziállatnak? Húzd alá! 

majom,  kutya,  leopárd,    jaguár,  póniló,  hárpia,    kígyó,   papagáj,    lajhár 

5. Egészítsd ki a hiányos mondatokat a szöveg alapján! 

 A képen egy ………………………………… látható. 

Egész nap ……………………… lefelé csimpaszkodik. 

Még akkor is, amikor …………………… 

A magazin szerint ………………………………………….. 

és …………………………… eszik.  
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