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Gondoltam, megpróbálom kiélvezni a vakációt, és felfedezőútra indultam. Találtam 

egy csomó izgalmas formájú, mászásra termett fát. Már majdnem az egyik 
voltam, amikor eltört a lábam alatt lévő ág. Észre sem vettem, milyen magasan vagyok, 
míg le nem zuhantam. De akkor meglehetősen magasnak tűnt… 
Delila hallotta az ordításomat, amikor földet értem. Odajött, és csak nézte, hogy a 
 

földön fetrengek, és fájdalmasan szorítom a karom. Nagyon rossz volt, de nem tűnt úgy, 
mintha, aggódna értem. 

- Ha! Ha! Béna!  
Végül azért szólt Anyának.  

- Már csak ez hiányzott – mondta Anya, amikor az elsősegélysátor felé mentünk. Ott 
adtak nekem egy nyalókát, és felkötötték a karomat (nagyon bátran viselkedtem) . 

Úgy tűnt, hogy a kempinges nyaralásunk nagyon rövid lesz. Még több eső közeledett. 
Ilyen körülmények között (sátor és szárazruhák nélkül) Anya és Apa úgy döntöttek, 
hogy hazamegyünk .  

Én nem bántam, Delia pedig egyenesen boldog volt. Szóval összepakoltunk, és 
otthagytuk a kempinget. Hazafelé megálltunk egy jó vendéglőben, ahol úgy döntöttem, 
hogy eszem egy nagy pizzát a jó karommal. A rossz karom nagyon fájt , de nem 
foglalkoztam vele, mert végre mindenki boldognak tűnt. 

A szomszédaink, Mr. és Mrs. Fingle és Derek nagyon meg voltak lepődve, 

hogy máris hazajöttünk. A rossz karom már annyira fájt, hogy felmentem a szobámba, 
és vetettem rá egy pillantást. 

Ijesztően meg volt , mint egy lufi, és teljesen belilult. Megmutattam Anyának 
és Apának. Megijedtek. 

- HÜLYÉN nézel ki – mondta Delia (ez kedves volt tőle). Anya és Apa beültek velem 
a kocsiba, és elvittek a kórházba. Deliát otthon hagyták. 
Szerencsére… nem komoly. 

Csak meghúztam, és a kötés túl szoros volt rajta. Újrakötötték, és raktak bele egy jó 
hideg jeget.  (Alighanem túlélem.) 
Nagyon későn értünk haza, és a házunkban bömbölt a zene. Anya és Apa őrjöngött. 
Delia egy csomó haverját meghívta házibuliba, és EMBER, mekkora bajban volt!

AÚÚ! 
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Teljesen megfeledkeztem a fájós karomról, mert azt hallgattam, ahogy Anyáék 
leszidják Deliát, és szobafogságra ítélik. 
 

Ez volt a  része az egész szünetemnek.  

1. Rajzolj térképet a történet helyszíneiről!  A helyes sorrendet nyilak mutassák! 
elsősegélysátor, otthon, kórház, fa,vendéglő? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
2. Húzd alá azokat a szavakat, amelyek a történet szereplőjének fájós karjának a 
kezelésével kapcsolatosak! 

felkötötték, begipszelték, összevarrták, bekötözték, jegelték, gőzölték, bekenték 
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3. Húzd alá a mondatokban a hibás szót! A javítást írd mellé a vonalra! 

A vakáció idején strandra indultam.   ……………………………………………………… 

Leestem és megütöttem a lábam.         ……………………………………………………… 

Delia így kiáltott: Ügyetlen!                  ……………………………………………………… 

A kórházban begipszelték a karom.    ……………………………………………………… 

Delia büntetése volt a szünidőm legrosszabb része.   …………………………………….. 
 

4. Az alábbi betűsorban hat szóból álló mondat rejtőzik.  
    Keresd meg, és írd le helyesen! 

cbacmeívoámkaromdgháőséjmegdagadtoüuáeqmintdfrecmlőegyrtzdúeábcvlkilufi 

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

5. A történet főszereplője  VAGY  ? 
Rajzold a mondat után a megfelelő jelet! 
A magas fa ága letört.  

A kempingezés véget ért. 

Hazafelé megálltunk a vendéglőben. 

Deliát otthon hagyták. 

Anyáék leszidták Deliát.   
 

6. Olvasd el a következő ismeretterjesztő szöveget, és húzd alá a helyes választ a 
szövegben! 

A zúzódás olyan sérülés, melynek eredményeképp 
elszíneződik a bőr, ezáltal kéknek és feketének 
látjuk. Kezdetben a friss zúzódások vörösesek. Pár 
órán belül kék, majd sötétlila színük lesz, és ahogy 
gyógyul a sérülés, úgy változik a színük sárgára és 
zöldre néhány napon belül. 

 

 
- Milyennek látjuk a sérülést kezdetben? 

- Milyen színűre változik a gyógyulás következtében?  
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