
 

5. Feladatlap 4. osztályosok Név: ................................................ 

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

LLiizz  PPiicchhoonn::  TToomm  GGaatteess  AAzz  éénn  ccssúúccsssszzuuppeerr  vviilláággoomm  

Végül, amikor Mr. Fullerman beszélt az összes szülővel, mi következünk…. Ajaj! 

Kihoz egy mappát, ami tele van levelekkel. 

TOM LEVELEI 

 

 

 

 

Kezdhetem Tom leveleivel, amiket otthonról hozott? – kérdezi. 

Anya és apa egy kicsit meg vannak lepődve. 

(Végem van.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Mr. Fullerman! 

Tom házija azért késett, 
mert a nővére gonoszkodott 
vele, és nem engedte oda a 
számítógéphez. Leszidtuk. 

 
Köszönettel: 
Frank Gates 

Kedves Mr. Fullerman! 

Tom beteg nagyapját 
ápolta, és nem tudta 
megcsinálni a leckéjét. 

 
Elnézést! 
Frank Gates 

 

MMaappppaa  

Kedves Mr. Fullerman! 

Szegény Tom megfázott, 
ezért nem tesizhet az 
udvaron. Soha többé. 

 
Üdvözlettel: Rita Gates 

Kedves Mr. Fullerman! 

Kérem, mentse fel Tomot az 
e heti nyelvtanoda alól. 
Kemény hete volt 
(családi ügyek). 

 
Köszönöm: 
Rita Gates 

Kedves Mr. Fullerman! 

Tom a beteg nagyanyját 
ápolta, és nem volt ideje 
megírni a háziját. 

 
Bocsánat: 
Rita Gates 

Kedves Mr. Fullerman! 

Kérem, mentse fel 
Tomot az úszás alól. 
Allergiás a vízre vízben 
lévő vegyszerekre. 

 
Köszönöm szépen: 
Rita Gates 

 



 

Hát, ez is jól kezdődik. (Mit mondhatnék…….. Egy darabig bejött.) 

De a jó hír az, hogy jó vagyok rajzból és irodalomból. A nyelvtan – hááát… A matek 
lehetne jobb. Fejlődhetnék még köriből és töriből. Jó vagyok TESIBŐL. Annyira nem 
rossz.  

Jót beszélgetnek rólam, mintha ott sem lennék. 

 

1.Válaszolj a kérdésekre! 

- Milyen helyszínen játszódik a történet? 

 ......................................................................................................................................................  

- Miért lepődtek meg Tom szülei a levelek láttán? 

 ......................................................................................................................................................  

- Miért mondta Tom, hogy:”Végem van.” 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

2. Húzd alá azokat a mondatokat, amiket Tom szülei nem írtak volna Mr. 
Fullerman-nak! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Mr. Fullerman! 
 
Szegény Tom megfázott, 
ezért nem tesizhet az 
udvaron. Soha többé. 
 
Üdvözlettel: 
Rita Gates 

Kedves Mr. Fullerman! 
 
Kérem, mentse fel Tomot az 
e heti nyelvtanoda alól. 
Kemény hete volt 
(családi ügyek). 
 

Köszönöm: 

Rita Gates 

Kedves Mr. Fulleman! 
 
Tom a beteg nagyanyját 
ápolta, és nem volt ideje 
megírni a háziját. 
 

Bocsánat: 

Rita Gates 

Kedves Mr. Fullerman! 
 
Tom házija azért késett, mert 
a nővére gonoszkodott vele, 
és nem engedte oda a 
számítógéphez. Leszidtuk. 
 
Köszönettel: 
Frank Gates 

Kedves Mr. Fullerman! 

Tom beteg nagyapját ápolta, 
és nem tudta megcsinálni a 
leckéjét. 
 
Elnézést! 
Frank Gates 

Kedves Mr. Fullerman! 

Kérem, mentse fel Tomot 
az úszás alól. Allergiás a 
vízre vízben lévő 
vegyszerekre. 
 
Köszönöm szépen: 
Rita Gates 
 



 

3. Mit gondolsz? Miért születtek ezek a levelek? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

4. Csoportosítsd a tantárgyakat aszerint, hogy Tomnak mennyire jól mennek! 

JJóó  vvaaggyyookk  bbeellőőllee    LLeehheettnnéékk  jjoobbbb    

  

  

  

  

 

5. Olvasd el a szöveget, és oldd meg a feladatokat! 

Pinokkió  figuráját Carlo Collodi: Pinokkió 
kalandjai című meséjéből ismerhetjük. 

Dzsepetto, a fafaragó fából faragja ki Pinokkiót. Egy 

tündér életre kelti a fababát, és figyelmezteti, hogy ha 

hazudik, megnő az orra. Így kezdődik a történet, 
melynek során Pinokkió fantasztikus kalandokba 

keveredik. Bölcs barátja Tücsök Tihamér hiába próbálja 

figyelmeztetni Pinokkiót, ő egyik butaságot követi el a 

másik után. 

- Írd le a mese címét, amiből  Pinokkiót ismerhetjük? 

 ......................................................................................................................................................  

- Ki kelti életre a fababát? 

 ......................................................................................................................................................  

- Mi történik, ha Pinokkió hazudik? Húzd alá a szövegben! 

- Ki Pinokkió legjobb barátja? 

 ......................................................................................................................................................  
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