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2. o. FELADATLAP 

Czigány Zoltán: Csoda és Kósza a Föld körül 
3. forduló

 

Bement a vízbe, előbb csak patáig, aztán csüdig, aztán nyakig, aztán fülig, aztán 
végül mégis kidugta a fejét, mert eszébe jutott, hogy levegőt is kell venni, de nagyon 
jól esett neki az úszás, hiszen a lovak jól tudnak úszni. Azt is azonnal megtapasztalta, 
hogy a sós vízben még könnyebben megy az úszás, hiszen a sós víz jobban fönntartja 
a lótestet is, mint a cukros. Egyszer csak azonban a hátsóján különös csípést érzett.  
-Úúú, a böglyök! Víz alatt is vannak? – horkant a víz fölé. 
Aztán egy másik csípést érzett a lábán. 
A böglyök! Hogy repülnek ezek a víz alatt? 
Körülnézett, és meglátta, hogy az orra előtt lebeg egy kissé áttetsző tök. 
-Szólnom kell Gyöngyi néninek – gondolta -, nehogy tökfőzeléket főzzön, mert olyan 
csípős lesz, hogy két napig hasmenéstől szenved majd Sajó bácsi, és éppen nem 
mástól. 
Persze Gyöngyi néninek esze ágában sem volt tökfőzeléket főzni, hiszen csak 
bablevest tudott csinálni, néha azt is csak szakácskönyvből. .Kósza fájó tagokkal 
kisántikált a tengerből, és dühödten nézegette a csípéseit. Aztán odaballagott a füves 
területre, az árnyékban heverésző Csodához.  
- Csoda! Csoda! Szörnyű dolgok vannak itt! Csípős vízitökök vannak a tengerben. 
- Csípős vízitök? – kérdezte Csoda, aki tudós ló volt: nemcsak csodálatos, hanem 
okos is. Vízitök pedig nincs.  
-Pedig van. mondta Kósza. – Menj be a vízbe, és úgy megcsíp a tök, hogy ... 
-Mimet csípi meg? – kérdezte kicsit aggódva Csoda. 
-A ... lábadat. – mondta Kósza. 
-Na, megnézem. – mondta Csoda, azzal beballagott a vízbe, és hamar észrevette, 
hogy éppen egy kicsivel a vízfelszín alatt néhány medúza lebeg. 
-Ha, ha! Szegény, tudatlan barátom azt hitte, vízitök – mondta a tengernek Csoda. – 
Hiszen ezek medúzák!  

1. Számozd meg a mondatokat, a szöveg alapján! 

…..  Bement a vízbe nyakig. 

…..  Bement a vízbe patáig. 

…..  Bement a vízbe fülig. 

…..  Bement a vízbe csüdig. 
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2. Fejtsd meg a rejtvényt! /A kétjegyű betűk külön négyzetbe kerülnek./ A 
megfejtést írd a vonalra! 

 

1         
2         
3         
4         

 

1. Melyik szereplő hevert az árnyékban? 

2. Mit tudnak a lovak is a vízben csinálni? 

3. Hol élnek a medúzák? 

4. Először csak eddig ment be a vízbe. 

Megfejtés:…………………………………… 

3. Húzd alá a helyes választ! 

Mi csípte meg Kószát?                         bögöly medúza vízitök 
 

Melyik vízben lehet jobban úszni?     sós cukros vizes 

Milyen ló volt Csoda?                           ügyes barátságos tudós 

Hol úszkált Kósza?                                tenger tó folyó 

 

5. A mondatok után írd igaz = I, vagy hamis = H! 

Gyöngyi néni csak bablevest tud főzni.        …… 

A tengerben él a vízitök.                                   …… 

A medúza a víz felszíne alatt lebeg.               …… 

 

Beküldési határidő: január 23. 


