
Betűkaland 

Kedves 1-2. osztályos olvasók! 

A 2019-2020-as tanévben új témával jelentkezik hagyományos meseolvasó-

pályázatunk! Játsszatok velünk! Ebben a tanévben Berg Judit „Tökmagok a 

tűzhányón” című könyvét dolgozzuk fel, 5 fordulóban. Ha ügyesen 

válaszoltok kérdéseinkre és a megoldásokat a megadott határidőre 

eljuttatjátok könyvtárunkba, a júniusra tervezett eredményhirdetésen értékes 

könyvjutalmat kaphattok kitartó munkátokért! 

A meserészleteket kérhetitek a gyermekkönyvtárosoktól, letölthetitek 

honlapunkról (www.jamk.hu/gyerekkönyvtár), vagy keressétek magát a kötetet 

(Pagony, 2014). 

A feladatlapokat akár személyesen, akár postai úton is eljuttathatjátok 

gyermekkönyvtárunkba (Címünk: József Attila Megyei Könyvtár 

gyermekkönyvtára, Tatabánya, Fő tér 2. Ideiglenes telephelyünk: Szent 

Borbála tér 2.) 

Beküldési határidő: 2019. november 26. 

A meseregényhezhez jó szórakozást, a feladatok megoldásához jó munkát 

kívánunk! 

Név: ....................................................................................................................  

Iskola neve, osztály: ............................................................................................  

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

Lakcím: ...............................................................................................................  



1. fejezet 

Turbó 

 

Kik a szereplői a történetnek? Rakd helyes sorrendbe a betűket, majd írd le a 

neveket! 

EBŐN,     PAÓ ÖTMKGA,      OBB,     ÉRIZ,     UTBRÓ,     IMKNA,     APKLÓ 

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

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

Írj a mondat elé I betűt, ha szerinted IGAZ, H betűt, ha HAMIS az állítás! A 

hamisakat tedd igazzá! 

___ Tökmag apó nem ért rá mesélni. 

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

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

___ Tökmag apó hógömböt adott a tökmagfiúknak. 

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

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

___ Rézi nyafogni kezdett. 

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

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

___ Palkó és Benő levettek egy könyvet a polcról. 

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

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

___ A kép beszívta a tökmagokat a nagyítón keresztül.  

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

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

___ A kráter az a kerek nyílás, amin  keresztül kijön a mélyből a víz.  

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

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

Válaszolj a kérdésekre! 

Milyen volt a kráter, amelybe belenéztek a tökmagok? 

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



Milyen volt a sziklák közül előrohanó kutya szőre? 

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

Miért volt veszélyes a vulkán közelében lenni?  

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

Mi volt a foglalkozása Turbó gazdájának? 

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

Mit ejtett bele Palkó a kráterbe? 

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

Karikázd be a helyes válasz jelét! 

Mi volt a kutya gazdájának neve? 

 A, Lénárd B, Bob C, Péter 

Ki mondta? „Ha gyávák vagytok, nem nézem meg.” 

 A, Minka B, Turbó C, Palkó 

Mit kutat a vulkanológus? 

 A, a tengert B, a vulkánt  C, a dzsungelt 

Melyik a legnagyobb?  

 A, a nagyító B, a tűzhányó C, a kráter 

Mikor fog kitörni a vulkán? 

 A, nemsokára B, holnapután C, egy óra múlva 

Rajzold le a neked legjobban tetsző részt! 

  

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


