
Betűkaland 

Kedves 1-2. osztályos olvasók! 

A 2021-2022-es tanévben új kötettel jelentkezik meseolvasó-pályázatunk! Játsszatok velünk! 

Ebben a tanévben Kertész Erzsi: A csúfolódórobot  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 

(http://gyerekkonyvtar.jamvk.hu), vagy keressétek magát a kötetet (Pagony, 2019). 

A feladatlapokat akár személyesen, akár postai úton is eljuttathatjátok 

gyermekkönyvtárunkba (Címünk: József Attila Megyei Könyvtár gyermekkönyvtára, 

Tatabánya, Fő tér 2.) 

Beküldési határidő: 2021. november 16. 

A meseregényhez jó szórakozást, a feladatok megoldásához jó munkát kívánunk! 

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

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

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

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



Kertész Erzsi: A csúfolórobot 

1. forduló 

1.a, Milyen tanár volt a feltaláló felesége? Karikázd be a helyes választ? 

biológia magyar  kémia  fizika  matematika 

történelem földrajz  testnevelés  angol  ének 

A helyes választ írd be a kipontozott részre és válaszold meg a kérdést! 

b, Mit tanít a …………………………………………………….. tanár?  

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Mit talált fel Franciska három és fél éves korában? Színezd ki a helyes választ tartalmazó 

négyzetet! 

 

3. Mit mondott Gizella Franciska hajára? Egészítsd ki a mondatot! 

Ilyen haja  ……............................................................................................................... van! 

4. Igaz vagy hamis? Karikázd be a helyes választ!  

- Feri kialakított Franciskának egy helyet a kert végében, ahol nyugodtan dolgozhatott a találmányain.    

igaz  hamis 

- Gizella nem takaríthatott a padláson, mert Feri megtiltotta neki. 

igaz  hamis 

- Franciska nagyon szeretett takarítani. 

igaz  hamis 

-Feri és családja egy szép új házban élt. 

igaz  hamis 

gyereksimogató plüssmackót felnőttbosszantó bébicsörgőt mesemondó hajasbabát 



5. Fejtsd meg a rejtvényt és megtudod, hogyan nevezte el Feri és Franciska a takarítórobotot? 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

6. Miket tudott csinálni a házi robot? Karikázd be a helyes válaszokat! 

hazacipelte a szatyrokat a boltból ebédet főzött  tudott fogócskázni 

elmosogatta az edényeket  lökte a hintát  felsöpörte a port 

padlásablakot tisztított   hajat vágott  megetette a kutyát 

kijavította a dolgozatokat  bújócskázott   beleszólt a főzésbe 


