Jelentkezési lap

…………………………………………………………………………
NÉV

Lakcím: …………………………………………………………………………
Iskola: ……………………………………………………………………………
Osztály: …………………………………………………………………………
E-mail cím: ……………………………………………………………………
Telefonszám:……………………………………………………………………

1. feladat
Időrend
Rakd sorba az eseményeket!

a. ---- A vadmalac lakoma magas tisztségre emeli Csalavért.
b. ---- Mackó úr hazatér, majd újra útnak indul.
c. ---- Darázs Balázs Mackó urat keresi.
d. ---- A sas nyelveket tanul, de huncut a tanítója.
e. ---- A gólya számolni tanul.
f. ---- Sas úr levizsgázik a farkas lakomáján, vesztére.
g. ---- Csilicsali Csalavári Csalavér és családja bemutatkozik.
h. ---- Az erdő urai bíróságra idézik a rókát.
i.---- A rókacsalád Mackó úr tanyájára költözik.
j. ----- A bíró agara rókáéknál.
k. ---- Rókáék látogatóban borznál, vadmacskáéknál és a sasnál.
l. ---- Csilicsali Csalavér megalakítja a nyulak iskoláját.
m.----- A róka fogorvosnak áll.

Megfejtés: ….....................................................................

2. feladat
Beszédes állatnevek
Ki kicsoda a mesében! Párosítsd!
agár – _________________
menyét –________________
bagoly-________________
mókus –_________________
béka -_________________
nyúl –___________________
borz –_________________
róka –___________________
darázs –________________
rókafi –__________________
egér -__________________
rókalány -________________
farkas –_________________
rókáné –_________________
gólya -__________________
sas –____________________
görény-________________
vaddisznó -_______________
medve –________________
vadmacska –______________
1. Nyakigláb halászmester
2. Csupaszem szomszéd
3. Zimmegi-zümmögi Darázs Balázs
4. „Olyan gazdasszony az, hogyha valahol baromfit sejdít, nincsen maradása addig, míg kezet nem szoríthat velük. De
ha kezük nincsen, a nyakukkal is beéri, olyan áldott teremtés ő.”
5. Tudós Huhogi
6. a mackó úr fürge kulcsárja
7. Csilicsala Csalavári Csalavér
8. a bíró agara, az erdei iskolák felügyelője
9. Csalavérné asszony
10. Cselefendi úrfi
11. Csalarózsi kisasszony
12. Menyétke úr
13. Üvöltő herceg
14. a tyúkólak bárója
15. „a kalimpászmadár”
16. a tölgyfahegyi remete
17. a mackóházi hajdúk hadnagya.
18. az udvaros
19. Cincogi mester, a lakatos
20. Mackó úr
21. Kanálfülüné asszony, a nyúlanyó
22. „igazlátó”
23. Sas úr, a nagyhatalmú, aki a sziklacsúcson csattogtatta a szárnyát
24. született harangozó
25. Csalavér ezermester
26. Csupakarom báró
27. az Erdei Tudós
28. Agyaras apó
29.„Nyalka bajusza prémes bundája, villogó tekintete mind a nagyurat mutatta.”
30. a mackóházi tiszttartó
31. „Sántított a féllábára és vak volt a félszemére.”
32. Borz diák
33. Tapsifüles, a nyúlunoka
34. Abban volt a legnagyobb tudós, hogy sohase találta, amit keresett.
35. okleveles nyelvtanár, Sas úr házi tanítója
36. a sziklavári remete
37. „nem szerette a sok beszédet, de amit mondott, az nagyon értelmesen volt mondva”
38. Tányértalpú Barnabás
39. Egy kicsit szilajvérű gyerek, de szörnyen jószívű. „A vendéget úgy szereti, szeretetből majd megeszi.”
40. a farkas udvari főészhordozója

3. feladat
Aranyköpések
Ki mondta, kinek mondta? Kik beszélgetnek
1. „- Már pedig én csak kenden tanulok meg számolni. Megolvasom, hány lába van kendnek erősködött a --- Nem vagyok én számológép, - köszönte ---a kitüntetést s úgy belefúródott az iszapba, hogy
csak a két hátulsó lába maradt ki belőle.”
Kik beszélgetnek? ___________________________ és ______________________________
2. „ - Nem adnék az eszedért egy verébtollat, - mondta mérgesen. - Takarodj aludni, mert
mindjárt elosztják az éjszakát!”
Ki mondta? ______________________________
Kinek mondta? ___________________________
3. „- Holnap megnyílik a nyulak iskolája! Minden jóravaló nyúl az Erdei Tudós keze alá adja a
fiát! Olyan tudós az, hogy még agárul is megtanítja őket.”
Ki mondta? _______________________________
Kinek mondta? ______________________________
4. „- Hallja az úr, tán elég is lenne már abból a nagy kalimpálásból! Ne rángassa már annyit azt a
szegény harangot!”
Ki mondta? ____________________________
Kinek mondta? ___________________________
5. „- Csitt te! - integetett vissza ----, - éppen most kapaszkodott bele a farkamba valami kövér
harcsa. Érzem, hogy nagyon csípi. Szaladj haza hamar, hozz neki kosarat!”
Ki mondta? _____________________________
Kinek mondta? __________________________
6. „- Ohó, ez lesz aztán a jó fogás, - nyalogatta ----a szája szélét, mikor a fölötte kóválygó nagy
madarat meglátta, - de már ennek a májával csakugyan elrontom a gyomromat!”
Ki mondta? ___________________________
Kinek mondta? ____________________________
7. „- Állj meg, te gézengúz, állj meg, te semmiházi!
- Álljon meg maga, ----, magát senki se kergeti! - vigyorgott vissza futtában ----”
Kik beszélgetnek? _______________________ és _______________________

8. „- No, fiúcska, - simogatta meg az ---- a ----, - el tudod-e olvasni, mi van itten?”
Ki mondta? __________________________
Kinek mondta? _______________________
9. „- Nem vagyok én gróf, gyerekek. Én csak a koma bácsika vagyok. Ki akar sétálni a koma
bácsikával?
- Én is, én is, én is, - visítottak az együgyű ---- Csitt csak, eszem a szátokat! - csendesítette őket ---. - Aki csendesen viseli magát, az eljöhet
velem csicsókát szedni, de aki megmukkan, annak mindjárt karikát kötök az orrára.”
Kik beszélgetnek? ________________________ és________________________
10. „- Ilyenek ezek a tudósok, - prüszkölt a --- s úgy fültövön körmölte a ---, hogy az
egyszerre látott is, hallott is s nyilván a kezét is megtalálta, mert odakapott vele az
ábrázatához.”
Ki mondta? _______________________
Kinek mondta? _____________________
11. „- Tiszteljük a törvényt! - mondta méltóságos képpel. - A törvény pedig azt rendeli, hogy
mindenki adja elő a panaszát.”
Ki mondta? _______________________________
Kinek mondta? _______________________________________________
12. „- A talpamra van írva a fuvardíj, öcsikém.”
Ki mondta? _________________________
Kinek mondta? ________________________
13. „- Parancsoljanak szúnyogot fogdosni, kedves híveim. Tessék, egyék, nem lesz egyéb.”.
Ki mondta? _____________________________________
Kinek mondta? ___________________________________
14. „- Sánta rabló! Vén együgyű! Tejfölnyalogató! - ismételgette magában a leckét s alig
várta, hogy Csalavér intsen neki.”
Ki mondta? __________________
Kinek mondta? __________________________
15. „- Megállj csak, te szegény szántóvető, egy kis beszédem volna veled!”
Ki mondta? _____________________
Kinek mondta? _____________________

4. feladat
Totó
Egyértelműen jelezd a helyes választ!
1. Hogyan szereztek télen ennivalót rókáék?
a) halottat játszottak, úgy fogták meg a madarakat
b) halásztak a tóban
c) koldultak
2. Hol tartotta Cincogi mester a szerszámait?
a) a szerszámoskamrában
b) a kezében hozta
c) a szájában
3. Miből készített kesztyűt húzott fel Csalarózsika, mikor Mackóvárba mentek?
a) sündisznóbőrből
b) vakondbőrből
c) nem volt kesztyű rajta
4. Darázs Balázs kit kérdezett meg először Mackó úr felől?
a) a békát
b) a gólyát
c) a baglyot
5. Kinek húzta ki a fogát Csalavér?
a) Agyaras apóét
b) A farkasét
c) Egy vadmalacét
6. Mi történt a Csalavérnak hálót szövő pókokkal?
a) Csalavér megette őket
b) Csalarózsika elszöktette őket
c) Csalavérné ette meg őket
7. Hogyan szabadult meg Cselefendi a sas karmaiból?
a) a lábába harapott
b) szép szóval kérte
c) a mellényét harapta meg
8. Kiket tanított repülni a karvaly?
a) a majorbeli csirkéket
b) a libákat
c) mindenféle baromfit

9. Ki hozta el Csalavérnak az erdő urainak idézését?
a) Cselefendi
b) A karvaly
c) A szarka
10. Kit fésült meg a jószívű Csalavérné, mielőtt útnak indultak Mackóvárba?
a) egy vadgalambot
b) egy szarkafiókát
c) Csalarózsikát
11. Melyik állat nem tartozott az igazlátók közé?
a) a bagoly
b) a farkas
c) a vadmacska
12. Kit fogadott fel nyelvtanárnak a sas?
a) Csalavért, a rókát
b) a baglyot
c) Csalavérné asszonyt
13. Mit hagyott meg Mackó úr úticsomagjában a róka?
a) mindent a csomagban hagyott
b) a vásárolt élelmet
c) a vasúti menetrendet
13+1 Kivel telefonáltattak az igazlátók Csalavérnak?
a) a varjúval
b) a szarkával
c) egy cinkével

5. feladat
Igaz-hamis
Egyértelműen jelezd a helyes választ!
1. Csalavér makkal csalta el otthonról a vadmalacokat.
Igaz – Hamis
2. Darázs Balázs bánata olyan nagy volt, hogy csak három vadalmának a levét
szopogatta ki útközben, mikor Csalavér ezermesterhez ment.
Igaz- Hamis
3. Mackó úr rokona volt rókáéknak.
Igaz – Hamis
4. Mókuska nagyon szeretett volna bajuszkötőt magának.
Igaz – Hamis
5. Cincogi mester szabadította ki Cselefendit és Csalarózsikát Mackó úr
éléskamrájából.
Igaz – Hamis
6. A csörgő „telefont” Csalarózsika ette meg.
Igaz – Hamis
7. Üvöltő herceg nagyon adott a kinézetére.
Igaz – Hamis
8. Sas bácsinak olyan vastag vadászcsizma volt a lábán, hogy a rókafi hiába
próbált beleharapni.
Igaz – Hamis
9. Csupakarom báró nagy örömmel látta vendégül a rókacsaládot.
Igaz – Hamis
10. Az udvari főészhordozó cickánybőrből varratott tarsolyt magának.
Igaz – Hamis

6. feladat
Keresztrejtvény
a

b
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Móra Ferenc meseregényéből 1988-ban mesejáték készült Csalavári Csalavér tündöklése és bukása címen.
A keresztrejtvény fősoraiban a rendező és a címszereplő nevét rejtettük el. Kik ők?
http://misoga1969.weebly.com/mese-lemezek-esti-meseacutek/mra-ferenc-csalavri-csalavr-tndklse-s-buksa-lp
Függőleges sorok:
a)A mesejáték rendezője:
b)A mesejáték címszereplője:

Vízszintes sorok:
1. A vadmacska neve:
2. Mackó úr kulcsárja:
3. Mit tanult meg a rókától olvasni a kisnyuszi?
4. Ide „sétált” fel a gólya és a darázs? A gólya…
5. Így nevezték a négy erdei bírót?
6. Az egyik erdei rendőr.
/ Mackó úr udvarosa is ilyen állat./
7. Ezt húzta a fejére a bíró agara.

8. A két rókagyerek ezt a játékot
játszotta a nyuszigyerekekkel.
9. A mackóházi hajdúk hadnagya.
10. A nyúlnemzetség másik neve.
11. A mókus boltos álomszuszék inasa.
12. Csak a saját nyelvén beszél,
a négylábúak nyelvét nem ismeri.
13. A vadmacskák szavajárása. /Egy kérdés/
14. Ő ette meg cickány nénit.
15. A vadmacska csúfneve.

16. Ilyen minőségében mutatkozott be
a ravasz róka Agyaras apónak.
/Azt mondta, ez a foglalkozása./
17. Ő tanította a majorbeli csirkéket repülni.
18. Mackó úr tiszttartója.
19. Így mutatkozott be a vadmalacoknak Csalavér.
20. Ilyen a róka farka.
21. A farkas gúnyneve.
22. A farkas ezt szereti legjobban. a …

