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NÉV 

 

Lakcím: ……………………………………………. 

Iskola: ……………………………………………... 

Osztály: ……………………………………………. 

E-mail cím: ………………………………………... 

Telefonszám: ……………………………………… 

 



1.Feladat 
TOTÓ 

(Húzd alá a helyes választ!) 
 

 

1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? 

egy hegyes szögbe 

egy süni tüskéjébe 

egy rókacsapdába 

2. Ki hozta ajándékba a kiscicát Margit néninek? 

a lánya  

 a férje 

a szomszéd 

3. Kivel indult el Kópé rókát lesni? 

Sziarogen-el 

Borival 

a gazdájával 

4. Sziarogen egy ……… . 

cirmos kandúr 

fekete kandúr 

szürke kandúr 

Melyik az igaz? 

5. Bori is és Kópé is házörző kutya 

Bori vadászkutya, kópé házörző kutya 

mindkét kutya vadászkutya 

Bori is és Kópé is Házörző kutya 

6. Kit talált Bori, Kópé és a kandúr? 

egy öreg nyulat 

egy sünit 

egy kisrókát 
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7. Hogy ment haza Kópé és a kandúr? 

a kandúr a kutya után futott 

a kandúr felült a kutya hátára 

a kandúr a kutya mellett gyalogolt 

8. Milyen állat jelent meg az erdőben, miután a kisrókát elvitte a vadász? 

a kisróka egyik testvére 

a kisróka apja 

a kisróka anyja 

9. A kis cirmost ……… hívják. 

Mircinek 

Marcinak 

Murcinak 

10. Így hívták a kutyatestvéreket. 

Kefe és Kofa 

Lola és Boca 

Beke és Boka 

11. Hány rövid vakkantással jelzett Beke Kópénak? 

négy 

kettő 

három 

12. Boka és Kópé a veszekedés után …..  

sértetlenül távoztak 

több sebből véreztek 

a legjobb barátok lettek 

13. Bori a két kutya dulakodása után ………. 

nem állt szóba egyikkel sem 

ápolta Kópét 

ápolta Bokát 

13+1.A nap melyik szakában ment el minden nap Kópé Borihoz? 

hajnalban 

napnyugtakor 

éjfélkor 



2. Feladat 
Igaz-Hamis 

(A hamis állításokat tedd igazzá!) 
 

 

1. Kópé csak kora délután szokott magának adni egy kis szabadságot. 

Igaz - Hamis 

2. A rókának négy kölyke volt. 

 Igaz - Hamis 

3. Sziarogen Kópé háza tetején üldögélt, ha beszélgetni akart. 

Igaz - Hamis 

4. Az erdő egy dombon terült el. 

 Igaz - Hamis 

5. Sziarogen lány macska. 

 Igaz - Hamis 

6. Bori szívesen barátkozik macskákkal. 

Igaz - Hamis 

7. Bori nagyon féltékeny volt a kandúrra. 

Igaz - Hamis 

8. A beteg állatokat sokszor le kell lőni az erdőben, hogy ne fertőzzék 
meg a többieket. 

Igaz - Hamis 

9. A kisrókát az anyja véletlenül felejtette az odúnál. 

Igaz - Hamis 

10. Kópé nem sajnálta a kisrókát, ételt sem akart neki vinni. 

Igaz - Hamis 



 

 

 

3. Feladat 
Ki vagyok én? 

(Írd a tulajdonságokat a megfelelő állathoz!) 
 
 

©  Margit néninek hívják a gazdaasszonyomat 

©  tavasszal lettem egy éves 

©  megszokott helyem a baromfiudvar 

©  házőrzőnek szegődtem kölyökkutya koromban 

©  összeverekedtem Bekével 

©  nagyon tetszik nekem egy kutyalány 
 
 

 

©  kitűnő a szaglásom 

©  nem szeretem a macskákat 

©  vadászkutya vagyok 

©  ketten is csapták nekem a szelet 

©  a gazdám az erdőt járja 

©  állítólag nagyon szép vagyok 
 
 

 
 

©  állítólag nagymenő vagyok 

©  sárga szemem van 

©  nagyon jól mászok fára 

©  a kutyaház tetején szoktam üldögélni 

©  fekete a bundám 

©  utálom a kölyköket 

©  néha kutyaháton szoktam lovagolni 
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ň rám mindenki nagyon vigyáz 

ň minden fiú engem bálványoz 

ň gyönyörű vagyok 

ň udvarlót a városból hoztak nekem 

ň a bundám hófehér 
 

 
 
 

ň jóindulatú vagyok 

ň higgadt a természetem 

ň azt mondják, nyugodt vagyok 

ň én vagyok a vezér a csapatban 

ň vitás kérdésekben mindig igazságot teszek 

ň legjobb barátom Kópé 
 
 

 
 
 
 

ň kötekedő vagyok 

ň nagyotmondó is vagyok 

ň már fiatal koromban is kellemetlenkedő volt a természetem 

ň forrófejű vagyok 

ň ellenségnek tekintem Kópét 

ň érdekel egy kutyalány, aki az erdőben lakik 
ň összeverekedtem Kópéval 



4. Feladat
Keresztrejtvény

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Megfejtés: .....................................
Hányadik volt a sorban? ..........

1. Kinek a kutyája Bori?
2. Mit kiabált a szarka: "………………………! 
    Vigyázz! Vigyázz!"
3. Ő Kópé öreg barátja. 
4. Mit vitt a vadász fedeles kosárban?
5. Minek szegődött kölyökkutya korában Kópé a tanyára?
6. Milyen színű esőkabát volt a vadászon?
7. Milyen bokor alól nézték a kutyusok 
    a reggeliző szarvasokat?
8. Ki volt Bekének Boka?
9. Ő lett Kópé legjobb barátja. 
10. Milyen madár árulta el a kutyákat 
     "szarvasnézés" közben?
11. Ebben a sorozatban jelent meg a könyv, 
     amiről a feladatok szólnak.
12. Ilyen évszak volt, mikor kópé született?
13. Mit vitt el Kópééktól télen a ravaszdi róka?
14. Milyen állat Sziarogen?
15. Ilyen színű szeme van Borinak.
16. Kire vetett szemet Boka?
17. Figyelmeztet, de ölni is tud! Mi az?
18. Mikor ért haza Kópé a szarvaslesről?
19. Milyen színű szőre volt a kutyalánynak, 
      akinek még udvarlót is a városból hoztak?
20. A könyv írójának keresztneve. 
21. A kutya-testvérpár melyik tagja nagyképű?



5. Feladat 
Ki mondta? Kinek mondta? 

 
 

x „Miért tetted ezt? Kértelek, hogy adj egy kis időt!”   

 

x  „Te nyavajás pletykás tolvaj! Mi a bajod velünk? Mi soha nem bántottuk a 
szarvasokat!” 
 
 

x  „Ki kell mozdulnom erről a tanyáról, minél messzebb ettől a nyávogó, pisis 
szőrgombóctól. Az idegeimre megy.” 
 
 

x  „A barátom egy macska. Igazi nagymenő, egy fekete kandúr.” 

 

x  „Siess! Nemsokára szétszélednek, hiába tesszük meg a nagy utat, ha nem 
látjuk a szarvasokat!” 
 
 

x  „Sietnünk kell, ülj fel a hátamra! Amíg az erdőben vagyunk, úgysem ismer 
fel senki.” 
 
 

x  „Talán nem kellene elárulnom az öcsémet, de pont a napokban dicsekedett 
azzal. hogy őt nem érdeklik az itteni kutyalányok, talált ő az erdőben egy 
sokkal jobbat.” 
 
 

x  „Te sehonnai jöttment, azt se tudni, ki fia-borja vagy!” 
 
 
 

x  „Előbb gyógyulj meg, aztán várni foglak!” 
 
 
 

x  „Jó pár bundát kiporoltam már én is! Most lettél felnőtt. Az a szép kutyalány 
megér egy kis csetepatét!”  


