
Jelentkezési lap

Lakcím: …………………………………………………..

Iskola: ………………………………………………….....

Osztály: …………………………………………………...

Email cím: ………………………………………………….

Telefonszám: ………………………………………...…..

……………………………..
Név



Érdekes órák 

(Kösd össze a képeket a jelentésükkel!) 

 

                           

 

                                 

 

                                        

 

Órafajták 

 

            

NAPÓRA 

KARÓRA 

ÁLLÓÓRA 

VÍZÓRA 

KARKÖTŐÓRA 

NAPÓRA 

FALIÓRA 



Igaz – Hamis 

 

1. Futyfiritty éjszakára sohasem maradt a kalitkában. 

Igaz – Hamis 

2. A kamrát egy ajtó választotta el a műhelytől. 

Igaz – Hamis  

3. Az éjjeliszekrényen Fityfirittyet reggelente szotyola várta. 

Igaz – Hamis  

4. A történet szereplői a Retek utcában laktak. 

Igaz – Hamis 

5. Tikitaki bácsi óragyűjteményét 4 tolvaj akarta megszerezni. 

Igaz – Hamis  

6. Fityfiritty volt az, aki elriasztotta a rablókat. 

Igaz – Hamis 

7. Az újságban a képen Fityfiritty, Tikitaki bácsi vállán tollászkodott. 

Igaz – Hamis  



TOTÓ 
 

1. Tikitaki bácsit …. 

1. Guzsaj Mártonnak hívták 

2. Rózsa Mártonnak hívták 

x. Róka Mártonnak hívták 

2. Fityfiritty egy kalitkában lakott, ami a….. 

1. falra volt függesztve 

2. egy komódon állt 

x. lábakon állt. 

3. Az órásmester nagyítólencsét használt a javításhoz a … 

1. bal szemén 

2. jobb szemén 

x. mindkét szemén 

4. Fityfiritty papagáj volt. De milyen is? 

1. Hullámos papagáj 

2. Ara papagáj 

x. Törpepapagáj 

5. Hol lakott Jancsi? 

1. az órásmesterrel egy házban 

2. a szomszéd utcában 

x. a lakótelepen 



6. Vadász Pistiék óraja …. 

1. nem csak zeng, zenél is 

2. nem csak zeng, kakukkol is 

x. nem csak zeng, harangozik is 

7. Fürjes néni órája …. 

1. kívül arany, belül pléh 

2. kívül aranyozott, belül pléh 

x. kívül pléh, belül aranyozott 

8. Ha az órák egyszerre mind megállnának, a gyerekek …. 

1. nem tudnák mikor van ebéd és vacsora. 

2. nem tudnák mikor kell megetetni a háziállataikat. 

x. nem érnének pontosam az óvodába, iskolába. 

9. Szekura bácsi azt mondta: Fürjes néni egy nagy … 

1. maskara 

2. habcsók 

x. bohóc 

10.  Fürjes néninek … 

1. csupa pöttyös karkötőórája van 

2. csupa vonalas karkötőórája van 

x. csupa csíkos karkötőórája van 



 

11.  Szekura bácsi … 

1. ezermester volt 

2. kétbalkezes volt 

x. csak egy-két dologhoz értett 

12.  A tűzórában  …… átitatott kanóc vagy olaj égett. 

1. faggyúval 

2. szurokkal 

x. mésszel 

13. Vadászék a ….. emeleten laknak. 

1.első 

2. második 

x. harmadik 

13+1. Pisti a lyukon át sok mindent elcsent Túriék konyhájából. 

Milyen szerkezettel tette ezt? 

1. Egy láncra fűzött vödörrel 

2. Horgászbottal 

x. Összecsomózott lepedőkkel 



Már tudok olvasni 

A Fityfiritty című könyv, a „Már tudok olvasni”  sorozatban jelent meg. 

Írj még 5 könyvcímet ebből a sorozatból! 
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KERESZTREJTVÉNY  
                       

                       

       1.                        

      2.                       

     3.                          

      4.                       

       5.                     

     6.                          

       7.                         

8.                               

                        

9.                                 

      10.                        

     11.                                  

    12.                        

13.                               

 14.                               

                       

                       

 1. Kiknek a konyháját kellett felbontani csőrepedés miatt?        

 2. Ki szerene felnőtt korában órás leni?             

 3. Ki Pisti anyukája?                 

 4. Tikitaki bácsi keresztneve               

 5. Ilyen színű volt a papagáj kontya              

 6. Milyen edényben tültötte Fityfiritty az éjszakát?          

 7. Úgy ápolta Tikitaki bácsi az óragyűjteményét, mintha ……. lettek volna.    

 8.Kiknek a fia volt Pisti?                

 9.Ez volt a papgáj gazdájának foglalkozása            

 10. Melyik család telefonszáma a 350-360?            

 11. Mit tartott az órás a fütyülős fazékban?            

 12. A könyv írójának kersztneve              

 13. Ki csapta be úgy az órásmerter ajtaját, hogy még az üveg is megrepedt rajta?   

 14. Fityfiritty tollának színe                

                       

                       

Megfejtés: A legfrissebb esemény a Retek utcában……………………………. csetepatéja volt. 

 


