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 1. Feladat

Időrend

Rakd sorba a történet eseményeit!

a.  ____ Pippi a kapura ül, és fára mászik

b. ____ Pippi beköltözik a Villekulla-villába

c. ____ Pippi cirkuszba megy

d. ____ Pippi iskolába megy

e. ____ Pippi kirándulást rendez

f. ____ Pippi rendőrökkel fogócskázik

g. ____ Pippi születésnapja

h. ____ Pippi tárgykeresésbe fog, és verekedésbe keveredik

i. ____ Pippi tolvajokat vendégel

j. ____ Pippi uzsonnára megy

k.  ____ Pippi, az életmentő



2. feladat Igaz- Hamis

Húzd alá a helyes választ!

1. Azért lakik a ló a verandán, mert a szalonban nem érezné jól magát.
Igaz – Hamis

2. Annika nem mert felülni a Lóra.
Igaz – Hamis

3. Pippi nagymamájának házvezetőjét Malinnak hívták.
Igaz- Hamis

4. Pippi a padláson megtalálta apja régi tengerészbőröndjét.
Igaz – Hamis

5. Nilsson úr kékre festett kiságyban alszik.
Igaz – Hamis

6. Pippi megtáncoltatta az egyik tolvajt.
Igaz - Hamis

7. Pippi egy bikát is meglovagolt.
Igaz – Hamis

8. A kínai Haj Sang legkisebb fiát Máténak hívták
Igaz- Hamis

9. Pippi nem szerette az altatódalokat
Igaz- Hamis

10. Pippi már járt Portugália fővárosában.
Igaz – Hamis

11. Pippi a tetőre is felcsalta a rendőröket.
Igaz – Hamis

12. Pippi jól meg tanult főzni apja hajójának a szakácsától.
Igaz- Hamis



3. feladat Kicsoda Harisnyás Pippi!

Húzd alá azokat, amik Harisnyás Pippire jellemzőek!

1. A lovát Lónak hívja.
2. A teljes neve: Harisnyás Pippilotta Citadella Intarzia Ingaóra.
3. A teljes neve: Harisnyás Pippilotta Citadella Intarzia Majolika Ingaóra.
4. Anyja meghalt mikor pici volt.
5. Apja hajóskapitány.
6. Apja négerkirály.
7. Az egyik harisnyája barna, a másik fekete.
8. Az egyik harisnyája sötétkék, a másik szürke.
9. Az orra hosszú és hegyes.
10. Az orra szeplős.
11. Cipője hatalmas volt.
12. Cipője pont a lábára illett.
13. Olyan hihetetlenül erős volt, hogy a világon egyetlen rendőr sem volt erősebb nála.
14. Félt a magasban.
15. Pippi igen figyelemreméltó gyermek volt.
16. Haja fekete.
17. Haja sárgarépaszínű.
18. Haját egy fonatban hordja.
19. Haját két varkocsba fonja.
20. Kilencéves.
21. Korábban sokfelé utazott.
22. Nagyon szeretett iskolába járni.
23. Nagyon szeretett palacsintát sütni.
24. Pippi majmát Nilsson úrnak hívják.
25. Pippi Rárónak hívja a lovát.
26. Ruháit a nagynénje varrta.
27. Ruháit maga varrta.
28. Tízéves.
29. Úgy aludt, hogy a feje a párnán volt.
30. Úgy aludt, hogy a lába a párnán volt.
31. Haja aranyszőke.
32.  Két dolgot vitt haza apja hajójáról, a majmát és az aranypénzes ládikáját.



4. feladat
Aranyköpések!

Felsoroltunk néhányat Pippi mondásaiból!
Kinek/ Kiknek mondta? Melyik fejezetben mondta őket Pippi?/ Elég a fejezetcím egy részét leírni, 
hogy felismerhető legyen/

1. „- Isten áldjon benneteket, fiúk! - mondta Pippi, és szép rendben és sorban 
mindegyiknek puszit nyomott a homlokára. – Ne aggódjatok miattam. Tudjátok, én 
mindig feltalálom magam.”
Kinek/Kiknek mondta? _______________________________________________

Fejezet:___________________________________________________

2. „- Fogalmam sincs, mihez volna kedvetek - felelte Pippi. - Ami engem illet, nem 
akarok ülni a babéraimon. Én ugyanis tárgykereső vagyok, és az ilyennek egy szabad 
perce sincsen.” 
Kinek/Kiknek mondta? _______________________________________________

Fejezet:___________________________________________________

3. „- Itt van az a kislány, aki a Villekulla-villába költözött be? – kérdezte az egyik rendőr.
- Ellenkezőleg - felelte Pippi. - Itt egy apró néni van, aki a harmadik emeleten lakik a 
város túlsó végén.”
Kinek/Kiknek mondta? _______________________________________________

Fejezet:___________________________________________________

4. „Nincs finomabb, mint a mákos palacsinta, az ebéd csonka, ha nincs palacsonta, annak, ki 
megunta, nem jár palacsunta.” 
Kinek/Kiknek mondta? _______________________________________________

Fejezet:___________________________________________________

5. „- Sose láttam senkit, aki a fülével megy - felelte Pippi. - Akit csak ismerek, az mind a 
cipőjével megy.”
Kinek/Kiknek mondta? _______________________________________________

Fejezet:___________________________________________________



6. „- Ha még volna valami megjegyzésed a hajamra vagy a cipőmre, akkor tessék, ki vele, 
mert mennék haza.”
Kinek/Kiknek mondta? _______________________________________________

Fejezet:___________________________________________________

7. „ - Na tessék! - kiáltott Pippi. - Megint igazságtalanság! Nekem bezzeg nincs takarítási 
szünetem, pedig igazán szükségem volna rá.”
Kinek/Kiknek mondta? _______________________________________________

Fejezet:___________________________________________________

8. „- Értsd meg, tanító néni, ha valakinek a mamája angyal és az apja négerkirály, és ő 
maga egész életében csak a tengert járta, akkor nem könnyű tudnia, hogyan kell 
viselkedni az iskolában az almák meg a sündisznók között.” 
Kinek/Kiknek mondta? _______________________________________________

Fejezet:___________________________________________________

9 „- Mi a baj? - kérdezte ártatlanul. - Miért haragszol? Nem azért van a cirkusz, hogy 
mindenki jól érezze magát?”
Kinek/Kiknek mondta? _______________________________________________

Fejezet:___________________________________________________

10. „- Gyakorold szorgalmasan a fésűmuzsikálást, akkor nem fog bizseregni tőle a 
szájad.”
Kinek/Kiknek mondta? _______________________________________________

Fejezet:___________________________________________________

11 „- Milyen bús képet vágtok! - mondta. - Csak nem fáj a hasatok?”
Kinek/Kiknek mondta? _______________________________________________

Fejezet:___________________________________________________

12. „- Van szerencsém! Üdvözletet hozok az én lovamtól. Neki is épp ma van a 
születésnapja, de neki a farkán vannak csokrok, nem a fején.”
Kinek/Kiknek mondta? _______________________________________________

Fejezet:___________________________________________________



5. feladat Totó 

Jelöld egyértelműen a helyes választ!

1. Pippi ezt a táncot gyakorolta egyik éjszaka.

a) polka
b) keringő
c) szamba

2. Így hívták a cirkuszban lóval fellépő hölgyet. 

a) Miss Kitti
b) Miss Catarina
c) Miss Carmencita

3. Így hívják a cirkusz erős emberét. 

a) Izmos Rudolf
b) Izmos Adolf
c) Izmos Arnold

4. Annika és Tomi vezetékneve. 

a) Bátor 
b) Ügyes 
c) Szerencsés 

5. Mit csinálnak főként – Pippi szerint- Argentínában az iskolások 

a) cukorkát esznek
b) folyton tanulnak
c) rendszeresen táncolnak

6. Így hívja Pippi a szorzást.

a) szorzás
b) morzsás
c) morzsálás

7. Hová akarták vinni Pippit a rendőrök? 

a) egy kirándulásra
b) a rendőrkapitányságra
c) egy gyermekotthonba



8. Milyen gazdagnak tartotta magát Pippi? 

a) mint egy erdei manó
b) mint egy király
c) mint egy tündér

9. A cirkusz melyik számában lépett fel Miss Elvira? 

a) lovagolt
b) kutyákat idomított
c) kötélen táncolt

10. Így hívják Érckövi asszony házvezetőnőjét. 

a) Ella
b) Britta
c) Rózsi

11. Itt találta Tomi a bőrkötésű jegyzettömböt. 

a) egy korhadt fatuskóban
b) Pippi házában
c) A villájuk kertjében

12. Milyen szünetben mentek kirándulni Pippi, Tomi és Annika? 

a) nyári szünetben
b) takarítási szünetben
c) téli szünetben

13.Tomi és Annika ilyen színű papírba csomagolta Pippi születésnapi ajándékát. 

a) kék
b) piros
c) zöld

      13+1. Ide ültette Pippi a barátait, mikor takarított.

a) a padlóra
b) az asztalra
c) az ágyra
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6. Feladat
Keresztrejtvény

Fejtsd meg a keresztrejtvényt!
A kiemelt sorból megtudhatod, melyik országban született és élt a regény írója.

Forrás: Magyar Nagylexikon 12. kötet .- Bp: Magyar Nagylexikon Kiadó, 2001. -147.p.

1. Pippi szívesen süti ezt az ételt-
2. Az egyik rabló neve. 
3. Ezt kapott Pippi barátaitól a születésnapjára / két szó: 
4. Pippi őket imádja a legjobban/egy étel után. – a…
5. Így hívták a másik rablót / két szó/– 
6. Pippi apjának a keresztneve -
7. Ez az-az étel, amit Pippi a világon legjobban imád a…
8. Tomi és Annika ….hívta magukhoz Pippit.  –
9. Pippi így indult az iskolába. 
10. Ezt játszotta Pippi a rendőrökkel: 

Megfejtés: Itt született és élt Astrid Lidgren: ________________________________


