„Gárdonyi Géza nyomában”
3 - 4. osztály

„Minden jó könyv egy-egy tanítója
a nemzetnek.”
(Gárdonyi Géza)

Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ
2022.

Kedves Gyerekek!
Könyvtárunk ezzel az olvasópályázattal csatlakozik
„Gárdonyi Géza Évforduló” rendezvényeihez.
Ebben az évben emlékezünk meg GÁRDONYI GÉZA halálának
100. évfordulójáról. Devecserhez több szállal kötődő író, költő, tanár
előtt így állítunk méltó emléket.
Olvasópályázaton keresztül Gárdonyi Géza írásainak birodalmába
csalogatunk benneteket. Fedezzük fel közösen a sok élményt nyújtó
olvasás szépségét, gyönyörűségét.
Reméljük, hogy örömmel oldjátok meg a feladatokat!
Az olvasópályázatot helyesen megfejtők jutalomban részesülnek.
Kellemes időtöltést, jó búvárkodást kívánunk!
Kastélykönyvtár dolgozói

Név: .....................................................................................................
Iskola: ………………………………………… osztály: ...........................
Lakcím: ………………………………………………................................

Elért pontszám:

elérhető összesen:

3. o. : 50 pont
4. o. : 65 pont
Pályázati füzetek leadási határideje a Kastélykönyvtárban:
2022. március 31.
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Pótold az ábécé hiányzó betűit! A behelyettesített betűk
rendezésével Devecserhez kötődő író vezetéknevét kapod meg.
A … B C CS … DZ DZS E É F … GY H … Í
J K L LY M N … … Ó Ö Ő P Q … S SZ T
TY U Ú Ü Ű V W X Y Z ZS
Megfejtés: ………………………………………………..

2 pont /

Állítsd nagyság szerint sorrendbe a dominókat!
Olvasd össze a betűket és egészítsd ki a mondatot!

A

G

É

Z

Devecserhez kötődő író keresztneve: ……………………..

1 pont /

„Az ember feje nem lexikon” – könyv és könyvtárhasználati
feladatok.
Hasznos segítőtársaink a szótárak, lexikonok. Mikor melyiket kell
kézbe venni? Kösd össze a megfelelővel!

Lexikonok

Ha pl. életrajzi
adatot keresel.

Ha nem tudod
a szó mit jelent.

Ha nem tudod
hogyan kell
helyesen írni.

Ha más szóval
szeretnéd
helyettesíteni.

3 pont /
3

Gyakorlásra fel! Játék a szavakkal.
Pótold a hiányzó betűket! A szavak alatt segítséget találsz.
h _ r _ ng
(délben szól)
k_r_g
(éhes gyomor teszi)

k _ ty _
(házőrző)
ká _ h _
(meleget ad)

gó _ a
(költöző madár)
c_n_g_
(színes tollú kismadár)
3p/

Keresd meg az alábbi szavak jelentését!
Miben fogod keresni? ………………………………………………………..
palavessző: .............................................................................................
................................................................................................................
tornác: ....................................................................................................
................................................................................................................
okuláré: ..................................................................................................
................................................................................................................

4p/
Mit jelentenek az alábbi szólások és közmondások?
Nem viszi rá a lélek = …………………………………….........
………………………………………………………………………
A szem a lélek tükre = …………………………………………...
…………………………………………………………………………

4p/

Melyik helyes? Karikázd be a megfelelő szót!
Ritka, mint a fehér

holló

nyúl

macska

Ravasz, mint a

kutya

róka

sündisznó

Lassú, mint a

medve

teknős

csiga
3p/

4

Talányos - Mi az? Rajzold le!
Jaj de szépen szól a hangja,
Az embereket templomba hívja.

Se hárfája, se gitárja,
Mégis szól a muzsikája.

Fent lakom az égen,
Melegít a fényem,
Sugárból van bajszom,
Este van, ha alszom.

3p/

Ezek a mesék megtalálhatók Gárdonyi Géza”Cifra mese” című
könyvében. De vigyázz! Egy közülük kakukktojás. Melyik az?
Aláhúzással jelöld!
Komédiás egerek
Bolond Istók utazása
Piroska és a farkas
A mindentudó kalap
Isten veled, gólyamadár!
2p/

5

Idén emlékezünk meg Gárdonyi Géza halálának 100.
évfordulójáról. Ennek jegyében szeretném, ha megismerkednénk
egy kicsit közelebbről az író munkásságával és néhány művével.
Pótold a hiányzó életrajzi adatokat!
Az író születési neve: ………………………………
Mikor és hol született?: ……………………………
…………………………………….
Hogy hívták szüleit? : ………….……………………
…………….…………………………………..
Mikor halt meg?

† 1922. ……………………………………...….

Hány éves koráig élt? : ……………………
Hol van eltemetve? ……………………….

4 pont /

Címkereső - Írj hozzá néhányat Gárdonyi Géza művei közül!
* MESÉK

1.

Ugri meg Bugri

2. ………………………………………..
3. ………………………………………..
4. ………………………………………..
5. ………………………………………..
1.

* VERSEK

Julika meg a baba

2. ………………………………………..
3. ………………………………………..

6p/

6

Olvasd el Gárdonyi Géza „Ugri meg Bugri” című mesét!
Ha figyelmesen olvasod el a mesét, könnyen válaszolhatsz a
következő kérdésekre.
Milyen állatok szerepelnek a mesében?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Mi a nevük a mókustestvéreknek?
…………………………………………………………………………………
Melyik a fiatalabb mókus? ………………………………………………...
Hol játszódik a történet? …………………………………………………..
Melyik szereplő indul vándorútra hajlékot (üres odút) keresni?
…………………………………………………………………………………
Mit csinált eközben testvére? ……………………………………………...
Melyik mókus volt szorgalmasabb? ………………………………………
Hasonlítsd össze a két mókustestvér tulajdonságait!
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
....................................................................................................... 8 p /
Készíts rajzot egy általad kedvelt Gárdonyi Géza meséhez!
Írd a rajzodra a mese címét és nevedet!
5p/
Írd le azt is, hogy melyik könyv, hányadik oldalán találtad a mesét!
Könyv címe:……………………………………………oldalszám: ……..
Mese címe:……………………………………………………….

2p/

összesen: 50 p /..........

7

+ feladat 4. osztályosoknak

Olvasd el Gárdonyi Géza „A cinege” című meséjét!
Írd le röviden a mese tartalmát! Sződd bele írásodba, hogy
tetszett-e a mese, és ha igen miért? – Külön lapra dolgozz!
10 p /
Egészítsd ki a következő könyvek adatait!
A mesekönyveket megtalálod a könyvtár meseszobájában
a G betűnél.  (Raktári jele: G 25) – Ha találsz még, hozzáírhatod!
Gárdonyi Géza:
Cifra …………………………….…..
Gárdonyi Géza:

A szegény ember ……………….…....

Gárdonyi Géza:

A mindentudó ……………………..…

Gárdonyi Géza:

Szüleim ………………..……. voltam

Gárdonyi Géza:

………………………………………

5p/

összesen: 65 p /..........
Felhasznált irodalom
Gárdonyi Géza: Cifra mese: Mesék és hasznos történetek
Budapest: Móra Ferenc Könyvkiadó, 1967
Magyar értelmező kéziszótár (2 db)
Budapest: Akadémiai Kiadó, 1982
Nagy Gábor, O.: Magyar szinonimaszótár
Budapest: Akadémiai Kiadó, 1989
Nagy Gábor, O.: Magyar szólások és közmondások
Budapest: Gondolat, 1985
Egyéb források:
Internet - Wikipédia - szabad enciklopédia
Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ
 Honlap: https://kkmkdevecser.hu/
 Katalógus: https://kkmkdevecser.hu/konyvtar/  Katalógus
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