2. feladat— Kakukktojás, vagyis a felsorolt szavak egyike nem illik a
sorba. Válaszd ki, melyik az, és indokold döntésed!
keszeg, bálna, ponty, csuka, amur, harcsa, bodorka, garda
…………………………………………………………………………………

2.

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
3. feladat— Írj le legalább három dolgot, amit megtudtál
Liccs-loccs királyfiról!
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Pályázó neve: ………………………………………………………
Iskola, osztály: ……………………………………………………..

4. feladat— Szómagyarázó—Néhány nem mindennapos kifejezéssel
is találkozhattál a mese szövegében. Ezek közül néhányat itt olvashatsz. A színes oszlopban keresd meg a párját, vagyis mit jelentenek!

Leadási határidő: 2019. szeptember 27.
Olvasd el a mesét, aztán oldd meg a feladatokat! A kész feladatlapot,
add le a Lipták Gábor Városi Könyvtár Gyerekrészlegén. Kellemes
olvasást és jó munkát kívánunk!

1. - ….. 2. - ….. 3. - ….. 4. - …..

5. - …..

1.

rátarti

A.

szerelmes lett

2.

elrabolta a szívét

B.

1. feladat— Olvasd el a Liccs-loccs királyfi bánata című mesét
Pintér Pálné: Vadregényes balatoni tündérmesék című könyvéből!
Az itt felsorolt eseményeket rendezd sorba a mese alapján!

3.

kerek perec kijelentette

azt szerette volna, hogy legyen a
felesége

4.

megkérte a kezét

C.

ügyet sem vetett rá

rá se hederített

D.

gőgös, öntelt

A. Liccs-loccs királyfi a legszebb
fürdőruháját vette fel

5.

E.

Nyíltan kimondta

B.A királyfi nem mert a lányhoz úszni
C. Hullámkirály lánykérésre biztatta a
fiát

D. Lánykérés
E. A királyfi megpillantotta a
szépséges lányt

5.feladat— Igaz vagy hamis? - Karikázd be a megfelelő betűt!

F. A fiú bánatosan hazaúszott

A. A tihanyi várkapitány lánya csodálatosan szép volt, nagyon
szeretett fürdőzni a Balatonban, de sajnos rettenetesen öntelt
volt.

1.- __ 2.- __ 3.- __ 4.- __ 5.- __ 6.—__

I - H
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B. A lány eperpiros ajkával, ha rámosolygott valakire az fülig
szerelmes lett belé. Dús, lenszőke haja a bokájáig ért.
C. A Hullámkirály fia imádta a vizet, a Balatont. Így kapta a Locsogó nevet.
D. A királyfi meg sem merte szólítani a leányt, nem tudta elmondani neki, mik a szándékai, őt szeretné a feleségének.

I - H

1.
I - H
I - H

2.
3.

E. Hullámkirály nem bánta volna, ha a tihanyi várkapitány lánya
I - H
lett volna a menye (a fia felesége).
F. Liccs-loccs királyfi azt mondta: - Vagy ő lesz a feleségem,
vagy valaki más!

8. feladat— Rejtvény

I - H

G. A fiú torkát köszörülve könyörgött, de a lány rá se hederített. I - H
H. Azóta is zavaros a Balaton vize, ha Liccs-loccs királyfi a tóI - H
ban úszkál.
6. feladat— Kiegészítős— A rátarti lányról szól az alábbi szöveg. Egészítsd ki a hiányzó szavakkal!
Réges-régen a ………………...vár kapitányának volt egy ………….. ,

4.
5.
6.
7.
1. Nyári csapadék, záporeső, …
2. Nem ezek, hanem ….
3. Nedves tapintású

de …………….. lánya. Nagyon szeretett ………………., ha tehette a
………………………. kék vizében ………………….. Dús, ……………-

4. Liccs-loccs királyfinak a Hullámkirály az ………

színű haja fátyolként úszott a víz színén. Ilyenkor a ……………….. és

5. Dölyfös, gőgös, mint a mesebeli lány

a halak is ……………………. a csodálkozástól. A lány nem is gondol

6. Itt mesélt apjának Liccs-loccs királyfi a szépséges leányról

ta, hogy miatta lett zavaros a …………………….. vize.

7. „Látva, hogy ………….. sem méltatja a leány, dühében felkavarta a
vizet és bánatosan hazaúszott.”

7. feladat— A Tihanyi-félsziget egészen közel fekszik
Balatonfüredhez. Keresd meg és jelöld be
a térképen, hol található Tihany!

A megfejtés: …………………...…Hogyan kapcsolódik a meséhez a
megfejtett szó? ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...
Lipták Gábor Városi Könyvtár
8230 Balatonfüred, Kossuth L. u. 35.
Tel.: 87/343-070
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