
 

   

 

Pályázó neve: ……………………………………………………… 

Iskola, osztály: …………………………………………………….. 

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. feladat—  Olvasd el a  Harcsa Marcsa lakodalma  című  mesét 

Pintér Pálné: Vadregényes balatoni tündérmesék  című  könyvéből!  

Az itt felsorolt eseményeket rendezd sorba a mese alapján! 

A. A menyasszony cipője elveszik 

B. Lakodalmi készülődés 

C. Hullámkirály megtiltja az átjárást 

D. Lakodalom 

  

1.- __   2.- __    3.- __    4.- __    5.- 
__    6.—__    7.- __    8.- __ 

1. 

E.  Lánykérés 

F. Átok 

G. Marcsa hazakísérése 

H. Hullámkirály felébred 
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2. feladat— Kakukktojás, vagyis a felsorolt szavak egyike nem illik a 

sorba. Válaszd ki, melyik az, és indokold döntésed!  

                  Tihany, Füred, Csopak, London, Siófok 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

3. feladat— Sorolj fel olyan vízi állatokat, akik szereplői a történetnek!  

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

4. feladat— Ki lehet ő? A leírás alapján találd ki, hogy kiről van szó! 

Írd a vonalra! 

A. Sudár termetű és olyan szép bajsza volt, hogy senki másnak nem 

volt olyan. Ő volt a Harcsaherceg fia.—…………………………………. 

B. A Balaton nyugati részén élt és a nyugati nádas birodalmában ural-

kodott.. Nagyon szép lánya volt neki.—…………………………………. 

C. Övé volt a rév köze, ahol a határvonal volt a két harcsabirodalom 

között. Hirtelenharagú, csendet kedvelő király volt.—…………………. 

5.feladat— Táncos párok—Ki kivel táncolt a lagziban? Írd le a párokat! 

A. Garda Gabi 

B. Sári  

             A — …         

B — …           

C — …         D —  ... 

6. feladat—  Találj ki másik címet a mesének!  

………………………………………………………………………………… 

C. Harcsa Marcsa 

D. Piri 

E. Ponty Pisti 

F. Tóni 

G. Gitta 

H. Süllő Samu 
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7. feladat— Igaz vagy hamis? - Karikázd be a megfelelő betűt! 

A. Valamikor réges-régen minden vízben élő állat megértette 
egymás beszédét.  

B. A Tihanyi félsziget keleti részen Harcsakirály uralkodott. 

C. A két Harcsabirodalom között a gyenge vízsodrás mélyen 
kimosta a tó fenekét.  

D. Hullámkirály csak úgy engedte meg a halaknak az átvonu-
lást, ha azt halkan teszik. 

E. A lakodalmat egy szép májusi napra tették, mert az az 
esküvők ideje. 

F. A harcsa-lakodalomban a halpástétom volt a legfinomabb, 
amit tizenkét rákszakács készített el. 

G. A nádirigó énekére néha még a néma halak is táncra per-
dülnek. 

8. feladat—Szómagyarázó—Néhány nem mindennapos 

szóval is találkozhattál a mese szövegében. Ezek közül 

gyűjtöttünk hármat. Írd le, mit jelentenek! 

szemet vet valakire: 

……………………………………………………… 

dínom-dánom: ………………………………………………………………. 

talpalávaló: …………………………………………………………………. 

9. feladat— Írj le legalább három dolgot, amit megtudtál Harcsa Mar-

csáról!  

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

I  -  H 

I  -  H 

I  -  H 

 

I  -  H 

I  -  H 

 

I  -  H 

 

I  -  H 
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1.           

2           

3.           

4           

5           

6           

7           

10. feladat— Rejtvény 

1. Az ő zenekara muzsikált a 

lakodalomban 

2. Gabi vezetékneve 

3.  Ez ébresztette fel legéde-

sebb álmából a Hullámkirályt. 

4. A lakodalomban táncoló Süllő 

fiú keresztneve. 

A megfejtés: …………………...

5. A vőlegény keresztneve 

6. Pista vezetékneve és faj-

tája. 

7. Harcsakirály birodalma, 

ahová az ifjú párt kísérte a 

vendégsereg, mikor feléb-

resztették Hullámkirályt. 

+ Be tudod jelölni a térképen a három király 

birodalmát? (Plusz pont) 

……..

Lipták Gábor Városi Könyvtár 
8230 Balatonfüred, Kossuth L. u. 35.    

Tel.: 87/343-070 


