
  

 

Családi  
rejtvényfüzet 

 

A csapat neve::………………………………………………………… 

A csapat tagjai:  …………………………………………………………. 

        ……………………………………………………………………... 

A gyerek iskolája, osztálya: ……………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

Olvasójegyek száma: …………………………………………………… 

Email: …………………………………………………………………...  
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Kedves Gyerekek!                                          

Kedves Szülők! 

Az idei év, 2018 A Családok Éve, ezért ez 

az olvasópályázat a közös feladatmegoldás, 

az együttmunkálkodás, a régi olvasmányél-

mények felidézése céljával készült.  

A feladatok megoldásához nincs szükség előzetes ismeretekre sem a felnőttek, 

sem a gyerekek részéről, hiszen minden kikutatható. 

Pályázni alsó és felső tagozatos nebulóknak egyaránt lehet. 

A csapat két főből áll: egy felnőtt (nagyszülő is lehet) és egy 

gyerek. 

A legmagasabb pontszámot elért ver-

senyzők 2018. december elején egy 

vidám vetélkedőn mérkőznek meg. 

Leadási határidő: 2018. november 15. 

1. feladat - Családom és egyéb 

A. Keresd meg és írd ki a Magyar Értelmező Kéziszótárból a család címszót!5 p.  

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

B. A családfa értelmezését is megtaláltad? Írd ide a jelentését!                  3 pont 

…………………………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

C.  Készíts rajzot vagy családfát a családodról! (Külön A4-es méretű lapra ké-

szítsd tetszőleges technikával.)                                                             10-10 pont  

D. Derítsd ki, hogy ki írta és mi a cím vége a feladat címét is kölcsönző könyv-

nek! -  Családom és egyéb ….                                                                    2 pont 

…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

. 
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2. feladat -  Családnév                                                                                     

A. Hogyan mondjuk másképpen a családnevet? ……………………………….. 2 p 

 B. A Családnevek enciklopédiájából keresd ki könyvtárunk névadójának család-

nevét! Írd ide, változatok nélkül hányan viselik ezt a nevet! …………………… 3 p 

C. Nézd meg, hogy a te neved bene van-e! Húzd alá:       IGEN—NEM           2 p 

3. feladat - Régi idők meséi 

Írd a képek alá a mesék címét! Csapatod felnőtt tagja biztosan felismeri, ha eset-

leg neked nem megy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cím: ………………………………….. 

Író: ……………………………………. 

Rajzoló: ………………………………. 

Cím: ………………………………….. 

Író: ……………………………………. 

Rajzoló: ………………………………. 

Cím: ………………………………….. 

Író: ……………………………………. 

Rajzoló: ………………………………. 

Cím: ………………………………….. 

Író: ……………………………………. 

Rajzoló: ………………………………. 
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Cím: ………………………………….. 

Író: ……………………………………. 

Rajzoló: ………………………………. 

Cím: ……………………………… 

Író: ………………………………. 

Rajzoló: …………………………. 

Cím: ………………………………….. 

Író: ……………………………………. 

Rajzoló:…………………….

Cím: ………………………………….. 

Író: ……………………………………. 

Rajzoló: ………………………………. 

Cím: ………………………… 

Író: ………………………….... 

Rajzoló: ………………………. 

Cím: ………………………..…… 

Író: ……………………………... 

Rajzoló: ………………………... 

A mesék íróinak és rajzolóinak nevei ösz-

szekeveredtek. Válogasd őket a helyükre! 

(Figyelj, vannak írók, akik maguk illuszt-

rálják könyveiket!) 

Bálint Ágnes, Vlagyimir Szutyejev, Reich 

Károly, Csukás István, Kormos István, 

Václav Bedrich, Várnai György, Scarry 

Mata János, Sajdik Ferenc, Kálmán Jenő, 
Tankó Béla, Radek Pilar,, Václav Ctvrtek, 

Zdenek Miler, Leszek Mech, Vladimir  
Jiránek,Władysław Nehrebeck      

Cím: ………………… 

Író: ……………........... 

Rajzoló: ……………… 

33 pont 
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4. feladat— Mesék dalba öntve—Rajzfilmslágerek 

Melyik meséhez tartozik a következő dalszöveg? Pótold is a hiányzó részeket!  

1. Jön, jön, jön a  ………………….. 

          Várják már a tó lakók 

           Vízivilág, ha feltárul 

          Sok-sok csodát is elárul. 

Cím:…………………………………….. 

 

3. Kígyónak lábsó, madaraknak fog-
sor, 

   Diktál a beteg, írja a doktor. 

    Beszél majd az utókor, kiről? 

    Haha-haha…………………………… 

Cím: ……………………………………  

 

5. Én vagyok a híres egyfejű. 

   A nevem is ennyi, csak …………….. 

   De én egyiket se bánom,  

   egyfejűként élem a világom.  

Cím: …………………………………...  

B. Ha tudod folytatni valamelyiket, külön lapon                                                         

írd le!                                        3 pont 

C. Kérdezd meg a szüleidet, milyen mesékre emlé-                                                     

keznek a gyerekkorukból! Nekik melyik volt a kedvenc meséjük (könyv, mese-

film) Írj le hármat ezekből! ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………..3 pont   

 

2. Ha itt a nyár, ugye komám, 

    a szív a víznek szalutál  

   és vígan lépked, akár a tornász 

   Így megy a …………………………… 

Cím: ……………………………………… 

 

4. Néha légy bolond egy kicsikét! 

  Elrepül úgy a szürke gond, derül az ég 

  Van abban valami báj, 

   Hogyha kacag a máj, 

Szárnyal ………………………………….. 

Cím :………………………………………. 

 

10 pont 
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5. feladat —  Hogyan neveljük családtagjainkat? 

Nógrádi Gábor: Hogyan neveljük…? című könyvében elmés és mulatságos ta-

nácsokkal látja el olvasóit abban, hogyan változtassák saját igényüknek megfe-

lelően az embereket maguk körül. Sorold fel azokat a nevelendőket a könyvből, 

akik családtagok!                                                                                        6 pont 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

6. feladat — Családok másképpen 

Vannak olyan családok, ahol nem születik kisbaba. Ilyen esetekben gyakran 

örökbe fogadnak kisgyereket, gyerekeket. Ismersz olyan könyvet, amiben erről  

mesélnek? ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

7. feladat — Kinek kell? 

Doór Ágnes: Kinek kell egy ilyen Balázs? című regényében egy átlagos család 

nem mindennapi kalamajkába keveredését ismerhetjük meg. Keresd meg a tör-

ténetben: A. Hányan élnek a családban Zsófiék? Sorold fel a család tagjait! 

……….........................................................................…………………………….. 

B. Hogy került Balázs Zsófiék falujába? ……………………………………………… 

C. Hol bujkált a fiú?……………………………………………………………………… 

D. Hol lakik Balázs édesapja? …………………………………………………………. 

E. Hová kerül Balázs a történet végén? ……………………………………………… 

8. feladat — Híres füredi családok                                                            5 pont 

Nézzetek utána mely épület(ek) voltak a felsorolt nevezetes családok tulajdoná-

ban! (Segít: Némethné Rácz Lídia: Balatonfüred nevezetes épületei) 

A. Eszterházyak …………………………………………………………………….. 

B. Széchenyiek………………………………………………………………………. 

C. Pálóczi Horváth Ádám ………………………………………………………….. 
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9. feladat — A Jókai család Füreden 

Hogyan került rokonságba Jókai Mór és Huray István? …………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 3 pont 

10. Verselő keresztrejtvény 

Ha helyesen töltitöd ki a rejtvényt, megfejtésként egy olyan szót kapsz, amely a 

könyvekhez, az olvasáshoz kapcsolódik.. Használd  Weöres Sándor : Bóbita 

című kötetét! (tartalomjegyzék) 

1.                             

2. __  __  __  __            

3. 

4.             __  __  

5. 

6.                    __ 

7.                    __  

8. 

9.                    __ 

10.      __  __  __ 

 

1. A Déli felhőkben ő lesi a felhőt. 

2. Ilyenek a rajkók. 

3. A csibe jelzője. 

4. Így meg … 

5. A magasból jő. 

 

6. Őszi napszak, amikor a galagonya izzik 

7. Három görbe legényke... (A vers címe.) 

8. Ő egy pék (állat) 

9. A galagonya teszi ezt. 

10. Ennek mélyén bujkál az ibolya-virág    

                                                 11 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__   __  __  __  __ 

__ 

__  __  __ 

  

__  __  __  __ 

__  __  __ 

__  __  __  __ 

__  __  __ 

__  __  __ 

__ 
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B. Készítsétek el a megfejtésként kapott tárgyat! (Bármilyen technikával lehet.) 

11.  Melyik könyvben keresd? 

Keresd meg, melyik könyv segít a feladat megoldásában, majd oldd meg a felad-

ványt 

A. Keress rokon értelmű kifejezéseket a „van” igére! ………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….. 

       Ebben a kötetben találtam meg: …………………………………………………. 

B. Mit jelent a szólás: „Kutya baja”?  ………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

       Ebben a kötetben találtam meg: …………………………………………………. 

C. Mit jelent ez a szó: „pattantyú”? ……………………………………………………  

       Ebben a kötetben találtam meg: …………………………………………………. 

12.  Féltotó 

1. A balatonfüredi könyvtár névadója 

    1. Jókai Mór     2. Lipták Gábor 

                   X. Blaha Lujza 

2. Mennyi időre kölcsönözhetőek a 

könyvek? 

     1.  2 hétre     2.  3 hétre    x. 4 hétre  

3.  Egy olvasójeggyel  hány darab köny-

vet lehet kölcsönözni? 

    1. 4 db          2. 8 db         x. 10 db.   

4. Hány éves korig lehetsz tagja a gye-

rekkönyvtárnak? 

   1. 12 évig     2. 18 évig      x. 15 évig 

 

5. Hány darab folyóiratot lehet egy-

szerre kikölcsönözni? 

  1. 10-et        2. 12-t     x.  15-öt 

6. Mennyi időre lehet az újságot  

kikölcsönözni? 

  1. 1 hétre    2. 2 hétre   x. 5 napra  

7. Könyveken kívül mi mást lehet 

kölcsönözni a könyvtárból? 

   1. Folyóiratokat és DVD-t 

    2. Folyóiratokat, DVD-t és CD-t 

   X. Folyóiratokat, DVD-t , CD-t és 

hangoskönyvet 


