
Regényes állatvilág 

Felix Salten: Perri 

 

Pályázó neve: …..……………..…..  

Iskola, osztály: ……………………..... 

………………………………………... 

Leadási határidő: 2019.  november 15. 

Olvasd el Felix Salten: Perri cimű regényét a 44. oldalig (a szarvasok beszél-

getéséig)és oldd meg a feladatokat, majd add le a könyvtárban vagy az isko-

ládban. Kellemes olvasást, jó munkát! 

1. Egészítsd ki az íróra vonatkozó életrajzi adatokat!  

   Felix Salten ………………..…. néven született 1869-ben ………….., majd 3 

hetes korában családja Bécsbe költözött. A ……..………….. származású író 

…………….-ben Svájcban hunyt el.                                                                                                  

Amikor apja csődbe jutott, kénytelen volt ……………………….. korán abba-

hagyni és munkába állni egy biztosítási irodában. Emellett versekről és köny-

vekről írt ismertetőket újságokban.                                                                                

Leghíresebb munkája a ………………...., melyet 1923-ban írt.1933-ban 1000 

dollárért eladta a ……………... jogot Sidney Franklin rendezőnek, aki később 

továbbadta a Walt ........................... stúdiónak. 1942-ben került a mozikba az 

írása alapján készített film. Később még írt más regényeket is a Bambi sze-

replőivel, többek közt a ………………………….t és egy mókus életéről szóló 

regényt, a ……………...t.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9cs
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C5%91d
https://hu.wikipedia.org/wiki/1923
https://hu.wikipedia.org/wiki/1933
https://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_doll%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Sidney_Franklin&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Walt_Disney_st%C3%BAdi%C3%B3&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/1942


2. Nézz utána, milyen állatokról írt még történeteket Felix Salten!  

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

3. Az általad olvasott művet 1938-ban adták ki 

magyarul Dormándi László fordításában. Te-

hát nem magyar nyelven íródott a regény. 

Milyen nyelven?  ……………………… 

4. Igaz vagy hamis? Írj I vagy H betűt a mon-

datok végére az olvasottak alapján! 

A . Történetünk, amikor megismerjük a kis 

Perrit kora ősszel kezdődik. 

B. A szajkó nagyon szép és kedves madár volt. 

C. A rigó mutatta be Perrit Anikónak. 

D. Porro első látogatása az embereknél sikertelen volt. 

E. Perriék odúját egy fenyő rejtette.   

5. Tedd sorrendbe az állatokat, úgy, ahogyan a kis mókus találkozott velük!  

          1. - ..…   2. - …..   3. - …..   4. -  ..…   5. -  …..   6. -  …..   7. - ….. 

     A,  cinege    B. héja    C. Porro    D. rigó   E. szarka    F. szajkó     G. Anikó 

6. Melyik állatra igaz? Írd a vonalra! 

A. Ravasz, veszedelmes ábrázat, gyűlöli az embereket. Nincsenek 

barátai.—……………………………….. 

B. Farkán finom fekete csíkokkal tarkázott halványkék tollak van-

nak, de a hangja nem szép, recsegő.— ………………………….. 

C. A vastag, vörösbarna bunda, mellényén fehér szőr csillan, bo-

zontos farok, apró pofácska, ecsetvégű fülecskék, szemei sötét 

gyöngygombocskák.—…………………………………………...  

D. Széles, fekete szárnyak, fekete csőrös fekete fej, mohó, fekete 

szempár és rémesen büdös.—………………………………….   



7. Párosítsd a fák nevéhez a leveleiket! 

  A. TÖLGY       B. JUHAR        C. FENYŐ        D. KŐRISFA          E. BÜKK   

                  A - …..    B - ……    C - ….      D - ……     E - …..    

 

8. Ki mondta kinek? 

A. „- Valamennyiünknek vigyáznunk kell magunkra, úgy ám, valameny- 

nyiünknek. Még olyan nagy uraknak is, mint a sólyom, a karvaly meg a  

sas.” - ……………………………………….…………………………… 

B. „- Hess innét! Hess!”  - …………………………………………………. 

C. „-  A legfontosabb dolgokat mindenkinek magának kell megtanulnia  

az életben.” ……………………………………………………………… 

D. „- Te vagy az, öcskös?” - ……………………………………………….. 

E. „- Minden az enyém. Minden! TI csak az én vendégeim vagytok!” -  

………………………………………………………………………………….. 

F. „- Soha, de soha nem foglak elfelejteni.” - …………………………….. 

G. „-  S most eridj, fiam, menj, de úgy aho- 

gyan tanácsoltam, nagy körben, óvatosan.  

Ne siess, bármennyire is húz, vonz a vágy.  

Ha valóban a párod van ott, még mindig  

Idejében érsz oda hozzá.” - ……………………. 

………………………………………………………...     

 1.                           2.                        3.                  4.                       5.   



9. Húzd ki a betűhálóból az erdei állatok nevét. A megmaradt betűkből egy 

nevet olvashatsz össze. Ki ő?  ……………...........................................(1+3 p.) 

Hogyan kapcsolódik a történethez? ………………………………………………. 

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

………………………………...…… 

……………………………………... 

 

10. Töltsd ki a rejtvényt a meghatározások alapján, s ha ügyes voltál a  szí-

nes oszlopban egy nevet találsz. Írd ide ki ő és mit tudtál meg róla!  

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

…………………………………………………………………………………………. 

 1. Mókushoz hasonlító, egérszerű rágcsáló 

2. Perri nem volt buta kölyök, inkább nagyon ……… 

3. énekesmadár; lehet fekete, sárga, fenyő…… 

4. ravaszdi; vörös bundás erdei ragadozó 

5. a kismókus gyorsan felnőtt. Ő nem ismeri, de ne-

künk ezek jelzik, milyen gyorsan telik az idő 
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Lipták Gábor Városi Könyvtár 
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