I. Nagyon örülök, hogy úgy döntöttél, elolvasod ezt a könyvet!
Hidd el, nagyon jól fogsz szórakozni!
1. Mielőtt nekikezdesz az olvasásnak, nézegesd meg a könyvet, aztán válaszolj
a következő kérdésekre!
Mi a könyv címe?
Kik a szerzői a könyvnek?
Melyik kiadó adta ki a könyvet?
Melyik évben?
Ki illusztrálta a könyvet?
Milyen más tudnivalókat találsz meg a könyv első négy oldalán? Írd le pár szóban!

Mit gondolsz, miről szólhat a könyv? Miből következtetsz erre, miből gondolod? Meséld el!

2. Melyik kutyafajtát szereted? Miért? Írd le!

Neked van kutyád? Rajzold le! Mesélj róla! Írd le a nevét is!

II.
1. Nyisd ki a könyvet a 2. – 3. oldalon! Válaszd ki a szereplők közül azokat, amelyek neked
a legjobban tetszenek! Írd le a nevüket és azt is, hogy milyen kutyafajták! Keretezd be
kékkel azokat a kutyafajtákat, amelyeket ismersz!

2. SZEMFÜLES
Nézd meg figyelmesen a 8. oldalon levő képet, majd zárd be a könyvedet!
Válaszolj a következő kérdésekre!
Milyen színű a pulóvere Bugac Pongrácnak?
Milyen színű nadrág van rajta?
Mennyit mutat az ujjával?
Melyik kezével mutatja?
Melyik lába van velünk szemben?
Milyen cipő van rajta?
Mihez hasonlít Bugac Pongrác árnyképe?
Rajzold le, ha emlékszel rá!

1. Ki a főnök?
1. Olvasd el figyelmesen egyenként a szóoszlopokat! Takard le
őket! Melyik oszlopot tudod emlékezetből felmondani?
cég
bátyó
nagyhírű
nyaggattak

nap
előbb
hízelgő
sakkozgatni

2. Válaszolj az alábbi kérdésekre!
Ki a vezetője a BerGer Szimat Szolgálatnak?
Kik alapították?
Hogy alakult ki a cég neve?
Mi volt Bugac Pongrác bácsikáinak vágya?
Mi a címe a BerGer Szimat Szolgálatnak?
3. Keresd meg a következő szavakat az első fejezetből! A magánhangzók segítenek!
Ügyes legyél! Használd a könyv szövegét!
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4. Válaszd ki a fenti szavak közül azokat, amelyek 5 szótagból állnak és írd le elválasztva!

2. Telefon a kabinban
1. Olvasd el többször a keretben levő szavakat! Takard le sorban a kereteket, hogy ne lásd,
és írd le a keret alá ugyanolyan elhelyezkedésben a szavakat, ahogyan fent láttad!

fiók

íróasztal

gyanús
előbb

Bernát bátyó

nagybátyám

zenélő

rózsaszín

szökőkút
öltöző

2. Egészítsd ki a megfelelő szavakkal a mondatokat! Ellenőrizd a munkádat a könyvből!
a kánikula, de amíg mások nyaralnak, a Berger Szimatban nincs
!
Éppen egy nagy táblázatot töltögettem, amikor a telefonomból megszólalt a
zenéje.
, a két kedvenc nagybátyám

No de Bernát bátyót, az idős
!

egyikét nem illik

vettem észre, hogy a strandon maradt

Csak az előbb, a zenélő
a

a kulcsos

.

3. Reggeli sajt! Ó!
1. Olvasd el a mondatpiramist! Képzeld el a mondatok tartalmát! Hány mondat jut eszedbe?
Mondd el!
Az ajtó kinyílt.
Az ajtó mégis kinyílt.
Az ajtó mégis kinyílt, és Juli Puli toppant be.
Az ajtó mégis kinyílt, és Juli Puli, a titkárnőm toppant be.
Az ajtó mégis kinyílt, és Juli Puli, a titkárnőm toppant be tálcával a kezében.
Írd le azt a mondatot, amelyik 9 szóból áll!

2. Állítsd számozással időrendi sorrendbe a mondatokat úgy, ahogy azt a könyvben
olvastad! Ellenőrizd a munkádat!
Az előszobában várakozik a főváros leggyorsabb
futára, aki ráadásul régi jó barátom.
Megmondtam, hogy ne zavarjanak!
Juli mindig jókor jön.
Ő mindig tudja, mi a teendő, és
sohasem lepődik meg semmin.
Még éppen sikerült elkapni a mobilt,
mielőtt ripityára tört volna a padlón.
Egykedvűen nyújtotta felém a poharat,
amíg előkecmeregtem a zöld levelek alól.
Ekkor rájöttem, hogy kéznél a megoldás!

4. Irány a sziget!
1. Olvasd végig a keretben levő szavakat! Keresd meg azt, amelyik mindegyikben előfordul!
sziget

megálló

reggel

száguld

akkor

villamos

bajnok

bringa

sietett

zártláncú

száguld

robogó

lóerős

villamos

pizza

bringa

bajnok

rendszer

pizza

robogó

villamos

lóerős

sziget

száguld

Írd le mit találtál!
2. Igaz vagy hamis az állítás? Írd a megfelelő betűjelet a négyzetbe! /Igaz: I, hamis: H/
Fürge délelőtt pizzát, délután újságokat hord.
Budapesten csak egy sziget van.
Fürgének gyorsan vág az esze.
Gerzsonnal a hídon várják a kettes villamost.
A Puttonyos, az egy háromkerekű dobozos robogó.
Úgy is becézik, hogy Putta.
Gerzson bátyóék a szigeti megállóban voltak.
A Palatinus strand a Margitszigeten van.
3. Másold le az előző feladat utolsó mondatát! Figyelj a helyesírásra!

Voltál már a Margitszigeten? Mesélj róla!

5. Farkasszemet nézek egy hiúzzal!
1. SZEMFÜLES
Keresd meg a betűsorban a keretben levő szavakat! Írd melléjük, mennyit találtál!
fürdőruha

strandtáska

törölköző

gafebswdoekokosárbandstrandtáskastrandkevertesziketörölközőletörölterítő
fürdőruhastrandtáskanenbotnedíélekifefürdőruhatörölközőstrandolástörölköző
péandbegdtörölközőbwqacsrefürdőruhafürdőcskestrandtáskastrandolnitörölő
áóztákisstrandtáskamoklosatörölközőruhatárfürdőruhatörölközőstrandtáskalisa
2. Írd le, milyen fontos információkat tudtál meg a Margitszigetről!

3. Ügyeskedj! Találj 10 perc alatt minél több szót a fejezetből a megadott minta alapján!
Írd be a megfelelő helyre! Ellenőrizd a munkádat!
a-a-a
magamra

e-e
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6. Kis markoló, nagy szerencse
1. Olvasd el többször a szókapcsolatokat! Takard le! Mondd el,
amire emlékszel, majd írd is le! Ellenőrizd a munkádat!
gép dudája
óriási tolólap
hiába kiáltottam
hatalmas hangzavar
2. Állítsd betűrendbe a szavakat! Jelöld számokkal a helyes sorrendet!
duda
tömeg

tányérsapka
gép

masina
vezető

törpemarkoló
fülke

kikötő

3. Tagold álló egyenessel szavakra a mondatokat! Írd le helyesen!
Atörpemarkolónakóriásitolólapjavan!

Atömegrémületébenteljesenelhallgatott.

4. Tudod-e mit jelent az a szó, hogy felnyalábolt? Mondj ezzel a szóval egy mondatot,
majd írd le!

7. Jó, ha van hajó
1. Másold át a szavakat az üres hálók azonos helyére!
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2. Nézd meg jól a 40. oldalon levő képet! Csukd be a könyvet és válaszolj a kérdésekre!
Milyen színű a vontatóhajó?
Mi van ráírva az oldalára?
Hány darab gumiabroncs van a hajó oldalára függesztve?
Mennyi foka van a létrának?
Milyen színű kabát van Szilas Bundin?
Mit szállít a vontatóhajó?
Ellenőrizd a válaszaid helyességét!
Elégedett vagy a munkáddal?
Adj címet a képnek!

8. A BGSZ 3 alaptétele
1. Pótold a hiányzó szavakat a mondatokban! Válaszd ki
a helyeset a bekeretezett szavak közül és írd
a megfelelő helyre!
pöfögve - dohogva

Margitszigettől

folyásirányban

jóravaló

nekilódult. Ki sem nézné belőle senki jóravaló

A bárka

, hogy milyen gyorsan úszik!
haladt, vitte a víz lefelé, hamar távolodott

Persze
.
2. Emlékszel? Mi a BGSZ 3 alaptétele? Írd le!

3. Az aláhúzott szót figyeld! Keresd meg az oszlopban a hibás alakot és jelöld piros ponttal!
ellenkezőleg

háborogtam

elenkezőleg

hábororogtam

ellenkezöleg

háborogtam

ellenkezőleg

háborógtam

ellengezőleg

háborogtam

ellenkezőleg

háborogtam

9. Itt valami bűzlik
1. Olvasd el a szókapcsolatokat úgy, hogy a szókapcsolat alatt levő pöttyöt figyeled!
fürdőkrém

erőskezű

ezermester

vízforgató

csatornaiszap

strandkapu

kormánykerék

tengeribeteg

2. Írd le a fenti szavakat elválasztva úgy, hogy 2 szóból álljanak! Emlékszel, hogy hívjuk
az ilyen szavakat?

3. Vezesd a helyükre a betűket! Írd le a kapott szavakat!
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10. A „fürdőkréme”
1. Olvasd el többször a szóoszlopokat!
betű

Lánchíd

újság

Szent Gellért tér

röplap

Várkert bazár

íróasztal

Szabadság híd

fénymásoló

Gellért szálló

Takard le a kereteket! Hány szóra emlékszel? Sorold el!
Másold le a jobb oldali keretben levő szavakat! Ügyes legyél!

2. Ügyeskedj! Találj 10 perc alatt minél több szót a fejezetből, a megadott minta alapján!
Írd be a megfelelő helyre! Ellenőrizd a munkádat!
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11. Activity a zumba oktatóval
1. Másold át a szavakat az üres hálók azonos helyére!
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2. SZEMFÜLES
Nézd meg figyelmesen az 58. oldalon levő képet! Majd zárd be a könyvedet!
Válaszolj a következő kérdésekre!
Milyen színű nadrág van Julin?
Hány bonbon van a dobozban?
Melyik kezével fogja a dobozt Juli?
Van-e chips az ágyon?
Mi látható az ágyon levő chips alatt?
Milyen színű szívószál van a pohárban?
Hány egész darabos chips van a földön?
Mennyi morzsa látható Juli fehér blúzán?
Milyen színű Juli papucsa?

12. Foglyul ejtve egy tésztaszűrő alatt
1. Olvasd végig a szavakat! Keresd meg azt a szót, amelyik mindegyik keretben előfordul!
terepjáró

tésztaszűrő

sziklahasadék

fejlámpa

kutyaütő

rosszcsont

terepjáró

rendőrkutya

tésztaszűrő

sziklahasadék

gázkar

szerszámosláda

bukósisak

döbbenet

rosszcsont

kutyaütő

rosszcsont

kutyaütő

barlangász

rosszcsont

2. Válaszolj a következő kérdésekre!
Kik rohantak elő a Gellért portájáról?

Mit kiabáltak az őrök?
Melyik irányba mentek a motorral?
Miért nem sikerült Bugac Pongrácnak felülni a motorra?

Mi okozta a legnagyobb döbbenetet?
Mi hasonlít egy tésztaszűrőhöz?
Miért hitték az őrök, hogy Pongrác az elkövető?

Kit látott meg Pongrác az őrök mögött?
Miért nem mesélte el Pongrác, hogy mit látott?

13. Menekülés a föld alá
1. Olvasd el a keretben levő szavakat!
sikoltottam

hökkentem
pillanat

kell

sziklaalagút
sziklajárat

kellett

dobogó
legjobb

szűk

zseblámpa

nőtt

Keress példát a minta szerint következőkre!
Van benne hosszú egyjegyű mássalhangzó: pillanat,

Egy szótagú szó:

Összetett szó:

Egyforma magánhangzók vannak benne:

Két hosszú egyjegyű mássalhangzó van benne:

2. Igaz vagy hamis az állítás? Írd a megfelelő betűjelet a négyzetbe! / Igaz: I, hamis: H /
Bugac Pongrác becsapta az őröket.

A mudi gyorsabban fut, mint az agár.

Szilas Bundi nem ért fel a partról.

A sziklajáratban koppant a bukósisak.

Trixi töltötte le a zseblámpa alkalmazást.

A sziklaalagútban világos volt.

Pongrác fogaskerekezni vitte volna a Maxi és Trixit.

14. Pisztolylövés az ősforrásnál
1. Olvassátok el figyelmesen a következő szavakat! Válasszatok ki a padtársaddal
5 – 5 szót! Diktáljátok le felváltva egymásnak! Két szóval alkossatok mondatot szóban!
Ki volt az ügyesebb?
termálvíz, barlangszerű, bányalámpa, lámpafény, lombik, vízi pisztoly,
záptojásszag, termálfürdő, Gerzson bátyó, földalatti, kacskaringós,
sziklakürtő, csúszni – mászni, szellőzőcsatorna

2. Pótold a hiányzó betűket a szavakban! Másold le azokat a szavakat, amelyek helyesírásában nem vagy biztos!
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15. Várok a várban
1. Olvasd el a szavakat!
utca

spaletta

helyiség

íróasztal

komód

festmény

mobil

térképfunkció

dívány

Keresd ki, és írd le a az alábbi kifejezések jelentését! Írd le szótagolva!
rácsos faszerkezet, amelyet az ablaknyílás elsötétítésére használnak:

fiókos szekrény:
ülésre és fekvésre alkalmas kényelmes bútor:
Most te írd meg a szó jelentését!
mobil:
íróasztal:
2. Emlékszel? Hogyan működött a mobil telefon térképfunkciója? Meséld el!
Hol volt Pongrác? Mit mutatott a GPS térkép?

Mi a te otthoni címed? Írd le!

16. Mit is ír a hogyishívják
1. Olvasd el figyelmesen a szókapcsolatokat! Jelöld kék színessel azokat, amelyeket ebben a fejezetben olvastál! Ellenőrizd a munkádat!
kábító injekció

országjáró körút

barlangász kutya

Budai vár

elszíneződött víz

kiváló térerő

fenyegető üzenet

nemzetközi gyógyfürdő

régi bútorok

hatalmas fénykép

Válassz ki 2 szókapcsolatot és alkoss velük mondatot!

2. Emlékszel még, mit olvastál? Tudod-e mit jelent? Írd le!
balneológia:
kinológus:
3. SZEMFÜLES
Nézd meg figyelmesen a 91. oldalon levő képet! Majd zárd be a könyvedet! Válaszolj
a következő kérdésekre!
Mi van a díványon?
Milyen színű a dívány?
Hány fekete vonalat láttál a földön?

17. Várnak a trópusok?
1. Olvasd el a szavakat! Csoportosítsd őket a kérdések segítségével a minta szerint!
cikket, megöleltem, várbusszal, gyógyfürdő, Tarhonyafesztivál, vonatjegyeket, Gyulára,
kiáltottam, kimásztam, Gyulára
Mit csináltam?

Mit? Miket?

Mi?

Mivel?

2. Állítsd időrendbe a mondatokat, ahogy a fejezetben olvastad! Számozd be a helyes
sorrendet!
Nyikorogva nyílt az ajtó, és valaki belépett az előszobába.
Azonnal indulunk viszont az Olimpia parkba!
Útban a fogaskerekű felé.
Megöleltem az ikreket, mert tényleg nagyon szeretem őket.
– Utazni készülsz, Főnök?
Abban a pillanatban megint zaj hallatszott a bejárat felől!

18. Négyen egy ágy alatt
1. Alkoss szavakat a betűsorból! ( az első és az utolsó betű a helyén van)
flysooó

vgyeész

baeoóulnlgs

Haáálszbstya

szoaajtbó

úószmdeeénck

hútsoorny

kuavsz

pzzia

csaapt

Milyen csoportokat tudsz alkotni ezekből a szavakból? Címkézd meg a halmazokat!
Írd be a szavakat a megfelelő helyre!

2. Takard le a fenti részt! Írj le emlékezetből annyi szót, amennyi eszedbe jut! Ügyes legyél!

19. Forródróton fecske ül
1. Kösd azokat a szavakat a középső képhez, amelyeket ebben a fejezetben olvastál!
Használhatod a könyv szövegét! Olvass bele!

diszkréten

Halászbástya

Kerepesi út

kalamajkába

rendőrség

sakkparti

Lánchíd
Margithíd

felhívni

rejtekhelyünk

újabb

hatásszünetet

szögesdróttal

szállodáiba

méregkeverő

2. Írd le a fenti szavak közül azokat, amelyeknek a helyesírásában nem vagy biztos!

20. Válasz a kulcskérdésre
1. Keress a vízszintes és függőleges sorokban értelmes szavakat!
Versenyezzetek! Ki tud 10 perc alatt több szót megtalálni? ( egy betűt több szóban is
felhasználhatsz! ) Írd le a talált szavakat!
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2. Írj a keretekbe olyan szavakat, szókapcsolatokat, amelyek segítenek, hogy elmeséld
ennek a fejezetnek a tartalmát! Meséld el a társadnak a beírt szavak alapján a fejezet
történetét!

