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BerGer Szimat feladatok
Az ellopott Mikulás-szán
1. Tíz méter szafaládé

2. Valaki kopog

1. Régi ismerőseink újra akcióba lépnek. Párosítsd a szereplők nevét a fajtájukkal!
Bernát

komondor

Gerzson

pumi

Bugac Pongrác

drótszőrű vizsla

Maxi

erdélyi kopó

Trixi

magyar vizsla

Szilas Bundi

mudi

Szilvána

magyar agár

Juli Puli

husky

Fürge

kuvasz

Krisz

puli

2. Válaszolj a kérdésekre!
Mi a BerGer Szimat Szolgálat alapítóinak teljes neve?

Hogy hívják teljes nevükön a pumi ikreket?

Milyen megbízást hoz a postás Ponginak?

3. Írd ki az igéket a 14. oldalról!

4. Nézd meg alaposan a 6-7. oldalon a képet, majd döntsd el igazak, vagy
hamisak az alábbi állítások! (I/H)
Az irodában igen nagy a felfordulás.
A képen tíz szereplő látható.
Juli Puli és Pongrác az asztalnál ülve dolgozik.
Az alapító tagok békésen beszélgetnek.
Krisz pizzát hoz ebédre.
Csak a polcon látunk könyveket.
A pumiikrek egy gördeszkán érkeztek.
5. Kakukktojás
Húzd alá, melyik szó nem illik a sorba! Választásodat röviden indokold meg!
világraszóló

csalás

nemzetközi

nyári

összetett

karácsonyfa

unokaöcsém

ajándékot

pumiikrek

üzenetrögzítőt

hascsikarással

legyintettem

kellene

pittyent

mellényúlt

levél

boríték

vásár

fiók

lopás

BerGer Szimat feladatok
Az ellopott Mikulás-szán
3. Már csak ez hiányzott

4. Dugó elleni húzás

1. Keress közlekedési eszközöket a betűrácsban!
V

O

S

A

P

K

A

P

U

K

A

I

T

Ö

K

P

Á

U

O

B

E

B

L

T

R

P

U

R

T

R

O

L

I

L

R M E

T

R

Ó

I

N

L

C

A

O

L

T

T

O

B

T

A

X

I

M L

K

I

I

B

U

A

P

B

K

O

I

P

I

R

O

S

K

A

E

L

S

K

I

V

I

G

Z

I

T

A

I

K

A

B

R

I

Ó

A

L M Á

S

Húzd alá, amivel Pongrác eljutott
a múzeumkertbe!

2. Vegyél elő egy szótárt és fordítsd le, mi áll a vendég névjegykártyáján!

3. Szókereső
Húzd alá azt a szót, amelyik mindhárom keretben szerepel!
kiugrottam

kacagott

töprenghettem

sétapálca

cilinder

ütközéstől

címerén

csodálkoztam

névjegykártyát

türelmesen

töprenghettem

mindketten

kacagott

aranybarna

cilinder

aranybarna

címerén

türelmesen

cilinder

sétapálca

csodálkoztam

névjegykártyát

ütközéstől

kiugrottam

Írj rövid szómagyarázatot a megfejtéshez!

4. Gyűjts j/ly-vel írandó szavakat a 19. oldalról!

Foglald mondatba közülük a legrövidebbet a regény alapján!

5. Szókapcsolat kereső
aranybarna

úr

külföldi

ügy

elegáns

felirat

régi

ügyfél

cirádás

névjegykártya

Írj egy kérdő és egy felkiáltó mondatot
a szókapcsolatok felhasználásával!

komoly		
6. Írj szavakat a táblázatba a 4. fejezetből!
Hová?
kérdésre válaszoló szó

Tulajdonnév

Foglald mondatba azt a szót, amit két helyre is írhattál!

Hol?
kérdésre válaszoló szó

BerGer Szimat feladatok
Az ellopott Mikulás-szán
5. Sikeres landolás

6. Hó-rukk

1. Számozással állítsd sorba a történet eseményeit!
Eltűntek a pumi ikrek
Trixi és Maxi bemutatják unokatestvérüknek a Mikulás segédeit
Fürge a Múzeumkertbe szállítja Pongrácot
Új megbízást hoz a postás a BerGer Szimat Szolgálathoz
Pongi taxija elakad a csúcsforgalomban
Új ügyfél érkezik az irodába
2. Sorold fel Fürge találmányait!

3. Rajzold le a leírás alapján Piroskát!

4. Egészítsd ki a hiányos mondatokat a regény alapján!
Joulupukki

Víszi és

voltak.
.

A nevük azt jelenti finnül, hogy
A huskyk gazdája az északi sarkkörön
él

segédjével.

5. Írd a vonalra a 24. oldal igéit, majd számozással állítsd azokat betűrendbe!

Másold ide azt a mondatot, amelyikben jelen idejű ige van!

6. Szóvadászat
Hányszor találod meg a kiemelt szavakat a betűsorban?
illemtudó

segéd

szánkó

szamárnagyisegédkeraszánkószapiriillemtudósoknapeksegéddesavillamosszánkó
szőlőreszánkószakadásegédkakaófeszánkóertásillemtudódelígyeszánkódalyáréttu
depreillemtudógelpegédszánkókerásigevedoillemtudóxerkiszánkószallemtudónak
7. Írd le hogyan nevezik a Mikulást más népek gyerekei!
(Búvárkodj a könyvtárban, vagy az interneten!)
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7. Parkolás a tetőn

8. Fekete alakok Piroska körül

1. Írd le a BGSz alaptételeit!

2. Válaszolj egész mondattal!
Mit keres Víszi és Kúszi a Múzeumkertnél?

Miért jöttek a Mikulás segédei novemberben Budapestre?

Hol volt régen Budapesten a csokigyár?

Kik követték a gyerekeket?

3. Írd le más szóval!
ólálkodtak
kereket oldottak
nekiiramodtak
nyomába eredtem
tátva maradt a szánk
4. Írd le, honnan ered a szaloncukor!

5. Írd a vonalakra betűrendben azt a 14 j/ly-vel írt szót, amit a 30-31. oldalon találsz!

Foglald egy kérdő mondatba a leghosszabb szót!

6. Találd meg a rejtőzködő szavakat a 8. fejezetben!
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7. Szemfüles!
Nézd meg jól a 33. oldalon található képet, majd csukd be a könyvet és döntsd el igazak,
vagy hamisak az alábbi állítások! (I/H)
Sűrű hóesés volt a Szentkirályi utcában.
Jobbra szaladtak a fekete ruhás alakok.
A házak minden ablaka világos volt.
Két ház kéménye füstölt.
Három kutya volt a képen.
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9. Édes pillanatok!

10. Felismerés a föld alatt

1. Döntsd el igazak, vagy hamisak az alábbi állítások! (I/H)
A sárgaréz csatos fadobozkában vékony papírcsíkok voltak.
A tölgyfaajtón és az új ügyfél névjegykártyáján
egyforma volt a címer.
A nagy teremben mindenki megijedt,
mikor kiborult egy láda kakaópor.
Sinka Tóbiás feladata a szaloncukrok csomagolása.
Stöberhund Hümér alapította a csoki gyárat.

2. Egészítsd ki a hiányos mondatokat a regény alapján!
terméséből készül.

A csokoládé a

származik, és azt jelenti

Neve az

. Úgy tartották, hogy ez az ital Tollas Kígyónak a
ajándéka.
3. Szókapcsolat kereső
zsákutcába		 mappát
piros			gépsor
fekete			futottunk
átkötött			szaloncukor
becsületes		

kezeslábas

szaloncukorgyártó

ruhás

				nevem

Írj egy felkiáltó és egy felszólító mondatot
a feladatban felesleges szóval!

4. Írd ki betűrendben a 48. oldal mondataiból az igéket!

5. Rajzold le, milyennek képzeled a csoki gyárat!

6. Szóvadászat
Hányszor találod meg a kiemelt szavakat a betűsorban?
faláda

dobozka

kakaó

dobozkafaládakakaóprüszkölniközelítettzajporkakaórézvájlingszándékcsokoládéfaládaf
eketedobozkasorjábanpinceterembenfaládatölgyfaajtófaragottfeliratkakaópinceablakba
ruhájátkakaóporoltacsokoládédobozkarézvájlingkakaófeketealakokdobozkatakarkakaó
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11. Hűlt hely a hóban

12. Kívül piros-belül gombos

1. Válaszolj a kérdésekre!
Miért nem tudja felhívni Fürge Juli Pulit?

Hol van Piroska nyomkövetőjének jelfogója?

Kivel találkoztak Pongrácék Fürgéhez menet?

Miért indították el a gyerekek Piroskát?

2. Írd a vonalakra az 50-51. oldal felkiáltó mondatait!

3. Keress tulajdonneveket a 11. fejezetben! Csoportosítva írd azokat a táblázatba!
Élőlények

Élettelen dolgok

4. Sorolj fel legalább 5 extra dolgot Piroskán!

5. Nézd meg alaposan az 57. oldalon lévő képet!
Most csukd be a könyvet és válaszolj a kérdésekre!
Sorold fel, kik ülnek Piroskában!

Milyen színű a huskyk sapkája?

Milyen gombok vannak a műszerfal közepén?

Hány kutyának látszik a szeme a képen?

Volt-e a képen aranyvirgács?

6. Találd meg a rejtőzködő szavakat a 12. fejezetben!
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13. Üldözés az égen

14. Akció indul!

1. Rejtvény
1.

1. Magyarország legnagyobb folyója

2.

2. Mikulás finnül
3. Így hívják a titkárnőt

3.

4. A főnyomozó keresztneve

4.

5. A Mikulás 6. segédje

5.
Foglald mondatba a megfejtést a regény alapján!

2. Írj a táblázatba legalább 5-5 szót a 64. oldalról!
Kivel? Mivel?
kérdésre válaszoló főnév

igekötős ige

„t” toldalékos főnév

3. Versenyezzetek!
Ki találja meg 5 perc alatt a legtöbb kiejtéstől eltérő helyesírású szót?

4. Írd le más szóval!
kapaszkodott
aggodalmaskodott
egyeztetünk
felpörögtek a gondolataim
elstartoltunk
futottunk
5. Magyarázd meg a közmondást! Öreg kutya, nem vén kutya!

6. Rajzolj, színezz a szöveg alapján!

Gerzson és Bernát bátyó már türelmetlenül várja a gyerekeket vendégével az irodában.
Dr. Szalonkavadász Gerzson zakója zöld és kék csokornyakkendőt visel.
Mint mindig, most is pipázik. Prof. Kennelvári Bernát garbója bordó, öltönye pedig szürke.
A botját a széke mellé támasztotta. Juli Puli asztalánál áll Stöberhund úr bordó cilinderben
és a titkárnő kaktuszait csodálja. Ma nincs nála a sétapálcája.
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15. Holografikus zsebprojektor

16. Keserű percek

1. Számozással állítsd sorba a történet eseményeit!
Bernát és Gerzson bátyó leszidja Pongrácot, amiért elveszítette az ikreket
Sir Meb Unda érdeklődik a fondant-gőzgép után
Pongrác a holografikus zsebprojektort használva felhívja Juli Pulit
A gyerekek a franciaországi Lyonban landolnak
Stöberhund Friedrich segítséget kér a BGSz alapítóitól
Bernát bátyó felhívja Szilvánát
K-Roy bandája felvásárolta az összes szaloncukrot Budapesten

2. Keress minél több tulajdonnevet a 66-67. oldalon!

Ötöt foglalj különböző fajtájú mondatokba!

3. Szókereső
Húzd alá azt a szót, amelyik mindhárom keretben szerepel!
késlekedett

lepillantott

megjelent

utolérjük

indultunk

késlekedett

kapaszkodott

kihajolt

száguldottunk

csapkodtak

végighallgattam

csapkodtak

kihajolt

utolérjük

megértettem

lepillantott

engedélyezték

szerepel

szerepel

megjelent

kapaszkodtunk

engedélyezték

kapaszkodott

engedélyezték

végighallgattam

száguldottunk

indultunk

4. Szemfüles!
Nézd meg jól a 71. oldalon található képet, majd csukd be a könyvet és válaszolj a kérdésekre!
Hány fagylaltos pohár van a képen?
Milyen színű a táska az asztal alatt?
Mit írtak a pulton lévő tálcára?
Hány polc van a pult mögött?
Van-e aranyvirgács a képen?
Milyen színű a kutyahölgy kendője?
Mivel díszítették Juli Puli sütijét?
Milyen címet adnál a képnek?
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17. Francia kapcsolat

18. Függő játszma

1. Ki mondta?
– Szerintem ez a hely nem biztonságos.
– Párizsba megyünk!
– El sem merem majd mesélni, hogy Párizsba
megyünk, és már Lyonban is jártunk!
Mindenki gyagyásnak tartana.
– Még nem tudni kikkel van dolgunk.
Az is lehet, hogy varázsolni is tudnak!
– Elbújtam a padláson! Kihallgattam a tolvajokat!
2. Mi az a papillote?

3. Egészítsd ki a hiányos szöveget a regény alapján!
Ha becsatolta a biztonsági övet, kérem
– mondta Szilvána. Olyan gyorsak leszünk, hogy a gyerekekkel majdnem egyszerre
érkezünk

. A kapott információk szerint egy
rejti Sir Meb Unda bandájának titkos

raktárát. És most mindenki

!

4. Keress szavakat a táblázatba a 82-83. oldalról!
Hová?
kérdésre válaszoló főnév

Ige
hosszú mássalhangzóval

Kiejtéstől eltérően írjuk

5. Kakukktojás
Húzd alá, melyik szó nem illik a sorba! Választásodat röviden indokold meg!
foggal

Puttival

marokkal

szemmel

helikopterrel

dicséretet

gyerekeket

történt

ajtót

információkat

fantasztikus

imbolygó

idegen

csillogó

veszélyes

integetett

potyogtak

cipeltek

mutogatott

értette
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19. Rendez vous a toronynál

20. Berúgva a tóba!

1. Válaszolj a kérdésekre!
Hol találkozott Pongrác a gyerekekkel?
Hányan voltak a tolvajok?
Hogyan akartak a gyerekek a Mikulás-szán közelébe kerülni?

Ki vállalta, hogy elkapja a sátorban pakoló két tolvajt?
Mi történt a Kriszt üldöző tolvajokkal?

2. Rajzold le, mit csináltak a gyerekek a levegőben!
		

3. Versenyezzünk! Ki talál 10 perc alatt több igekötős igét a 19. fejezetben!

4. Válassz a fenti szavak közül hármat
és foglald azokat különböző fajtájú mondatokba!

5. Pótold a hiányzó betűket a szavakban!
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21. Dél körül északon

22. Végre itthon!

1. Írd ide, amit a Mikulásról megtudtál!

2. Döntsd el igazak, vagy hamisak az alábbi állítások! (I/H)
A foglyokat a Pointerpol tengerjáró bázisára viszik.
Víszit és Kúszit tíz társa várja Rovaniemiben.
Joulupukki a kandalló előtt a hintaszékben ülve várta gyerekeket.
A magyar Mikulásfalva Békés megyében, Nagykarácsonyban található.
Ebéd után Pongrác egy kívánságot súgott vendéglátója fülébe.
Víszi és Kúszi megtartották Joulupukki titkát.
Egy szempillantás alatt mindenki a Harap utca 3. B-ben találta magát.
Víszi Mikulás-igazolványa segített a régi csoki gyár bejáratát megtalálni.
K-Roy felvásárolta az összes szaloncukrot Budapesten,
hogy majd nagyon drágán karácsony után eladhassa.
Szilas Bundi egy éjszaka alatt összerakta a régi szaloncukor készítő gépet.

3. Írd a 120. oldal igéit csoportosítva a táblázatba!
Jelen idő

4. Rajzold ide Joulupukki ajándékát!

Múlt idő

Jövő idő

5. A meghatódott Stöberhund úr egy kedves dalt dúdolni a karácsonyfa alatt.
Tanuljuk meg mi is!
Kling, Glöckchen klingelingeling
Text: Karl Enslin (ca. 1850), Melodie: Benedikt Widman (1884)/Volkslied

6. Remélem jól szórakoztál és neked is tetszett a regény!
Kérlek, írj néhány mondatos könyvajánlót egy társadnak!

