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Feladatlap

A részletek Békés Pál: A Félőlény c. regényéből.
1. feladat: Válassz az alábbi lehetőségek közül!
a) Rajzold le a főhős házát!
b) Készíts könyvborítót a mesében felsorolt, mesék közül egyikhez,
amelyet régen Félőlény mesélt a Kiserdei lakóknak. Mellékeld a
feladatlaphoz!
2. feladat: Válaszd szét a szóbankban lévő szavakat, kifejezéseket!
Írj magadtól is még 2-3 jellemzőt a főszereplőről!
Szóbank:
zengett a hangja, ráncos lett, bezárkózott, teát főzött, vendégeket várt, remegett a
hangja, mesélt, a szekrény alatt kucorgott, rádiót hallgatott, barátságos volt
mindenkivel, beszélgetett az erdő lakóival, bedeszkázta az ablakot és az ajtót…
Ilyen volt a főhős:

Ilyenné vált:
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3. feladat: Töltsétek ki a TOTO-t! Húzzátok alá a jó válaszokat!
Miből készítenek a teát a Kiserdőben?
(1) tűlevélből
(2) tölgyfalevélből
Miért szerették hallgatni a többiek Félőlényt, ahogy mesélt?
(1(1) Lágy és selymes volt a hangja. (2) Udvariasságból.
(1) Még nem értek ide

(2) Megvárják, míg magától
elpusztul.

(x) búzavirág porából
(x) Senki nem tudott olvasni
(x) Félnek a mesék
igazságától.

Miért nem tudott olvasni a többieknek, amikor hosszú idő után újra kijött a házából?
(1) Nagyon legyengült.
(2) Teljesen elfelejtett
(x) A félelemtől elcsuklott,
olvasni.
remegett a hangja.
Hogyan védheti meg Félőlény a könyvtárát és a Kiserdőt a szörnyek ellen, ha Csatangra
hallgat?
(1) Fel kell fegyverkezni.
(2) Föld alatti menedékeket
(x) Szörnnyé kell válnia.
kell építeni.
4. feladat: A kis erdei lények is használnak szólásokat, közmondásokat, de néha másképp
mondják, mint ahogy mi ismerjük. Melyik gyakran használt szólásokra emlékeztetnek?
Írd a kiserdei szólások alá azt a változatot, ahogy mi használjuk őket!
Magyarázd is meg röviden a jelentését! (Használjátok O. Nagy Gábor: Szólások és
közmondások c. könyvét, ha fejből nem tudjátok a választ!)
„Szörny a szörnynek nem vájja ki a szemét.”
......................................................................................................................................................
Magyarázat: ..................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Rém a rémnek nem lehet farkasa!
......................................................................................................................................................
Magyarázat: ..................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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5. feladat: Te milyennek képzeled - a „Kis Rémhatározót”?
Készíts egy ilyen rémhatározót, vagy szemléltető táblát.
A táblázat segítséget nyújt, egészítsd ki rajzokkal!
A rajzok mellé fűzz rövid leírást is.
Mellékeld a feladatlaphoz!

BELSŐ RÉMEK

KÜLSŐ RÉMEK

osztályok, nemzetségek és fajok
Tárgymutató:
Klasszikus szörnyek:
griff
lidérc,
mándruc,
sárkány,
vámpír,
egyéb csoportok:
Jellegük szerint:
daraboló,
kaszaboló,
késelő rémek
préselő,
réselő,
saraboló

Küllemük szerint:
árkoltfarkú,
burkoltfarkú,
hurkoltfarkú
szegletesfejű,
szegesfejű,
szegfejű rémek

Szellemük szerint:
bunkó,
bárgyú,
gárgyú
nyomott,
csökött,
lökött rémek.
Ha érdekel a történet tovább is, Békés Pál: Félőlény c. műve letölthető az
alábbi weblapról:http://konyvespolc.com/gyermekkonyvekfoglalkoztatok/bekes-pal-a-feloleny/
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