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Feladatlap:
Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika (részlet)
„…A Hétfejű tündér mosolya beszivárgott a szívükbe, s tudták, hogy soha többé semmiféle
rontás nem fog rajtuk…”

Csoportosítsd az alábbi szavakat aszerint, hogy Dzsoni szerint kincsnek számít vagy nem fontos!
vándorbot, ennivaló, bor, bicska, szabad élet, szép ruhák, vándorlás, éneklés, erdő, madarak, kék
ég, kincsek, aranypénz, igazgyöngy, drágakő, kincs, ló, kocsi, vár,
otthon, ahol lakhatna
Dzsoni szerint FONTOS

Dzsoni szerint NEM FONTOS

………………………………………………….

……………………………………………………..

…………………………………………………..

……………………………………………………..

…………………………………………………..

……………………………………………………..

…………………………………………………..

……………………………………………………..

…………………………………………………..

……………………………………………………..

2. feladat: Az író gyakran elmesélte kislányának a meséket, amelyeket épp akkor írt, vagy talált ki.
A mesékbe az író beleszőtte, amiről kislányával beszélgetett mesélés közben. Így mindketten egy
kicsit szereplővé és alkotóvá is váltak.
Egészítsétek ki a mondatokat, majd írjátok mellé melyik szereplő mondta?
Mondatok:

Ki mondta?

„- Azt a kacska__________________________”

____________________________

„ - A világ leg____________________embere vagyok”

____________________________

„Nem, egy fél percre sem ________________________

_____________________________

__________________________________________
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„ - Csak három ______________kellene érte szolgálnod!

____________________________

„ – Boszorkánynak lenni ugye_____________jó?”

___________________________

– Egy körömfeketényit _____________ a boszorkányé.”

___________________________

3. feladat: Keresd meg a mesében szereplő szavak, kifejezések rokon értelmű párját! (Lehet
több is.) Írd a párja mellé!
megszomorkásodik, fortélyos, ballag, vándorol, sejtelme sem volt, gunnyaszt, fondorlatos,
belemegy az alkuba, , búslakodik, álnokoskodik, kódorog, lüttyő,
félküllős, gyalogol, élhetetlen, ostoba, szedi a lábát, siet, végigszáguldozza, morog, megszeretik
egymást, bizsereg a szíve, jókedvű, kódorogni a vakvilágban, nyög, méltatlankodik, dinnye
okos: .......................................................................................................................................................
buta: ........................................................................................................................................................
rossz a kedve: .........................................................................................................................................
megy: ......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
szerelmes: ...............................................................................................................................................
nem tudta: ...............................................................................................................................................
becsap valakit: ........................................................................................................................................
vidám:.....................................................................................................................................................
nyöszörög: ..............................................................................................................................................
megegyezik valakivel:............................................................................................................................
panaszkodik:...........................................................................................................................................
4. feladat. a) Írjátok a képek alá szereplők nevét!
b) Számozzátok meg milyen sorrendben találkoztatok a szereplőkkel!

nevek:
sorrend:
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5. feladat: A mesében az író hasonlatokat és népmesei kifejezéseket is használ. Egészítsd ki az
alábbi mondatokat, ahogy a mesében is volt. Segítségül a feladat alatt láthatjátok a mondatok
befejezését.
A Százarcú Boszorkány az emberi alakokat is úgy váltogatta, mint________________________
Na, ennek a fele se tréfa,_________________________________________________________
A Boszorkány úgy fölpattant, mint_________________________________________________
Bizony úgy otthagyta szegény Dzsoni a Boszorkát, mint________________________________
Mert a szíve úgy ugrándozott, ficánkolt, mint_________________________________________
A nagy kék égbolt is olyan lenne Árnika nélkül, mint __________________________________
Szegény Dzsoni, uccu neki, vesd el magad,___________________________________________
…a pinty.
…más a zokniját
…egy jókedvű kecskegida. …egy jéghideg üvegbura.
…akit a darázs csípett meg. …futott, ahogy a lába bírta. …futásnak eredt.

6. feladat: Rajzold le azt a jelenetet, amelyik a legjobban tetszett! Írd hozzá szöveget is!

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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