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1. feladat 

FÜLÖP MONIKA: RÖPKE – EGY LOMBTÜNDÉR IGAZ TÖRTÉNETE 

 

A tündérek otthonait a fák lombjai rejtik. Emberi szemnek jóformán láthatatlanok. Pedig 

micsoda élet folyik a se vége, se hossza lombok között! Tündércsaládok ezrei élnek a susogó falevelek 

meghitt biztonságában, megszelídített szellőből és csillogó harmatból épített apró buborékházakban. A 

házak falai átlátszóak, és bár vannak rajtuk apró ajtók és ablakok, azokat nemigen használják kis lakói. 

Elég, ha arra gondolnak, hogy bent vannak a házban, és hopsz, már benn is teremnek. Az ablakokat 

csupán kedvenc, ki-bebújós játékukhoz használják, ami abból áll, hogy egyetlen szökkenéssel kell 

átbújniuk a szűk ablaknyíláson. Az a legügyesebb, aki a leghamarabb bújik át rajta. A győztes ilyenkor 

önfeledten bukfencezik a levegőben, gyöngyöző kacagással biztatva a többieket, hogy kövessék a 

példáját.  

           Akkor is épp ezt játszották, amikor Őrzel megérkezett Röpkével a Lombpalotába, a tündérek 

királyának otthonába, ahol a kis tündér lakott. Mert nem más volt ő, mint Tárdusnak, a tündérek 

királyának egyetlen leánykája. Tárdus különösen elszomorodott, amikor megtudta, mi történt, hiszen 

járatos volt a tündértörvényekben. A tündérek törvényei szerint szigorú büntetésben részesül az, aki 

megszegi az emberekkel való érintkezés szabályait. S mivel Röpke így tett, meg kell jelennie a  

Tündértanács előtt.  

             A tanács tagjai a legöregebb tündérek voltak. Ők még abban az időben születtek, amikor a 

tündérek és az emberek egyetértésben munkálkodtak. Ekkor még minden ember látta a tündéreket, 

akik beengedték őket birodalmuk valamennyi királyságába: az erdők rejtekében lévőkbe, a vizek 

felszínén úszókba, a felhők fölött lebegőkbe és a tüzek lángkapuin túl fénylőkbe. Azóta sok ezer év telt 

el, és minden megváltozott. Már nem segítik egymást az emberek és a tündérek. Sőt, az emberek már 

el sem hiszik, hogy tündérek egyáltalán léteznek.  Röpke megszeppenve állt a Tanács előtt, 

sziromruhája szélét gyűrögette, és bizakodva várta a bölcs tündérek döntését. Szíriosz, a legöregebb 

tündér szólalt meg: - Röpke! Őrzel figyelmeztetései ellenére, folyton csiklandoztad az emberek orrát, 

tüsszentésre ingerelve őket. Pedig  az emberekkel való érintkezés szabályai szerint az ilyesmi 

szigorúan tilos! Veszélybe sodortad magad. Mégsem büntetünk meg. Éppen elég büntetés neked az, 

hogy letörött a szárnyad. Így csak a fák alsó ágáig tudsz felkapaszkodni, a Lombpalotáig sajnos nem. – 

De a tündérek szárnya újra kinő! – vágott Szíriosz szavába Röpke. – Igen, de nem magától. Csakis a 

jócselekedetektől – helyesbítette a bölcs tündér, és hozzátette: - Elküldünk most téged, hogy 

visszaszerezd a szárnyad, és újra közénk tartozz. A feladatod az lesz, hogy a sok megcsiklandozott 

ember közül egynek meg kell nyitnod a szívét a természet szeretetére.  



 

És ahogyan az egyre több növényhez és állathoz tud szeretettel fordulni, úgy nő ki a szárnyad 

is. Ha teljesíted a küldetésedet, újra fel tudsz emelkedni a Lombpalotába.    

             Szírioszt hallgatva a tündérkirály észrevétlenül elmorzsolt egy könnycseppet, majd így szólt 

kislányához: - Ne félj, kicsi Röpke! A varázstudományod nem veszítetted el. És nem kell egyedül 

menned. Őrzel elkísér téged. De ne feledd: óvatosan közeledj az emberekhez, mert a szívük kemény,  

magányos és félelemmel teli.    

                    Tárdus búcsúzóul egy csókot lehelt leánya homlokára, és Őrzelt szólította. Az angyal 

azonnal a kis tündér mellett termett, szárnyaira emelte őt, és meg sem álltak egy gyönyörű erdei 

tisztásig.   

 

1. Húzd alá barnával, hol nem élnek a tündérek!  6/ 

a, fák lombjain 

 

b, fák odvában 

 

c, erdőben 

 

d, mezőn          

 

2. Húzd alá barnával, hogy milyen tiltott dolgot cselekedett Röpke?      2/ 

 

a, megcsiklandozta az emberek talpát 

 

b, megcsiklandozta az emberek orrát 

 

c,  megcsiklandozta az emberek arcát 

 

d,  megcsiklandozta az állatok orrát 

 

      2/ 

3. Húzd alá a Tanács ítéletét kékkel! 
                               

4. Miből készül a házuk? Írd le a szöveg szerinti sorrendben!                                       6/ 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

5. Fejezd be a szókapcsolatokat a szöveg szerint! 7/ 

 

csillogó _____________ 

 

meghitt _____________ 

 

susogó ______________ 

 

egyetlen______________ 

 

szűk _________________  

 

emberi ________________ 

 

 



 

6. Húzd alá az igaz, csillagozd a hamis állításokat!            5/ 

 

 A tündérek házának nincs ablaka. 

 A házak falai átlátszóak. 

 A tündérkirálynak több gyermeke van. 

 A Tündértanácsnak minden tündér a tagja.  

 A tündérbirodalom öt királyságból áll.       

 

7. Számozással tedd időrendi sorrendbe a történet mondatait!            5/ 

     …. Tárdus csókot lehet leánya homlokára. 

     …. minden ember látta a tündéreket 

     …. letörött a szárnyad 

     …. sziromruhácskája szélét gyűrögette 

     ….újra fel tudsz emelkedni a Lombpalotába            

8. Ki mondja? Csak a szereplő nevének kezdőbetűjét írd a vonalra!           5/ 

 

 De a tündérek szárnya újra kinő!   _____ 

 Nem egyedül kell menned.  _____ 

 Veszélybe sodortad magad.  _____ 

 Óvatosan közeledj az emberekhez!  ______ 

 Meg kell nyitnod a szívét a természet szeretetére!  _____        

 

9. Írd ki a szereplők nevét betűrendben! 4/ 

_______________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

10.  Írd ki a szövegből az alábbi kifejezések megfelelőit!             4/  

 legidősebb: _______________ 

megbizatás: _______________ 

 megijedve: ________________ 

 titokban: _________________ 

 

      

 



 

2. FELADAT                                                                                                

PIACI  ÁRAK  A  ZALAI  HÍRLAPTÓL 

 

 

Válaszolj egész mondattal! 

1. Melyik a legolcsóbb termék a piacon?               3/                                      

_______________________________________________________________________ 

 

2. Mely termékeket lehet 250 Ft-ért kapni?                   7/ 

  ______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

3. Hány termék vásárlása esetén nem kell súlyt mérni?                                4/ 

_______________________________________________________________________ 

 

4. Melyik a legdrágább termék?                                                                     3/ 

_______________________________________________________________________ 

 

6. Melyik a legolcsóbb virág?  3/ 

_______________________________________________________________ 

 

5. Írd ki a gyümölcsöket a táblázat sorrendjének megfelelően! 5/ 

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

7. Igaz vagy hamis? Húzd alá kékkel az igaz állításokat, csillagozd a hamisakat!  8/ 

Gesztenyét 400 forintért tudok vásárolni. 

1 kg árvácska 120 Ft. 

A legdrágább termék a dióbél. 

500 Ft. alatt 7 termék is kapható.  

Paprika 150-500 Ft/kg Gesztenye 300-700 Ft/kg 

Alma 80-250 Ft/kg Dióbél 1800-2400 Ft/kg 

Körte 250-350 Ft/kg Csipkebogyó 500-700 Ft/kg 

Birsalma 250-400 Ft/kg Árvácska 120 Ft/db 

Cékla 200-250 Ft/kg Krizantém 300-1000 Ft/db 


