SZÖVEGÉRTÉS

Szövegértés feladatlap
Fa Nándor: Kalandjaim a Föld körül c. könyvéhez
Korosztály: 8 éves kortól
(Szövegrészlet: 8–10. oldal közepe)
A kapitány kiköt Messina városában és összeismerkedik Vincentóval. De mi történik ezután?
Olvasd el a szöveget figyelmesen, majd válaszolj a kérdésekre!
1.

A következő szavakból kimaradt egy-egy betű. Egészítsd ki őket! Milyen szót adnak ki a
hiányzó betűk?
a) ELOSO
b) GIBRALT

DÉGSZERETŐ

c) VE
d) ELOL
e) P

R

ALOG

ZZA

Megfejtés:
2.

Az első feladat szavai között szerepel két hasonló jelentésű. Megtalálod őket? Írj egy-egy
mondatot velük!
•
•

3.

Mit jelentenek a vastagon szedett szavak? Válaszd ki a helyes megoldást!
1. Szívén viseli a magányos hajósok sorsát.
a) a mellkasára ragasztva hordja
b) nagyon fontos számára
c) szív alakú táskában tartja
2. Biztos voltam benne, hogy valami bűzlik.
a) valami nincs rendben
b) kiöntött a szennycsatorna
c) odaégett a pörkölt
3. A hajótolvajjal költöttem el ebédemet.
a) vettem valamit az ebédemből
b) pénzt ettem ebédre
c) megettem az ebédemet
4. Vincento aggodalmas ábrázatot öltött.
a) arcot vágott
b) a ruhájára arcot hímzett
c) bálnát fogott
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5. Bólogatott, hümmögött az orra alatt.
a) hangosan és érthetően
b) a bajszával mutatva az irányt
c) halkan, nem jól érthetően

4.

Döntsd el a következő mondatokról, hogy igazak vagy hamisak!
a) Vincento Nándi kapitány régi barátja, akivel gyakran pizzáznak együtt.
b) Nándi kapitány Messinában kötött ki Seprű nevű hajójával.
c) Vincento egy távoli pizzériába kalauzolta Nándit.
d) Messina város egyik híres látványossága a hatalmas márvány szökőkút, amely
közepén Neptunus isten szobra áll.
e) Nándi kapitány szerint Vincento valószínűleg idegenvezető, mert nagyon jól
ismeri a várost.
f) A messinai kaland után a Gibraltári-szoros felé indult a kapitány.

5.

Szétvágtunk néhány mondatot. Kösd össze a mondatok elejét és végét!
1. Messina történelmi kikötőjében

a) kiféle-miféle tengerész vagyok.

2. Útközben arról érdeklődött,

b) mintha Neptunus szobra kívánt volna jó utat.

3. Már akkor csónakot akartam építeni,

c) meghálálni a városnézést.

4. Mégiscsak illik

d) a Spirit ﬁnoman simult a partfalhoz.

5. A hátam mögött

e) amikor még a fürdőteknőből sem láttam ki.

Megoldások:
1.
2.
3.
4.
5.

a-N, b-Á, c-N, d-D, e-I; megfejtés: NÁNDI
eloson, eloldalog
1-b, 2-a, 3-c, 4-a, 5-c
a-hamis, b-hamis, c-igaz, d-igaz, e-hamis, f-igaz
1-d, 2-a, 3-e, 4-c, 5-b

