
Év végi szövegértés felmérő – „A” csoport

Név: 

A homokszörnyeteg

A gyerekek elindultak a bokáig érő homokban. Bojti tolta a biciklit, Tücsök mellette 
lépkedett. Egy kis idő múlva Tücsök lehuppant a homokba, levette a cipőjét, a nyakába 
kötötte, és mezítláb folytatta az utat. Jó érzés volt csupasz lábbal lépegetni a meleg 
homokban. Addig-addig gyalogoltak, amíg megpillantottak egy dombot.

– Tisztára olyan, mint egy homokvár – ámult Tücsök. – Nézd, ott a kapu, azok meg 
a bástyák. Még zászló is van rajta.

Óvatosan lépegettek, és egyre azt lesték, felismerik-e valamiről a homokozóban 
épült várat. Már majdnem a bejáratnál jártak, de valahogy nem tűnt ismerősnek a 
hatalmas erődítmény. És mintha sokkal sötétebb lett volna. Lehet, hogy csak a vár 
vetett árnyékot, de már egyáltalán nem volt olyan mosolygós az idő.

Egy hatalmas, homokszínű lény bukkant elő a várfal mögül. Csattogó fogakkal kö-
zelített a gyerekek felé. A két gyerek rémülten hátrált. De Tücsöknek hirtelen eszébe 
jutott valami. Hiszen ha itt minden homokból van, akkor a szörnyeteg is homokból 
van. És akkor talán nem is a gyerekeket szereti, hanem a homokot.

Lehajolt, és gyúrt egy homokgombócot. A szörny addigra pont odaért. Tücsök re-
megő kézzel nyújtotta előre a kezében szorongatott gombócot.

– Tessék. Szilvás gombóc. Finom.
A szörny egy nyalintással bekapta. Tücsök már adta is neki a következőt. Végre 

Bojti is összeszedte a bátorságát, és homoksütit formázott a kezével. A szörnyeteg 
mindent befalt.

A két gyerek alig győzte. Egy kis idő múlva, Tücsök azt mondta:
– Már biztos nem vagy olyan éhes. Hadd pihenjünk egy kicsit.
– Akkor most titeket kaplak be! – vicsorgott a szörny, és hosszú homokmancsával 

Bojti felé kapott.
– Hát így köszönöd meg az uzsonnát? – visított Tücsök.
Mérgében lekapta nyakába akasztott cipőit, és teljes erejéből rácsapott a szörny 

mancsára. Nagy meglepetésére a hatalmas kéz darabokra hullott szét. Hát persze, hi-
szen homokból volt! Több se kellett Tücsöknek, ütötte-vágta-csépelte a hálátlan ször-
nyeteget. Közben Bojti is kitalált valamit. Ha a szörny homokból van, a szél is el tudja 
fújni. Előkapta biciklipumpáját, és nagyokat fújt vele a fenevadra. Az egyre kisebb és 
kisebb lett, végül nem maradt belőle más, mint egy kis kupac homok.

Berg Judit: Mesék a Tejúton túlról, részlet

1.  Kik a történet szereplői? 

  3/  



2.  Hol játszódik a történet? Karikázd be a betűjelet! 
a) Erdőben  b) Vízparton  c) Homoksivatagban

  1/  

3.  Miért vette le Tücsök a cipőjét? Írd le a szövegből kikeresett mondatot!
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4.  Számozással párosítsd a rajzokat a hozzájuk tartozó szavakhoz! 

1. erődítmény       2. bástya         3. mezítláb       4. biciklipumpa  5. mancs

  5/  

5.  Keresd meg a szövegben! Húzd alá zölddel a szavakat!
a) Hová tette Tücsök a cipőjét?
b) Mivel etették a szörnyet?

  3/  

6.  Melyik szereplőre jellemzőek a tulajdonságok? Írd a vonalra a szereplők 
 nevét!

rémült:  

falánk:  

mérges: 

hatalmas: 

találékony: 

hálátlan: 
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7.  Kösd össze a rokon értelmű szavakat! 

rémült

leleményes

hatalmas
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kreatív
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8.  Egészítsd ki a mondatot a történetnek megfelelően!

A gyerekek gyalogoltak, tolták a biciklijüket, mert 

  .

Egyáltalán nem volt mosolygós az idő, lehet, hogy a vár árnyékot vetett, de az is 

 lehet, hogy  

 .

A gyerekek könnyen legyőzték a szörnyet, mert  

 .
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9.  Számozással állítsd sorrendbe az eseményeket!

 A várfal mögül előbukkant egy homokszörny.

 A gyerekek céltalanul bolyongtak a bokáig érő homokban.

 Tücsök mérgében a cipőjével szörny mancsára csapott.

 Keresték a homokozóban épült várat.

 A homokszörnyből végül egy kis kupac homok maradt.

 A két gyerek alig győzte homoksütivel a falánk étvágyú szörny etetését.

 Hirtelen nagy árnyék borult rájuk.

 Tücsök váratlanul homokgombóccal kínálta a szörnyet.

 Bojti biciklipumpával fújta a fenevadat.

 Mikor pihenni akartak, a szörny őket akarta bekapni.

  5/  

10.  Olvasd el a közmondásokat! Melyik illik a történethez? Pipáld ki! Miért?

 A szükség a legnagyobb tanítómester.

 Segíts magadon, Isten is megsegít.

 Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér.

 Jó tett helyébe jót várj.

 Minden jó, ha vége jó.

 A hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát.

 Többet ésszel, mint erővel.
5/

Összesen 45/


