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Kedves játszani és olvasni szerető Gyerekek!

 
Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára

olvasópályázatot hirdet 1 - 2. osztályos gyerekeknek
Vadadi Adrienn: Matricás Laci és a nagy zenebona

című regénye alapján
 

        
 
 
 

   
 
 
 

A játékos irodalmi fejtörő egy fordulóból áll.
A feladatlapokat az EKMK honlapjáról tölthetitek le

(www.ekmk.hu).
Megkérünk Benneteket, hogy saját kézírásotokkal töltsétek

ki a feladatlapokat! A kitöltött olvasópályázatot
személyesen vagy postai úton kell eljuttatni a

gyerekrészlegre!
A Matricás Laci és a nagy zenebona című pályázat beadási

határideje: 2022. január 15.
Értékelési határidő: 2022. február 15.

  Emailben értesítünk, ha az értékelés lezárult. Ajándékot a
legjobb megfejtők kapnak. 

Jó szórakozást kívánunk a könyvhöz mindenkinek! 



Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat
 

Alulírott _______________________________ (szülő/törvényes képviselő neve),
mint _______________________________________ (gyermek neve) érintett

törvényes képviselője egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz,
hogy a 2021/2022- es tanévben megrendezésre kerülő őszi/téli

olvasópályázaton az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Gyermek és Ifjúsági
Könyvtára az általa vagy megbízása alapján külső közreműködő (fotós) által

készített azon kép- és videofelvételeket, amelyeken fent nevezett
gyermekem felismerhető, beazonosítható, az Eötvös Károly Megyei

Könyvtár, mint adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ b), illetve a GDPR
6. cikk 1. a) pontjában előírtak szerint önkéntes hozzájárulásom alapján
kezelje, s amelyeket az alábbi médiafelületeken nyilvánosságra hozza:

• http://www.ekmk.hu/
• https://hu-hu.facebook.com/EotvosKarolyMegyeiKonyvtar

Hozzájárulok továbbá, hogy a fenti médiafelületeken az adatkezelő
nyilvánosságra hozza a gyermekem pályamunkáját, elért helyezését és a

pályamunkán feltüntetett adatokat (a gyermek neve és oktatási
intézménye).

Nyilatkozom, hogy az adatkezelésről megfelelő tájékoztatásban
részesültem, továbbá tudomásul veszem, hogy az adatkezeléssel

kapcsolatban bármikor kérhetek tájékoztatást, valamint jelen
hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom és az adatkezelő alábbi
elérhetőségeire küldött nyilatkozattal kérhetem az érintett kép- és

videofelvételek, valamint a megadott adatok törlését:
Adatkezelő neve: Veszprém Eötvös Károly Megyei Könyvtár

Postai címe: 8200 Veszprém, Komakút tér 3.
Email címe: ekmk@ekmk.hu

Telefonszáma: 06-88/560-610, 06-88/560-620
 

Kelt: Veszprém, 20____. ____________________. ____
 
 

 Aláírás
 



Igaz - Hamis
Döntsd el, hogy a felsorolt mondatok igazak-e vagy hamisak!

A helyes megoldást aláhúzással jelöld!

A lakókocsi kulcsát általában a virágcserép alatt
tartották.

Igaz-Hamis
 

Laci nem tudott játszani a harsonán.
Igaz-Hamis

Sárika apukája a történetben szereplő rendőr bácsi volt.
Igaz-Hamis

 

Rendőr bácsi minden álma az volt, hogy bekerülhessen a
rendőrzenekarba.

Igaz-Hamis

A papagáj kalitkájába egy gyémántgyűrűt akasztottak
be.

Igaz-Hamis

Volt már rá példa, hogy Sárika a Nemzeti Múzeumból egy
szöget lopott el.

Igaz-Hamis

Matricás Laci a védőoltásoktól egy cseppet sem félt.
Igaz-Hamis

A történetben Matricás Laci leszerelte az ereszcsatorna
egy darabját.
Igaz-Hamis



Tárgyak
Kihez köthetőek az alábbi tárgyak? Kösd össze a

tárgyakat a megfelelő névvel! Az egyik tárgy
kakukktojás. Ha felismered a kakukktojást,

karikázd be!

Matricás Laci

Sárika



Melyik szó nem szerepel a mesében? Húzd át a
kakukktojást!

 

harsona

Kakukktojás

csigaház

gorilla
hárfa úszik

fuvola

papagáj
lábos

babona

bűntény

matrica

gitármedve

orvos dallam



Rendőr bácsi ismerte Matricás Lacit a zenebonás
kalandjuk előtt? Karikázd be a helyes választ!

 
IGEN                          NEM                    NEM DERÜL KI

 

Rendőr bácsi kvíz
Melyik kép (több is lehet) NEM köthető a

történetben szereplő rendőr bácsihoz? Karikázd be!



Időszalag
Összekeveredtek a mesebeli történések. Írd be

az idővonal négyzeteibe a mese történeteit
HELYES időrendi sorrendben!

5. Laci egy lábossal, kanállal és villával
verte a ritmust hajnalig.

3. Sárika a gyűrt ágynemű

alatt fedezi fel Lacit.
2. Sárika kezében a fuvola

egy ereszdarabbá
változott.

4. Rendőr bácsi a szájához emelte
a harsonát és belefújt.

1. Matricás Laci
tévedésből a rendőrségre
menekült Sárika elől.

Időszalag

 



Idegen szavak és kifejezések
Keresd meg a felsorolt szavak rokon értelmű párját
a buborékokban és írd a megfelelő számú kifejezés

számát a rokon értelmű párja mellé!

2.
ázonabbge

m

Rokon értelmű szavak és kifejezések
Keresd meg a felsorolt szavak rokon értelmű

párját a buborékokban, és írd a pontozott vonalra
a hozzájuk tartozó kifejezést!

TAPASZTALATLAN - 1.
ELMENEKÜL - ........................
KOTNYELES - .........................

MIHASZNA EMBER - ..............
ELVARÁZSOL -........................
MEGMENEKÜL - .....................

1.
üflűödlz

3. úzazhlef a
tőicpúlny

4.
repanhaderj

5. taturége
reny

6. nebélinmend
 lákan



Egérrágta
Egészítsd ki a hiányos mondatokat!

 
 
 
 
 
 

Vadadi Adrienn magyar költő, újságíró,
...........-ban született ...............en. A családi

hagyományokat követve ............... tanult és
első könyve, a ..............................? 2013-as

megjelenéséig szülővárosában egy helyi
........................ dolgozott. Közben újságírást is

tanult, cikkei több folyóiratban is
megjelentek. Vadadi Adrienn ma ...........

lányával .......... él.
 

Segítség itt:https://foxbooks.hu/2018/08/17/vadadi-adrienn/



Van kedvenc dalod? 
Rajzold le, számodra mit jelent a zene!

Miért szeretsz zenét hallgatni?


