Lackfi János: Kövér Lajos színre lép, Kövér Lajos aranykeze - játékos kvíz
Leadási határidő: 2018. március 9. (Tata, Váralja u. 4.) Eredményhirdetés:
március 13. 17 óra, gyermekkönyvtár. A nyertesek a Dombontúli mesék
plüssfigurái közül kapnak ajándékot.
Név:…………………………………………………………….
Elérhetőség:……………………………………………………
1. Emlékszel mi mindent evett Kövér Lajos egy-egy étkezésre, ami oda vezetett,
hogy már lépni sem tudott? Bevásárló listáját eláztatta a tej. Segíts neki a
kiegészítésben! Figyelj a mennyiségek megadásában is!

5 vekni ……………..

…….. .… tej

……. rúd ……………….

2. Lajosról egy idő után barátja, a nyeszlett Sovány Laci gondoskodott, ő intézte
bevásárlását, ő emelgette hatalmas súlyát. Mi volt az oka, hogy Kövér Lajos fogyni
kezdett?
Sovány Laci ………………………… Lajos emelgetésétől. Edzőterembe kezdett
járni. Lekéste a boltot, így Lajos ……………………… nélkül maradt.
Hová vezetett, hogy Sovány Laci szorgalmasan látogatta az edzőtermet?
Külföldi sport…………….. járt, melyeket meg is ……….., és addig emelgette
Lajost, míg ő lett a világ legerősebb …………………..

3.

4.

KeniBeniDeni összekeverte a mese szereplőinek nevét. Rakj rendet! Húzd össze
az egymáshoz tartozókat!
Súly

Halkereki - súlyemelő

Felle

Habarov - súlyemelő

Sükür

János - portás, éjjeliőr

Oleg

Kálmán - kőműves

Seprő

Elemér – kisiparos, edző

Ideg

Phéntek - üzletember

Mister

bá – Kövér Lajos szomszédja

Karcsi

Béla – Sovány Laci főnöke

Frenki

Zsófia – Kövér Lajos szerelme

Sellei

Péter - csősz

Logody

Imre - címerszakértő

Kerüllő

Blekkendekker - súlyemelő

Vajon mit rejtenek a következő rövidítések?
a) KLSSC =

b) LEPOKE =

c) LEPOKEFE =

5.

Rajzold le, mit készítenek a LEPOKE tagjai a kötőgépekkel!

6.

Kövér Lajost négyszer nevezik aranykezűnek a történet során. Sorold fel, mi
az, amit olyan ügyesen csinál, hogy megérdemli ezt a jelzőt! Segítségképp
megadunk egy-egy kulcsszót.

a)

tégla:

b)

ratatouille (a francia lecsó):

c)

Súly Elemér hátfájása:

d)

lakat:

7.

Gondold végig, hogyan változott meg Kövér Lajos élete a kezdetekhez képest
barátai hatására! Írd le röviden a megadott szempontok szerint:
a) testsúlya:
b) mozgáshoz való viszonya:
c) magányosan élt:
Írd le, ki látható a képen? Mit csinál éppen?

8.

a)

…………………………………………………………

b) ……………………………………………………………………..

9. Készíts ceruzarajzot a meseregény számodra legkedvesebb szereplőjéről! A
legjobban sikerülteket eljuttatjuk Lackfi János íróhoz.

