


1. Mielőtt nekikezdesz az olvasásnak, nézegesd meg a könyvet, aztán válaszolj 
a következő kérdésekre!

Mi a könyv címe?  

Kik a szerzői a könyvnek?  

Melyik kiadó adta ki a könyvet?  

Melyik évben?  

Ki illusztrálta a könyvet?  

Milyen más tudnivalókat találsz meg a könyv első négy oldalán? Írd le pár szóban!

Mit gondolsz, miről szólhat a könyv? Miből következtetsz erre, miből gondolod? Meséld el!

2. Melyik kutyafajtát szereted? Miért? Írd le!

 Neked van kutyád? Rajzold le! Mesélj róla! Írd le a nevét is!

 Nagyon örülök, hogy úgy döntöttél, elolvasod ezt a könyvet! 
Hidd el, nagyon jól fogsz szórakozni!



Gondolattérkép

Készíts mindegyik fejezethez egy ilyen, vagy egy ehhez hasonló gondolattérképet! Köss 
olyan szavakat, szókapcsolatokat a képhez – amit Te is megrajzolhatsz, – amelyek segít-
ségével el tudod mesélni az adott fejezet eseményeit! Színes ceruzákat is használhatsz, 
így jobban megjegyzed! 
Ügyelj a helyesírásra! Ellenőrizd a munkádat a könyv szövegével!

Az 1. fejezetet én így készítettem el. Jó munkát!

1. fejezet

Bugac Pongrác

nyugdíjba mentek

BerGer Szimat 
Szolgálat

  titkos küldetés

meleg, nyári nap

Bp. Harap utca 3/b

bácsikáim

rokonok

Bernát

Gerzson

nagyhírű irodajó barátok



Kérdések  –  válaszok

Miután kiolvastad a könyvet, lássuk csak, mi mindenre emlékszel? A megoldásoknál 
használhatod a könyvet, ha valami nem jut eszedbe! Bízom benned! Ügyes legyél!

20+1 kérdés

1. Kik alapították a BerGer Szimat Szolgálatot?  

 

 

2. Hova ment sakkpartira Bernát bátyó és Gerzson bácsi?  

 

3. Ki az a Fürge, és mit kell tudni róla?  

 

4. Milyen tényeket vett sorba Pongrác az út során?  

 

5. Mi hajtott ki a strand kapuján?  

6. Mi miatt volt a strandon a nagy galiba?  

 

7. Mit mondott magának Pongrác, miközben a víz felé hajtott a járgány?

 

8. Mi is az a Kajla?   

9. Mi a BGSZ 3 alaptétele?  

 

 



Kérdések  –  válaszok: 20+1 kérdés/2

10. Milyen fontos információkat vett számba Pongrác a Kajla fedélzetén?

11. Mely strandokon volt kellemetlen illat és gyanús színű víz?

12. Mi volt olvasható a röplapon?

13. Milyen nem várt dolog történt a szállodánál?  

14. Miért Pongrácot hitték bűnösnek az őrök?  

15. Milyen trükköt talált ki Pongrác, hogy kiszabaduljon a biztonságiak kezéből?

16. Mi van a Gellért Szállónál a sínek alatt húsz méterrel?

17. Mit csinált a kotorékeb az alagútban?

18. Miért ájult el Pongrác?

19. Mire jött rá Pongrác az újság hirdetéséből?

20. Ki volt a méregkeverő, és mit akart tenni a fürdőkkel?



Kérdések  –  válaszok: 20+1 kérdés/3

+1 Hogyan oldódott meg a rejtély?

 Ha van kedved le is rajzolhatod!



Gondold végig a meseregény tartalmát! Olvasd el a lenti, megkezdett mondatokat!
Beszéljétek meg a társaddal vagy a csoporttal, mi lehet a helyes megoldás! 
Írd be a folytatást!

A történet úgy kezdődik  

A problémát az okozza  

Erre  

Aztán  

Majd ezek után  

A történet azzal ér véget  



Tervezz egy plakátot!

 Tervezz egy plakátot, amelyen ezt a könyvet ajánlod a többieknek!
Gyűjtsd össze azokat az információkat, amelyek szükségesek, hogy rajta legyenek a plaká-
todon! Jó munkát!



Melyik fejezet tetszett a legjobban? Miért?  

Ki volt a kedvenc szereplőd? Miért?  

Te hogyan fejezted volna be a történetet?
Írd le, és ha van kedved, küldd el a kiadó címére! 


