
4. fejezet, amelyben Lencsit támadás éri, és a barátságkristály elveszik 

Csörgei Andrea 

 

1. Rejtvény 

a. Fejtsd meg a keresztrejtvényt! 

https://learningapps.org/display?v=p4a718axk21 

 

 

Levendula 

 

Lencsi "hivatalos" neve. 

Léna 

 

Szőjük újra Márti néni körül! 

Barátságháló 

 

Márt néni szívesen issza. 

Tea 

 

Léna apukája. 

Ervin 

 

A szomszéd fiú. 

Fülöp 

 

Levendula "fogára való". 

Petrezselyem 

 

Innen nyílik az átjáró. 

Sufni 

 

Ha ügyes voltál, a kijelölt betűkből az alábbi szó jött össze: végtelen 

 

b. Rajzold ide a kijelölt betűkből összeálló szó jelét! 

 

 

https://learningapps.org/display?v=p4a718axk21


 

 

c. Neked mi jut eszedbe erről a szóról? Milyen érzéseket kelt benned? 

Barátságosnak, izgalmasnak, hívogatónak gondolod? Vagy inkább kicsit 

félelmetesnek? Vagy valami egészen másnak? Próbáld megfogalmazni 2-3 

mondatban! 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

2. Ki mondta? 

a. Emlékszel rá, melyik mondatot melyik szereplő mondta? Csoportosítsd! 

https://learningapps.org/display?v=paw64kgg521 

 

Márti néni 

 Nem szükséges, mára pizzát rendeltem. 

 Nos, az elfekvő nyolcas a matematikában a végtelen jele. 

 Nem hallottam, hogy csengettél volna. 

 Nem értem, miért azon a kődarabon akadsz fenn, ahelyett, hogy Gyömbér felől 

érdeklődnél? 

Lencsi 

 De mit jelent az, hogy végtelen? 

 Gyömbér, ugye nem esett bajod? 

 A barátságkristály világít. 

 Ha nem akarsz segíteni, hazamehetsz. 

Fülöp 

 Lencsi csak a szürke kézre gondolt. 

 Porfelhő, köddé váló kezek, beszélő macska... hát ez tiszta agyrém. 

 De kik vagytok egyáltalán, és mit akartok tőlünk? 

 Hová vezet a folyosó? 

Gyömbér 

 Márti néni elvitte a barátságkristályt, és Kasztór bármikor kapcsolatba léphet 

vele. 

 Fülöp igazából bátor. 

https://learningapps.org/display?v=paw64kgg521


 Jobb, ha csendben maradunk, Kasztór a közelben bujkálhat. 

Kasztór 

 A kristályért jöttem. 

Kristálylények 

 Segíts Lencsinek visszaszerezni a barátságkristályt. 

 

b. Ha ügyes voltál, egy épület képét láthatod, Fülöp kedvenc számítógépes 

játékából. Az épület a valóságban is létezik. Felismered melyik épületről van 

szó? Annyit elárulunk, hogy ugyanabban a kerületben található, mint az 

iskolánk, a Szabó Ervin tér 1. szám alatt. 

Az épület: 

__________________________________________________________________ 

 

c. Jelöld be a térképen az iskolánk helyét, és a képen látható épületét is! 

https://learningapps.org/display?v=py29ng7t521 

 

Írd le az iskolánk pontos címét is! 

__________________________________________________________________ 

3. Mit érez? 

Próbáld összepárosítani, hogy melyik szituációban, melyik szereplő, mit 

érezhetett! 

https://learningapps.org/display?v=pii59w5ak21 

 

Lencsi, amikor meghallotta, mit beszél Sára Zorkával. 

csalódottság 

 

Lencsi, amikor Gyömbér bátornak nevezte Fülöpöt. 

féltékenység 

 

Lencsi, amikor a porfelhőből kinyúlt a kéz. 

rettegés 

 

Fülöp, amikor Márti néni azt mondta, elengedhetné Lencsi kezét. 

zavar 

 

Fülöp, amikor meghallotta Gyömbért beszélni. 

ámulat 

 

Márti néni, amikor Lencsi a végtelen felől kérdezősködött. 

türelmetlenség 

 

https://learningapps.org/display?v=py29ng7t521
https://learningapps.org/display?v=pii59w5ak21


Lencsi, amikor meghallotta a kristálylények hangját. 

megkönnyebbülés 

 

Márti néni, amikor azt hitte Fülöp megdobta Gyömbért. 

düh 

 

4. Te milyen tanácsot adnál Lencsinek, hogyan próbálja meg Márti néni 

távolságtartását feloldani, hogyan segítsen „újra szőni körülötte a 

barátsághálót”? Írd le 3-4 mondatban! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 


