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Tanulói munkafüzet



Egy munkafüzetet tartotok a kezetekben, ami azzal a céllal készült, 
hogy részletesebben megismertessen titeket Holden Rose A harmadik 
című detektívtörténetével. A munkafüzet készítői arra törekedtek, 
hogy minél izgalmasabb, kreatívabb feladatokkal segítsék a könyv 
megértését, elkalauzoljanak titeket Howard Matheu világába, ahol 
átélhetitek egy izgalmas nyomozás kalandjait. 

A feladatok megoldásakor sok esetben egymás segítségét kell igénybe 
vennetek épp úgy, ahogyan a három jó barát, Howie, Gil és Nita teszi 
ezt a történetben.

Ha elbizonytalanodnátok valamelyik feladatnál, kérjétek bátran ta-
nárotok segítségét!

A munkafüzet elején olyan feladatokat kell majd megoldanotok, amik 
segítenek ráhangolódni a történetre, felidézni a cselekményt, sze-
replőket, helyszíneket. A második egységben jobban beleáshatjátok 
magatokat a regényvilágba, elidőzhettek egy-egy kérdésen, beszélget-
hettek a könyvben felmerülő problémákról. Végül összefoglaljátok a 
tanultakat, és még alkotásra is jut idő! 

Jó olvasást és kellemes tanórákat kívánnak a készítők!

Kedves Diákok!

A Howard Matheu különös esetei könyvsorozat 
a Főnix Könyvműhely gondozásában jelent meg, 

az illusztrációkat Varga Zsolt készítette.



Ráhangolódó feladatok

1. Címasszociáció
a) A Howard Matheu különös esetei sorozat első részének címe: A harmadik.

Mit gondoltok, miért ez a címe a könyvnek? Jegyezzétek fel az ötleteiteket 
közösen egy fürtábrába!



Ráhangolódó feladatok

2. Olvasási élményeink
a) Emlékezz vissza az olvasás során szerzett élményeidre! Töltsd ki az alábbi 
táblázat első sorát! 

b) Ha végeztél, járj körbe a teremben, és beszélgess az osztálytársaiddal arról, 
ki mit írt! Gyűjtsd össze a táblázat többi sorába a társaid olvasási élményeit! 

c) Nézd meg, mit írtak a többiek a táblázat utolsó oszlopába, és ha tudsz, se-
gíts nekik a megértésben! Kérj te is segítséget abban, amiben te nem voltál 
biztos!

osztálytársam 
neve

kedvenc
szereplő

kedvenc 
jelenet valami vicces valami 

érthetetlen

„én”



Ráhangolódó feladatok

3. Idegen szavak
a) Ne ess kétségbe, ha nem értettél minden egyes szót, amikor olvastad Howie 
történetét! Kigyűjtöttünk néhány olyan kifejezést, aminek nem biztos, hogy 
ismered a jelentését! Tanárod segítségével nézz utána a Magyar értelmező 
kéziszótárban az alábbi szavak szófajának és jelentésének!

a szó a szó szófaja a szó jelentése Hol található a 
szövegben a szó?

szuggerál 7. oldal

flangál 7. oldal

szekál 18. oldal

hadovál 20. oldal

overall 21. oldal

b) Melyik a kakukktojás a fenti szavak közül? Miért?

  A kakukktojás:                , mert  

 

c) Olvasd el újra azokat a mondatokat, amikben a fenti szavak szerepelnek! 
Most már érted az egész mondatot?



Ráhangolódó feladatok

a) Howard Matheu és barátai nem Magyarországon élnek, hanem egy angliai 
városban. Amikor olvasod a szöveget, problémát jelenthet a szavak és kifeje-
zések kiejtése. Az író segített leküzdeni ezt a nehézséget! A könyv fülszöve-
gén megtalálod a helyes kiejtést! Gyakoroljatok hangosan!

b) Nézz utána a térképen, hol található Southampton! Gyűjts össze otthon 
könyvek vagy az internet segítségével három érdekes információt erről a vá-
rosról! A tanórán beszélgessetek róla, ki mit talált izgalmasnak! 

   1. érdekesség: 

   2. érdekesség:

 

   3. érdekesség:  

c) Miért hívja Európa Nagy-Britannián kívüli részét Howie kontinensnek? 
(Az egyik lábjegyzet segít a válaszban.)

d) Az angliai iskolák számos szempontból eltérnek a hazai iskoláktól. A tör-
ténetben is találhattok erre példát. A könyvben található lábjegyzet segítsé-
gével válaszolj az alábbi kérdésre! 

Miben tér el az angol osztályozási rendszer a magyartól? 

 

 

4. Barangoljunk külföldön



e) Howie azt a feladatot kapta az iskolában, hogy írjon fogalmazást egy nyári 
élményéről, és ő a walesi nyaralásukat választotta. Keresd meg a térképen, 
hol található Wales! 

A lábjegyzetek és a történet megfelelő szakasza segítségével válaszolj a kér-
désekre!

      Milyen ételeket kóstolt Howie? 

      Melyik nem ízlett ezek közül a kisfiúnak?

      Mi jellemző Wales időjárására?

 

f) A nyári szünet utolsó hetét Howie egy németországi táborban töltötte. 
Melyik híres folyó ered a Fekete-erdőben? Ha nem tudod, kérj segítséget szü-
leidtől!



Ráhangolódó feladatok

a) Alkossatok három–négy fős csapatokat! Húzzatok egy cetlit! 
     – Olvassátok el a rajta található rövid jelenetet! 
     – Jelenítsétek meg egy-egy állóképben a kapott jelenetet! 

A többiek feladata, hogy kitalálják, melyik jelenetről van szó, mi történik a 
jelenetben, és kik a szereplők.

Minden jelenet megalkotásában a csoport mindegyik tagja vegyen részt!

b) Ha valamelyik jelenetre nem emlékszel, keresd meg a könyvben az adott 
jelenetet tartalmazó fejezet, és olvasd el újra!

5. Állóképek



Ráhangolódó feladatok

a) A Patkány Edna és A Falábú című fejezetből derül ki a nyomozás rejtélyé-
nek előtörténete. Tervezzetek meg és rajzoljatok egy 4 képkockából álló kép-
regényt, amiben ábrázoljátok az arany kulcs megszerzésének előzményeit! 

Törekedjetek arra, hogy a legfontosabb eseményeket válasszátok ki! A fela-
dat megoldásához használhatjátok a kötetetek!

A kész képregényeket mutassátok meg egymásnak!

b) Miért volt nehéz kiválasztani a megadott két fejezetből a megfelelő esemé-
nyeket?

6. Meséld el képekben!



Ráhangolódó feladatok

a) A Patkány Edna című fejezetben, amikor a „tesók” az erdőben csatangol-
nak, Howie azon gondolkozik, miképpen lehet könnyen tájékozódni egy erdő-
ben. Beszélgess a padtársaddal arról, mi segíthet, ha eltévednél egy számod-
ra idegen helyen! Gyűjtsétek össze az ötleteiteket!

  Segíthet, ha: 

b) Ismersz olyan történetet, amiben a szereplők eltévednek, és megpróbálnak 
kijutni az erdőből? Milyen trükköt vetnek be annak érdekében, hogy kitalál-
janak az erdőből? Sikerrel járnak?

7. Eltévedés helyett



Értelmező feladatok

a) Biztosan ti is találtatok már ki neveket tanáraitoknak vagy diáktársatok-
nak. Gyűjtsd össze az alábbi táblázatban, hogy Howie és barátai kiket hívnak 
egymás között csúfnéven! Írd le azt is, mi az oka a névválasztásnak! Egyez-
tessétek közösen a megoldásaitokat!

1. Minek nevezzelek?

a személy teljes neve ahogyan Howie és barátai 
hívják őt a névválasztás oka

b) Mi alapján találunk ki valakinek csúfnevet? Beszélgessetek arról, miért 
eshet rosszul a másiknak, ha csúfnéven szólítjuk?



Értelmező feladatok

a) Kezdjetek el sétálni a teremben, amerre szeretnétek! Most nem szabad 
megszólalnotok! Keressetek magatoknak úgy párt, hogy csak a szemetekkel 
„beszélhettek” egymással! Ha megtaláltátok a párotokat, álljatok félre, hogy 
a többiek tudják, benneteket már nem választhatnak!

Üljetek le párosával! Öt percetek lesz arra, hogy egymással beszélgessetek. A 
beszélgetés célja az, hogy valami olyan dolgot tudjatok meg a másikról, amit 
eddig nem ismertetek. 

b) Amikor vége az öt percnek, üljetek egy nagy körbe, majd beszélgessetek a 
következőkről:

     – Milyen érzés volt megismerni a párodnak egy olyan tulajdonságát, élete-
seményét, amiről eddig nem tudtál?

     – Milyen érzés volt neked elmesélni valamit, amiről még nem hallott a 
partnered?

     – Miért hiszik a gyerekek azt Mr. Kubinskiról, a takarítóról, hogy új az 
iskolában? Szerinted beképzelt az, aki nem veszi észre a személyzetet?

c) A tanóra után keressétek fel együtt az iskola egyik – nem tanár – dolgozó-
ját (pl. a könyvtárost, takarítót, technikust), és ha éppen nem zavarjátok a 
munkájában, kezdeményezzetek vele beszélgetést!

2. Ismerjük egymást?



Értelmező feladatok

a) A hatodik fejezetben Howie és Gil megpróbálják leleplezni Ralph Winterst. 
Elcsenik a férfi táskáját és elbújnak a fürdőszobában. Idézzétek fel közösen, 
mi történik a fürdőszobában!

 
b) Üljetek egy nagy körbe! Egy önként jelentkező vegye kezébe a könyvet, 
és nézze meg a borítót! Kérjétek meg a tanárotokat, hogy indítson el egy 1 
perces visszaszámlálót úgy, hogy ti is halljátok a másodpercek hangját! Az a 
tanuló, aki kezébe vette a könyvet, mond egy olyan szót, ami eszébe jut a bo-
rítóképről, és kapcsolódik a történethez. Ezután továbbadja a könyvet a tőle 
balra ülő társának, aki szintén mond egy szót. Addig folytassátok ezt, amíg 
le nem jár az idő. Az veszít, akinél letelik az 1 perc. Ő választhat egy másik 
illusztrációt a könyvből, majd újrakezdi a játékot.

 
c) Beszélgessetek arról, hogyan éreztétek magatokat a feladat közben! Ezu-
tán olvassátok el újra a Ralph Winters című fejezetből a „Gil követett, és be-
zárta mögöttünk az ajtót.” mondattal kezdődő, és az „Ekkor tért vissza Ralph 
Winters a kocsitól, és rögtön megkönnyebbült.” mondattal záródó részt. Mi 
növeli az izgalmat az olvasott részletben?

3…2…1…( fogy az  idő!)



Értelmező feladatok

a) Emlékeztek arra a fejezetre, amelyikben Howard segítséget kér az édesap-
jától azzal kapcsolatban, hogy elmondja-e a barátainak a füzet eltűnésének 
titkát? Ekkor az édesapja két tanácsot is ad neki. 

     1. tanácsa: „Néha nem jó, ha sokat beszélünk, vagyis: olykor aranyat ér, 
ha hallgatunk.” 

      2. tanácsa: „Ha tudsz, akkor segíts!”

Gyűjtsetek közösen olyan helyzeteket, amikor bölcsebb viselkedés csöndben 
maradni, és olyanokat, amikor azért, hogy segíthessünk, beszélnünk kell!

4. Hallgatni arany?

Jobban teszem, ha nem beszélek. Ha beszélek, segíteni tudok másokon.



b) Howard édesapjának melyik tanácsa segít a kisfiúnak abban, hogy mit 
tegyen? Karikázd be az a) feladatban a helyes válasz számát! Hogyan cselek-
szik az apa javaslatára?

c) Szerinted jól döntött Howie, hogy ezt a tanácsot fogadta meg? Fejezd be a 
szerintetek megfelelő mondatkezdést!

  Igen, mert:  

 

  Nem, mert:



Értelmező feladatok

a) Howard, Gil és Nita megalapítják a CWTT-t, azaz a Crown Wood Titkos 
Társaságát. Milyen célból hozták létre ezt a társaságot?

 

 

 

 
b) Alkossatok 3–4 fős csoportokat! Alapítsatok ti is egy titkos társaságot! 

 – Adjatok nevet a társaságnak!

 – Mi a társaság célja? Mivel foglalkoztok?

 – Tervezzetek logót a társaságnak! 

 – Találjatok ki jelszót!

 – Hol lenne a rejtekhelyetek?

 – Kinek mi lenne a feladata?

  
  A társaság neve:

    A jelszó:

  Cél:

  Szerepkörök, feladatok:

5. Az én titkos társaságom



 

c) Beszélgessetek arról, hogy milyen szabályokra van szükség ahhoz, hogy 
egy titkos társaság jól működjön!

 A titkos társaság logója:



Értelmező feladatok

a) Az alábbiakban felsoroltunk néhány jellemvonást, emberi tulajdonságot. 
Válaszd ki, melyik tulajdonság melyik főszereplőre igaz. Írd be az egyes tu-
lajdonságokat a diagram megfelelő helyére! Vesd össze megoldásodat a pad-
társadéval! Beszélgessetek az eltérő válaszokról!

 
tettre kész, bátor, kitartó, lelkes, aggodalmaskodó, megfontolt, őszinte, 
logikusan gondolkodó, nyugodt, csendes, szemtelen, ügyetlen, figyelmes

6. Jellemezzünk!



Értelmező feladatok

a) Alkossatok 4 fős csoportokat! A lap közepén olvashatjátok az alábbi mon-
datot: „Bele voltam ragadva a pillanatba.” Az első csoporttag írjon ez elé, és 
ez után a mondat után egy-egy új mondatot! Adja tovább a lapot a csoport 
egy másik tagjának! Ő a kapott szöveg elé és mögé írjon egy-egy új mondatot. 
Folytassátok a feladatot, amíg mindenki sorra nem kerül. Az utolsó tag úgy 
írjon egy mondatot a szöveg elé és után úgy, hogy a kész szöveg viszonylag 
kerek legyen. Olvassátok fel egymásnak az elkészült szövegeket!

 
b) Keressétek meg, hogy hol szerepel a könyvben ez a mondat, és nézzétek 
meg, ott mit jelentett!

Bele voltam ragadva a pillanatba.

7. Szövegkörnyezet



Értelmező feladatok

a) Emlékezzetek vissza arra a fejezetre, amiben Howard és Nita elhatároz-
zák, hogy betörnek a pékségbe. Milyen három fontos szabályt szegnek meg, 
amiket soha nem szabadna? Képzeld el, hogy te vagy Howard anyukája vagy 
apukája! A példához hasonlóan magyarázd el Howardnak, mik ezek a szabá-
lyok, és miért nem szabad megszegni őket!

       

   1. szabály:  

 

   2. szabály:  

 

   3. szabály:  

 

b) Nita és Howard hajnali fél ötkor találkoznak a pékségnél, így Howie négy 
óra körül kel fel. Beszélgessetek arról, kinek mikor kell kikelnie az ágyból 
azokon a napokon, amikor iskolába megy! Könnyen kelsz fel az ébresztő 
hangjára?

c) Te fel tudnál kelni hajnali négykor? Miért dolgoznak hajnalban a pékek?

d) Próbáld ki egyszer te is, hogy felkelsz ilyen korán! Nézz ki az ablakon! Ha 
sikerült, oszd meg az élményeidet a barátaiddal!

e) Amikor a két barát belép a pékség ajtaján, megcsapja az orrukat a frissen 
sülő pékáru finom illata. Idézz fel olyan illatokat, amiket a könyv egyes hely-
színein te is érezhetnél!

8. „Nagyon korán van ez a hajnal!”

Példa: Howard, ne játssz a késsel, mert könnyen megvághatod magad!



Értelmező feladatok

a) „Mindenesetre támadt egy nagyon rossz érzésem ezzel a Mayával kapcso-
latban, pedig semmi okom nem volt rá.”  Miért meglepő, hogy Maya, a futár-
lány volt a „harmadik”? Ti kire gyanakodtatok?

Gyűjtsetek érveket amellett, hogy Maya szimpatikus lány! 

   1. érvem:  

   2. érvem:  

   3. érvem:  

b) Beszélgessetek arról, milyen tanulságot lehet leszűrni a történetből!

9. Kiben lehet megbízni?



Értelmező feladatok

a) Miért érzi úgy a három barát, hogy egyedül kell lefülelniük a bűnöst? Gyűjts 
a padtársaddal olyan részleteket a könyvből, amikor a szülők, felnőttek nem 
figyelnek, vagy nem hisznek a gyerekeknek! Beszéljétek meg közösen, miket 
találtatok!

 

 

 

 

b) Te érezted már azt, hogy nem hallgatnak meg a felnőttek csak azért, mert 
gyerek vagy? Oszd meg élményeidet a padtársaddal is!

c) Kiknek és miért mondja az alábbi mondatot Mr. Frost: „Neveljék meg a 
gyereküket!”? 

Kiknek:  

Miért:  

 

d) Mr. Frost később módosítja a korábbi véleményét, és a következőképpen 
fogalmaz: „Igazán büszkék lehetnek a gyermekeikre.” Mi az oka annak, hogy 
másképp gondolkozik a gyerekekről? 

 

e) Beszélgessetek arról, hogy szerintetek jó ötlet volt-e a gyerekektől, hogy 
nem avatták be szüleiket a titkukba! 

10. „úgyse hinnének nekünk”



Lezáró feladatok

a) A könyv hátsó borítóján a következőt olvashatod: „vigyázz, mert ez nem 
mese, hanem detektívtörténet gyerekeknek!” Most, hogy elolvastad, és rész-
letesebben megismerted A harmadik című könyvet, gyűjtsd össze azokat a 
jellemzőket, amitől ez a történet detektívtörténet!

  Detektívtörténet, mert:  

 

b) Milyen detektívtörténeteket ismertek? Osszátok meg egymással könyv- és 
filmélményeiteket! Írd fel magadnak azokat a címeket, amikről még nem hal-
lottál! 

 

 

 

c) Sorolj fel híres detektíveket, nyomozókat! Ügyelj arra, hogy helyesen írd le 
a nevüket a vonalra!

1. Ez nem mese!



Lezáró feladatok

a) A The Southampton Press megírta Howie és barátainak történetét. A cím-
lapot Howie ki is tűzi a kisház falára. A kész cikket azonban nem ismerjük 
meg a könyvből. Most a te feladatod lesz, hogy megírd a bűnszövetkezet le-
buktatásának sztoriját! Mielőtt nekifognál az írásnak, gondold át a követke-
ző kérdésekre adható válaszokat!

Milyen terjedelmű szöveget kell írnod?   

Milyen információknak kell feltétlenül szerepelnie egy cikkben?   

 

 

Mikről nem értesülhettél újságíróként az eseményekkel kapcsolatban? Mik 
azok a részletek, amikről csak Howardék tudhatnak?   

 

 

 

Milyen címet érdemes adni az elkészült írásnak?   

Mit ábrázolna a fotó, amit a cikk mellé nyomtatnának?   

 

b) Ezek alapján írd meg Howardék történetét! Ügyelj a tárgyilagosságra, 
tényszerűségre! Adj címet az írásodnak! Készíts fotót az általad megírt cikk-
hez! A következő oldalon található keretbe másold be a kész cikket, és ra-
gaszd be a fotót is! 

2. Légy te az újságíró!



2014. SZEPTEMBER 7. VASÁRNAP



Lezáró feladatok

a) Fejezd be a megkezdett mondatokat!

  A kedvenc jelenetem az volt a könyvben, amikor  

  A kedvenc idézetem, mondatom:   

  Tetszett az a feladat, amikor/amelyikben  

  Az elmúlt órákon megtanultam, hogy  

  Nem értem azt, hogy  

b) Miután mindannyian megírtátok a mondatbefejezéseket, kezdj el sétálni 
a teremben! Keress olyan osztálytársakat, akik ugyanazt a jelenetet szeret-
ték a legjobban, amit te! Rendeződjetek 3-4 fős csoportokba! Ha nem találtál 
olyat, akivel egyezne ez a befejezett mondat, akor is kapcsolódj be valamelyik 
csoportba! Az lesz a feladat, hogy eljátsszátok a többieknek a kedvenc jele-
neteteket! Osszátok ki a szerepeket, tanuljátok be a szöveget! Találjatok ki 
díszletet! Válasszatok egy narrátort is! Minden csoport dolgozzon önálló mun-
kában! Kérjetek tanárotoktól bátran segítséget a jelenet megvalósításában! 

3. Zárásképpen


