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A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 

társfinanszírozásával valósulnak meg. 

 

Boribon és a hét lufi 
 
Boribon szomorúan nézte a felhőket: 

- Esőre áll az idő.  
 
Annipanni futott oda Boribonhoz: 

- Végre, megtaláltalak! Nézd, mit hoztam neked: 
hét színes lufit! Tessék! 

 
Boribon nagyon örült a lufiknak. Volt piros, narancssárga, zöld, világoskék, sötétkék 
és lila. 
 
Elindult, hogy megmutassa a barátainak. Először a kutyához ment. 

- Idenézz, mennyi lufim van! 
 
Az egyik lufi beleakadt a kerítésbe, és BUMM, kipukkadt! 

- Nem baj! - gondolta Boribon. - Sok van még! 
 
Elsétált a sünihez. 

- Idenézz, mennyi lufim van! 
 
Hirtelen két lufi beleakadt a rózsa tüskéjébe, és BUMM, BUMM,  
mind a kettő kipukkadt. 

- Nem baj! -gondolta Boribon. - Maradt még elég! 
 
Elugrált a békához. 

- Idenézz, mennyi lufim van! 
 
Boribon elesett és BUMM, BUMM, BUMM, most három lufi pukkadt ki! 
A kis medve nagyon szomorú lett. 
 

- Már csak egy lufim van. Még, jó, hogy ez a szép piros maradt meg. Erre 
nagyon fogok vigyázni. 

 
Hazafelé sétált, amikor a nyúllal találkozott. 

- Ó, de szép lufid van! - mondta a nyúl – Nekem még sose volt lufim. 
 
Boribon megsajnálta a nyulat. 

- Tudod mit? Neked adom. Tessék, a tied! 
 
A nyúl boldogan futott haza a piros lufival. 
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Számozd meg a mondatokat! 

 

____  Két lufi beleakadt a rózsa tüskéjébe. 

____  Már csak egy piros lufi maradt. 

____  Annipanni hét lufit adott Boribonnak. 

____  Boribon elesett. 

____  A kerítés kipukkasztott egy lufit. 

____  Az égen gyönyörű szivárvány lett. 

 

 

Igaz? Hamis? 

 

Annipanni hat színes lufit adott Boribonnak.       ______________ 

Két lufi beleakadt a rózsa virágába.       ______________ 

Boribon vigyázni akart a piros lufira.    ______________ 

A medve a nyúlnak adta az utolsó lufit.   _____________ 

Az égen ott volt a hét lufi.       ___________________  
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Karikázd be a szereplők nevét! 

Boribori,        Boribonn,       Boribon,      Borobin,       Boriboni      

Boribon 

Annipanna,         Annipanni       Annapanna    Annipani    Annipanni 

 

Kösd össze, mit jelent! 

Esőre áll az idő.                

bánatos                                               Lehet, hogy esni fog. 

tüske 

szivárvány                                          szomorú 

 

Írd be a hiányzó szavakat! A mese segít!! 

Annipanni   _______________   lufit adott Boribonnak. 

                       (Hányat?) 

Az egyik lufi beleakadt a ________________________________. 

                                                    (Mibe?) 

 

-Idenézz, mennyi  __________________________-m van! 

                                          (Mi?) 

 


