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WEÖRES SÁNDOR: KUTYA-TÁR

1. Hol van a tárgyak helye? Kösd össze!

KÉPTÁR

SZERTÁR

          
FEGYVERTÁR

IRATTÁR

SZÓTÁR

LOMTÁR  
 

          
RUHATÁR

KINCSTÁR
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2. Hány szótagból áll a kutyanév? Számold le, írd a vo-
nalra!

MOPSZ __ BERNÁTHEGYI __

CSIVAVA __ MUDI __

KOPÓ __ PUMI __

TACSKÓ __  NÉMETJUHÁSZ __

KUVASZ __  AGÁR __

PALOTAPINCSI __ VIZSLA __

PULI __  KOMONDOR __

USZKÁR __

3. Húzd alá a kutyaneveket!

PU-MI ○ PU-LI ○ PU-SZI ○

PI-PACS ○ PI-MASZ ○ KU-VASZ ○

A-GÁR ○ UG-RÁL ○ USZ-KÁR ○

VIZS-GA ○ VIZS-LA ○ ÚSZ-KÁL ○

KO-MON-DOR
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4. Tedd betűrendbe az előző feladat aláhúzott kutyane-
veit! (Ha ügyes vagy, megtudod, hogyan néznek ki
a kutyák!)

 1.  .......................................................................

 2.  .......................................................................

 3.  .......................................................................

 4.  .......................................................................

 5.  .......................................................................

 6.  .......................................................................

 7.  .......................................................................
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ZELK ZOLTÁN: PÁRBESZÉD

1. Pótold a hiányzó szavakat!

– Honnét, szomszéd?
– Ahol voltam, onnét!
– Mit evett?
– 
– Mi jót?
–                             
– Hány volt?
–                                                             
– És még?
–                             
– Mennyit?
–                             
 – Hát még?
–                              
– Hányat?
–                             
– Mást még?
–                              

.................................!

.................................!

.................................. .................................!

.................................!

.................................!

.................................!

.................................!

.................................!
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– Sok volt?
–                                                            
– Jó volt?
– Jó volt!

2. Melyik ételt nem említik a vers szereplői? Karikázd 
be a számát! 

A SZÁRNYAS PIAC KÍNÁLATA

1. hernyó

2. ernyő

3. kupac

4. kukac

5. giliszta

6. légy

7. lény

8. szúnyog

9. pondró

  

.................................. .................................!
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3. Melyik étel nevét írhatták hibásan a sietős szaká-
csok? Karikázd be a számát az étlapon! Írj te is né-
hány ide illő ételnevet!

         
FALÁNK CSŐRÖK ÉTTEREM

                           
ÉTLAP

    
1. kupac leves

2. sült nyuszog 

3. giliszta paprikás

4. légy rántva

5. lény burgonyával

6. szúnyog pörkölt

7. pondró sajtmártással

8. hernyó zöldmártással

9. kopasz pupac pizza

10. léc hamburgerben

11. kukac főzelék

12. ........................................

13. ........................................
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KÁNYÁDI SÁNDOR: ŐSZVÉGI JÁTÉK

1. Írd be a hiányzó szavakat a versrészletbe! Segítenek
a rímek!

erdő ○ rívó ○ határ ○ felhő ○ fúló ○ bojtos   
                                                        

kopár 

...........................

zörgő

...........................

rojtos

...........................

ide-oda lengő

...........................

síró

...........................

dúló

...........................

morgolódó rideg szél
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2. Kösd össze a meghatározásokat a szavakkal!

Ilyen a növények nélküli, DUNYHA
majdnem üres vidék.     

    
A faluhoz tartozó területet, RIDEG
földeket nevezzük így.     

Barátságtalan, szívtelen.  HATÁR  
   

Prémből készült fejfedő.  KUCSMA
Régen ezt hordták télen.     

   
Pehelytollal töltött takaró. KOPÁR  

 

3. Írd a képek alá az előző feladat szavait! 

.................................................................................................
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.................................................................................................

4. Melyik szó illik a mondatba? (Toldalékold a szava-
kat, ahol kell!)

Nagy hidegben legjobb  .................................  takarózni.

A falu népe kiment a  .............................................  szénát 

kaszálni.

A tehenek a  ........................................  legelőkön nem ta-

lálnak táplálékot.

Olyan erős szél fújt, hogy a gazda fejéről lefújta a

................................. .     

Katával régen sokat beszélgettünk, de most olyan

.................................  velem.
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5. Kösd össze az összeillő szavakat!

 síró bojtos

 ide  fúló    

 rojtos oda

 dúló rívó

6. Másold le az előző feladat szavait a képek alá! (Írás-
nál fi gyelj a kötőjelre! Pl. síró-rívó)

.................................................................................................

.................................................................................................
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7. Találd ki a párjukat és írd le! Ezek az ikerszók.

ingó –  .....................................................

ímmel  –  ................................................

össze –  ...................................................

ici –  .........................................................

iciri –  ......................................................

gidres –  ..................................................

irgum –  ..................................................

lim –  .......................................................

8. Az előző feladat ikerszavait írd be a mondatokba!

A padláson csupa  .............................................................. van.

......................................... , szedte-vette teremtette! – mondta

mérgesen az edző.

Peti alig halad a leckével, mert csak  .......................................

dolgozik.
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.................................................... zöld fűszál, szépen föl öltözik…

Össze-vissza rázkódtunk a szekérrel a  ........................ úton. 

Volt egyszer egy  ......................................................... házacska, /

Ott lakott egy .............................................................. kismacska.

Vannak olyan  ...............................................  élőlények, amik

csak mikroszkóp alatt láthatók. 

A macska  .................................................  karmolta a tapétát.
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NEMES NAGY ÁGNES:
AMIKOR BORS NÉNI GYEREK VOLT

1. Kitől mit tanult Bors néni?

 PATAKTÓL ZUHOGÁST

 BAGOLYTÓL HUHOGÁST

 MALOMTÓL DUHOGÁST

 VARJÚTÓL VARÁZSLÁST

 LISZTTŐL FEHÉRLÉST

 TŰZTŐL PARÁZSLÁST

2. Te kitől mit tanultál? Írd le!

Szüleimtől:

.................................................................................................

Nagyszüleimtől:

.................................................................................................

Barátomtól:

.................................................................................................

Edzőmtől:

.................................................................................................
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Tanítómtól:

.................................................................................................

Testvéremtől:

.................................................................................................

Könyvből:

.................................................................................................
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MICHAEL ENDE: ÁLOMFALÓ CSODAMANÓ

Bóbiska esténként nem akar ágyba bújni.
Kifogásokat eszel ki.
Fél elaludni.
Gyakran rosszat álmodik.
Ez nagyon megviseli őt.

Tisztelt Tudósok! Adjanak tanácsot! 
Mitől múlhatnának el Bóbiska rossz álmai?

Tudósaink tanácsai:

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................
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LÁZÁR ERVIN: A KÉK MEG A SÁRGA

1. Keress színárnyalatokat kifejező szavakat!  
Kösd össze a szavakat!

szalma 

levendula

ég  

kanári

moha

spenót   

tinta          

nap 

fű    

2. Melyik jelent hasonlót? Írd a táblázatba!

modortalan ○ dicsekvő ○ faragatlan ○
indulatos ○ kérkedő ○ dühös

közönséges büszkélkedő ingerült

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

zöld

sárga

kék



19

3. Rejtvény

A következő négy szót írtam be a rejtvénybe:

közönséges ○ ingerült ○ fi tymáló ○ mértéktartó

A számok és a meghatározások segítenek megtalálni a 
helyüket!

j
1.

2.

3.

4.

1. lekicsinylő, becsmérlő,

2. durva, goromba, modortalan

3. szolid, fegyelmezett

4. feszült, dühös
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4. Színezd ki két színnel! (Kékkel és sárgával!)
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5. Ki mondta a következő mondatokat? Színezd a szerep-
lő nevének megfelelő színre. (Sárgával vagy kékkel.)

- Nem menne kicsit távolabb? - Nem menne kicsit távolabb? 
- Talán köszönne!- Talán köszönne!
- Még hogy én köszönjek?! Egy - Még hogy én köszönjek?! Egy 

Sárgának! Sárgának! 
- Maga a legközönségesebb szín - Maga a legközönségesebb szín 

a világon.a világon.
- Én színezem az eget, a tengert, - Én színezem az eget, a tengert, 

a vizeket.a vizeket.
- Árnyalatokban rejtőzöm, kis - Árnyalatokban rejtőzöm, kis 

foltokban jelenek meg.foltokban jelenek meg.
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 LÁZÁR ERVIN:
A NAGYRAVÁGYÓ FEKETERIGÓ

SZÍNEZD KI A RIGÓT ÚGY, AHOGY A VALÓSÁG-
BAN KINÉZETT!

Sárga csőre volt, ragyogó cipőgombszeme – és persze fekete 
volt, mint a szurok.

HOGYAN NÉZETT KI, AMIKOR ZÖLDKÜLLŐNEK 
FESTETTE KI MAGÁT?

Hát elég furcsa zöldküllő volt, azt meg kell hagyni! Mert 
a zöldküllő nem egyszínű zöld – és a csőre meg különösen 
nem az, de a kis feketerigó nagy buzgalmában még a csőrét 
is zöldre mázolta.
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HOGYAN NÉZETT KI, AMIKOR GÓLYÁNAK FES-
TETTE KI MAGÁT?

Sok fekete meg fehér festéket kent magára, és a lábát meg a 
csőrét pirosra festette. Eszébe sem jutott, hogy a gólya leg-
alább tízszer akkora, mint ő. Ki látott már ilyen pici gólyát, 
rövid lábút, rövid csőrűt. (Arról nem is beszélve, hogy a 
hátán átütött a zöld festék a fehéren!)

RAJZOLJ IDE EGY SÁRGARIGÓT!

Külseje: csőre vörös, szárnya, farka vége fekete, a teste többi 
része aranysárga.
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1. A képen a búbos banka látható. Írd le, milyen a kül-
seje!

 ....................................................

 ....................................................

 ....................................................

 ....................................................

 ....................................................

 ....................................................

 ....................................................

 ....................................................

.................................................................................................

2. Melyik szereplő mondta? Írd a vonalra!

........................................ : Kellene nekem egy barát. Egy madár 
barát.

........................................ : Én szívesen lennék a barátod. –

........................................ : Nicsak, egy uborkamadár! –

........................................ : Vagy netán egy nagyra nőtt 
szöcske. –

........................................: Még hogy gólya! Talán golyhót 
akartál mondani.
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3. Dönts el, hogy igaz vagy hamis! (I-H)

A festőművész zöldre festette a rigót. 

A zöld színű rigó azt hitte, ő a legszebb 
madár a ligetben.

 A madarak kicsúfolták őt, mert ilyen 
furcsa madarat még nem láttak.

A kisfi ú kinevette a feketerigót. 

A gólya feketerigónak álcázta magát. 

A rigó 5 színt használt. 

Csak a lábát festette pirosra. 

4. Alkossatok a szavakból madárneveket! Kösd össze!

 MACSKA                       BEGY

 BARÁZDA                     BAGOLY

 VÖRÖS                          BILLEGETŐ

 VÁNDOR                       KÜLLŐ

 ZÖLD                             SÓLYOM



26

5. Tedd betűrendbe a fenti madárneveket! (Egybe kell 
írni őket!)

 1.  ................................................

 2.  ................................................

 3.  ................................................
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 4.  ................................................

 5.  ................................................
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