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Kérdések és feladatok 
 

1. A vers ellentétekre épül: a hiány (kopasz, kiürült, eltűnt, nincs) és a bőség 
(megtelt, elkészült, van) ellentétére. Válaszolj röviden a kérdésekre! 
 
Mi lett kopasz? 
______________________________ 

Mi került a kosárba? 
______________________________ 

Melyik fa üres?  
______________________________ 

Mi fő az üstben? 
______________________________ 

Hová lett a „kincs”? 
______________________________ 

Mi forr a pincében? 
______________________________ 

Hová került a mezőről a boglya? 
______________________________ 

Mivel telt meg a padlás? 
______________________________ 

Milyenné vált a mező és a kert? 
______________________________ 

Mi minden telt meg? 
 ______________________________ 

 

2. A vers utolsó szakaszában felhangzik a jajszó: valami odavan, és valami 
fenyegetően jön!  
 

Mi „van oda”? 
______________________________ 

Mi közeledik? 
______________________________ 

 

3.  Az „odavan”  és a „jön” – a sajnálkozás és a félelem – után ott a „de”, 
melyet örömteli eseményekről szóló sorok követnek. Másol le ezeket!   
 

de__________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

4. Keress rokon értelmű szavakat a vers következő szavai helyett! 
 

kopasz ______________________________ 
 
leszáll ______________________________ 
 
lebben ______________________________ 
 
fakul _______________________________ 
 
lekvár ______________________________ 
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5. Ügyelnünk kell a hiu szavunk helyesírására: hosszú ú-val mást jelent, 
mint röviddel. Olvasd el a Szavainkról című összeállítást a Nyelvművelő 
oldalon, és egészítsd ki az alábbi szöveget! 
 
A napszámosok a szalmát felhányták a _________-ba. A munka után egy kancsó 
borral olthatták a szomjukat. A legények megköszönték, és dicsérték az italt, mert 
tudták, hogy a gazda igen _________  a borára. 
 
6. Van-e hiu, pince és kamra abban a házban, ahol laksz? Mit tárolnak:  
 
a pincében________________________________________________________ , 
 
a padláson________________________________________________________ , 
 
a kamrában_______________________________________________________ ? 
 
7. Otthon hogyan készültök a télre? Mit tesztek el a kamrába és a pincébe! 
Miből készítetek lekvárt, miből befőttet és miből szörpöt?  Meséld el! 
 
8. Milyen lekvárt (dzsemet, ízet), milyen befőttet és milyen szörpöt ettél-ittál 
már? Sorold fel! 
 
__________________________________________________________________ 
 
9.  Te hiú vagy valamelyik tulajdonságodra? Szoktál-e dicsekedni társaid 
előtt? Ha igen, mondd el, mivel!  
 
10. Ne téveszd össze a hiúságot a büszkeséggel. Mit gondolsz, mi köztük a 
különbség? Meséld el, hogy te mire vagy büszke! 
 
11. Miből mi készül? Kösd össze! 
 
búzaszem szalma 

szilva liszt 

fű must 

búzaszár lekvár 

szőlő széna 



 5

12. Színezd a szőlőt és a szilvát kékre, az almát pirosra, a diót barnára, a 
körtét pedig sárgára.  
 

13. Miből hány van? Számold meg!  

alma: ____,  

körte  ____,  

szilva ____,  

dió ____,  

szőlőfürt ____ . 
 
14. Hány gyümölcs van összesen? Add össze! ________  
 
15. Melyik ősszel beérő gyümölcs hiányzik a rajzról? Ha találsz ilyent, 
rajzold le és írd alá a nevét! (Segítségül: gondolj az erdő-mező 
gyümölcseire, melyeket a madarak és az állatok is szívesen fogyasztanak!) 


