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III. A betegszobában 
 
 1. Játszás közben kimelegedtél, nem hallgattad meg a jó tanácsot – vizet 
ittál –, beteg lettél. Csepeg az orrod, állandóan prüszkölsz. Hogy mondod 
másképp a prüszkölésnek? 

 2. Mit kell tenned tüsszentés közben? 

3. Mit tesz a legtöbb gyerek, ha fáj valamije? A választ megtudod, ha 
pótolod a hálóban a hiányzó betűket! Olvasd el a bekeretezett sort! 

 
a) Vízi jármű. 
b) Kívánság. 
c) Nöstény madár neve. 
d) Énekesmadár. 
e) A kutya teszi. 
f) A hang képe. 
 
 

 4. De te nem jajgatsz, mert tudod, hogy jajgatásoddal csak a szüleid 
ijeszted. Neked mit kell tenned, hogy minél hamarabb meggyógyulj? 

 5. Mi kopog az alábbi versben? 
   Hol a bibi? 

Kip-kop, kip-kop, kicsi hát, 
Kopogtatják Gyurikát. 
Hol a bibi, hol vajon? 
Doktor bácsi ráhajol. 
Ráteszi a hallgatót: 
– Szusszanj, Gyurka, jó nagyot! 
Így! Még egyet!... Még!... Sokat!... 
S mutasd most a torkodat! – 
Ismeri ezt Gyurka már, 
tudja, jő a nagykanál! 
Tátja száját kapura: 
piros biz a mandula! 
Köhög Gyurka, nyög, rekedt, 
persze – mert jeget evett! 
   (Létay Lajos) 

Mit jelent a bibi szó? Mi a vers tanulsága? 

a  H 
b Ó 
c T 
d R 
e U 
f B 
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IV. A virágoskertben 
 
 1. A költők a virágok hangját is megértik. Milyen virágokat szólaltat meg 
a szerző? 
   Anyám csevegő kertje 

Anyám csevegő kertje 
köszön rám reggelente.... 
Szól a sárga peremizs: 
– Kérlek, törődj velem is! 
  Gyúl a piros tulipán: 
  – Mint a szívem, légy vidám! 
Kéken cseveg a csenkesz: 
– Mosollyal megmelengess! 
  Súg a fehér madárhúr: 
  – Beszélj hozzám, madárul. 
Hahó – kiált a hérics –, 
tavaszhírt hozok én is! 
  Kacsingatnak a hunyorok: 
  – Legyen virágos humorod! 
Ordibál a szamárkenyér: 
– De nagyra vagy, szamár legény! 
  Károgja a varjúháj: 
  – Ügyelj, nehogy pórul járj! 
Tátika némán tátogat: 
– Ugye, megőrzöd titkomat? 
  ... Anyám csevegő kertje 
  beleszürkül az estbe. 
Sötétben csak az estikék 
illatozzák szeretetét. 
    (Simai Mihály) 

  
2. Találd ki, milyen harangról szól a vers! 

Kicsi harang leng a szélben: 
Giling-galang, giling-galang. 
Napsugár a kötele, 
A tavasz harangoz vele. 
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3. Rajzold le, milyen virágról szól az előbbi vers! 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Melyik virágról van szó a versben? 
   Tavaszi reggel a réten 

Icipici kék harang 
.......... harangozgat: 
bing – balang. 
Szeleburdi szellőúrfi 
frissen, fessen 
fűszálról fűszálra hessen, 
fára ugrik, földre toppan, 
ott egy patak, belepottyan: 
bing-balang, bing-balang, 
nevetgél az icipici 
kék harang. 
Zsong a mező, serken, éled, 
csupa munka, szorgos élet. 
S szól a pici kék harang: 
Csak serényen, bing-balang! 

 5. A találós kérdésekben milyen virágok beszélnek? 
a) Sárga berek, sárga alkony, 
    sárga virág nyit a parton, 
    mintha pletykás tündér volna, 
    hírül adja: itt a gólya. 
   Mi az? 
b) Kiskertemben királylány, 
    színes, mint a szivárvány. 
    Szirma bolyhos bársonya 
    piros pillék vánkosa. 
    Arcocskája rád nevet... 

     Találd ki, hogy ki lehet! 
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 6. A magyar népdalokban is szerepelnek a virágok. Keress te is ilyen 
népdalokat vagy gyermekjátékokat! Néhány példát felsorolunk. 

Fehér liliomszál 
Kinyílt a rózsa 
A pünkösdi rózsa 

    
Hej, tulipán 

 Két gyerek felemelt kézzel kaput nyit. A többiek kézenfogva sort 
alkotnak, és megindulnak a kapu felé. Énekelnek, körbe mennek. 
A kapu elé érve párbeszéd következik: 

A sort vezető gyerek A kapusok 
– Kié ez a kapu?  
 – Lengyel Lászlóé. 
– Átalmennénk rajta.  
 – Vámot veszünk rajta. Minapában itt 

mentetek, hídam lábát eltörtétek, meg 
nem csináltátok. 

– Ácsok vagyunk, fát faragunk, fe-
nyőfából kifaragjuk, meg is ara-
nyozzuk. 

 

 
 Erre a kapu felemelkedik, a sor átmegy alata. 

 7. Sorold fel, milyen virágok szerepelnek a Hej, tulipán című 
játékdalban! 
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V. Az istállóban és az ólban 
 

 1. Hogyan beszélnek az állatok? 

 
 2. Kösd össze az állat nevét a hangjával! 

A macska    béget. 
A kutya    mekeg. 
A ló    nyávog. 
A kecske    ugat. 
A disznó    nyerít. 
A bárány    röfög. 

 3. A tavasz egyik élménye: a kisbárányok születése. Az újszülött bárány-
kának színes szalaggal csengőt kötöttek a nyakába. Hogy szólt a barika csen-
gője? 

Báránykámnak csengettyű cseng a nyakán, a nyakán. 
A tavasszal vásárolta anyukám, anyukám. 
Cseng-bong ez a hang: csingilingi, gingalang, 
Csilingel a kis harang. 

Bégeti a baribárány beee, beee, 
Hideg ellen itt a jászol, gyere be, gyere be! 
Nézd csak, hol lakom, kukkants be az ablakon, 
Sósperec az abrakom.  

VAU-VAU MIÁÚ-Ú CIN-CIN NYIHAHA

MÚ-Ú-Ú RÖF-RÖF BE-E-E IÁ-IÁ-IÁ 
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                                                             (A Barangoló című folyóiratból) 

        4. Melyik háziállat mond „beszédekor” két hangot? Róla szól a vers is. 

A szamár 
Legénykedik egy szamár, 
hogy ő iskolába jár, 
s roppant büszkén rúgkapál. 

Azt hiszi a kis csacsi, 
hogy ő most már valaki. 
Erősködik: – Hallgass ki! 

Erősködik, s így kiált: 
– Ismerem az i–t s az á–t! – 
S el is fújja az iá–t. 

Mert ő ennyit tud csupán, 
de ezt folyvást fújja ám, 
reggel, délben, délután. 

Hát az Ó, az Ú, az E? 
Most éppen nincs ideje, 
de majd boldogul vele. 
  (Majtényi Erik) 

 5. Melyik világszerte ismert könyvben szerepel a szamár? 
a) Hogy hívják a kicsi szamarat? 
b) Mi látható minden szamár hátán? 
c) Ki ült fel a szamárra a Biblia szerint? 
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6. Számold össze, hány állat neve szerepel a versben! 
    Tavaszkor 

Itt a tavasz, itt van, itt!    Csirke mondja: „Csip, csip, csip, 
mesélek hát valamit.    aki fürge, többet csíp!” 

Méhe mondja: „Züm, züm, züm,  Pulyka mondja: „Rut, rut, rut, 
teljél, teljél, kis köpüm!”   juj, a méreg, hogy elfut!” 

Kutya mondja: „Ham, ham, ham,  Liba mondja: „Gigágá, 
dongó, ne bántsd a farkam!”   pásztorlegény, vigyázz rá!” 

Macska mondja: „Mióka,   Kecske mondja: „Mek, mek, mek, 
biz a tejföl jó volna!”    nem ugrálok én kendnek!” 

Tehén mondja: „Mú, mú, mú,   Kacsa mondja: „Tas, tas, tas, 
szopjál, szopjál, kis borjú!”   kis tavacskám csak ringass!” 

Csikó mondja: „Nyehehe,   Kis fürj mondja: „Pitypalatty, 
kizöldült már a here!”    szép tavasz, nyár, itt ne hagyj!” 

Tyúk azt mondja: „Kot, kot, kot,  Gyerek mondja: „Ott kinn jobb, 
ide, csirkék! Jót kaptok!”   nádparipám, hopp, hopp, hopp!” 

         (Pósa Lajos) 

 7. Kik a vers főszereplői? 
        Kutyák  
Ilyet napról napra látunk,  Bernáthegyi, pincsi, dakszli, 
kutyát, kuvaszt, ölebet,   akármilyet választasz ki, 
komondort is eleget _   bizony hűséges lesz hozzád, 
legeslegjobbik barátunk.  nem harap meg, nem morog rád. 
                                                                       (Majtényi Erik)     

 

8. Kutya-macska barátság – tartja a szólásmondás. 
a) Milyen barátságról van szó? 
b) Barátkozik-e a fenti két állat? 
c) Van-e kutyának és a macskának közös őse? 
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 9. Milyen hangutánzó szavak vannak a versben? Melyiket ki mondja? 

Nyúlfark mesék 
 
    ……………………….… 

Tehén, disznó, kacsa, kakas 
tarkatollú, rőt tarajas, 
kendermagos tyúkanyó, 
lompos kutya, kese ló. 
Röf-röf, háp-háp, nyiha, mú, 
öt cica sír: miau. 
Jön a traktor, rajta Pista, 
pöf-pöf, ő a traktorista. 
  (Monoszlói Dezső) 
 

 10. Milyen állatokkal beszélt a gazda? 
Kimegy a gazda az udvarra, s rögtön körülveszik a háziállatai: 
– Mi kéne, na mi kéne? – kérdi tőlük. 
A _____________ lábához dörgölődik. 
– Mááááj, mááááj! 
A _____________ a farkát csóválja s ugat: 
– Csont, csont, csont! – Egyet még ásít is. – Húúúúús! 
A _____________ a vizesvályú mellől hápogja: 
– Hát – hát – kása! Hát – hát – kása! 
A _____________ dúcból burukkolja: 
– Ku-ú-kurica! Ku-ú-kurica! 
A _____________ kiröhög az istállóból: 
– He-he-he-here! He-he-he-here! 
– A _____________ is kibümmög: 
– Mmmm–málé! Mmmm–málé! 
A _____________ is kiröfög az ólból: 
– Dara, dara, dara! 

 11. Néhány érdekes adat azoknak a rovaroknak az életéből, amelyek igen 
nagy hasznot hajtanak: 
 – mindössze 6–7 évig élnek; 
 – 20 napig a kaptárban szorgoskodnak, ivadékokat gondoznak, takaríta-
nak, viaszt termelnek; 
 – ezután virágport és nektárt gyűjtenek életük végéig; 
 – ahhoz, hogy összegyűjtsenek egy gyűszűnyi mézet, kb. 10 000 virágra 
szállnak; 
 – olyan sebességgel repülnek, mint egy személyvonat. 
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 12. A méhek életét tanulmányozó kutatók 
megfigyelték, hogy a méhek beszélnek egymás-
sal. Reggel kirepül a kaptárból a felderítő méh. 
Mikor visszatér, közli, merre található a gyűjtő-
terület. Csakhogy nem szóval mondja el 
mindezt, hanem tánccal. Ha a felderítő lassan 
mozog, akkor a virág messze van. Potrohának 
(hátsó résznek) himbá-lásával a méz vagy 
virágpor mennyiségét közli. 

a) Milyen nagy állatcsoportba tartozik a méh? 
b) Mit gyűjt? 
c) Hogy hívják a lakását? 
d) Miért háziállat? 

 13. Hogyan beszél a méh? Olvasd figyelmesen a verset, s megtudod! 

Zümmög a méhecske, 
száll, száll, száll. 
Picike szárnyacskán 
jön a nyár. 

Picike szárnyacskán: 
züm, züm, züm. 
Begyűjti mézét és 
elrepül. 
  (Kányádi Sándor) 

 14. A méhecskéhez hasonló rovar, de ő nem gyűjt mézet. Neve a Balázs 
szóval rímel. Mi ő? 

 15. A darazsak is csoportban élnek. Mi ennek a csoportnak a neve? 
Megtudod a versből. 

Deres darazsak serege 
zúdul az ablaküvegre. 
Zúdulnak újra, rajra, raj: 
utas embernek ja–ja–jaj. 

a) Miért ja–ja–jaj az embereknek? 
b) Fáj-e darázscsípés? 
c) Kire mondják, hogy darázsderekú? 
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16. Az emberekkel együtt él még egy rovar. Állandóan kergetjük, pusztít-
juk. Azt mondjuk nekik: _____________, pedig szeretnénk, hogy ne legyen.  

17. A légy teste rövid. Hosszú, bozontos szőr borítja. Fején két óriási 
szem van, szájszerve szivóka. 

a) Hány lába van a légynek? 
b) Hogyan tud mászni az ablaküvegen is? 
c) Miért kell pusztítani őket? 
d) Miért zümmögő a hangja? 

 18. Fejtsd meg a találós kérdéseket! 
a) Ő az udvar éber őre, 
    hosszú, bozontos a szőre. 
    A csirkéket terelgeti, 

Cirmoscicát megkergeti. 
b) Alig van már február, 
    s ő tavaszról kiabál. 

c) Szép fehér vitézek, 
    csontvállas, szakállas 
    mekegő vitézek 
    füvet legelésznek..... 
    Kutyaugatásra 
    szétfutnak szegények. 
d) Kettő nézi az eget, 
    négy nyomja a földet, 
    s egy hajtja a legyet. 
e) Mindig mosdik, de sohasem törülközik. 
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VI. A baromfiudvarban 
 

1. Milyen állatok élnek a baromfiudvarban? 

 2. Kinek a hangja: Kot-kot-kot? 

 3. a) Ki mondta a titkot? 
     b) Kik érdeklődtek a titok felől? 
     c) Mi volt az a nagy titok?  
 4. Milyen részei vannak a tyúktojásnak? Kérd édesanyád segítségét: ami-
kor feltör egy tojást, nézd meg a részeit, és rajzold a keretbe! 

 
 5. Mi volt hamarabb: a tyúk vagy a tojás? 

jégzsinór 

csíra 

légkamra 

tojásfehérje 

csírakorong 

tojássárgája 

(Szilágyi Domokos) 
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 6. Mennyi idő alatt fő meg egy tojás? 
 
 7. Betűrejtvény 

 
 
 8. Ki köszönti így a reggelt? Töltsd ki a hálót, és olvasd ki a szót! 

 
a) Nem sok. 
b) Halom. 
c) Kenyeret dagasztanak benne. 
d) Terítővel befed. 
e) Hóval borított. 

 
 

 

 9. Kik vettek részt a baromfibálban? 
Tyúkanyó nagy bált rendezett, 
öltözteti a csirkéket. 
Mindegyiken selyemruha, 
mert készülnek a nagy bálba. 
Réce-ruca táncot rop, 
kakas ugrik: hopp, hopp, hopp! 
Páva szárnyát kitárja, 
gyöngytyúk magát riszálja. 
A liba is kiabál. 
Jaj, de hangos ez a bál. 
És ebbe a hangzavarba 
beleugat a kis Morzsa. 
Utána jön anyja, Bodri, 
s a táncolókat elkergeti. 
A szárnyasok hazafutnak, 
idén többet nem táncolnak. 

    (Baka Judit) 

 
 

Q q r I Q 

a      

b      

c      

d      

e      
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 10. A baromfiudvar melyik lakója hiányzott a bálból? Megtudod, ha 
kitöltöd a hálót, s a vastagított vonalak között levő szót elolvasod! 
 

a) Fűszernövény. 
b) Nádból vagy répából készül. 
c) A szobát melegíti. 
d) Kedves vándormadarunk. 
e) A méh gyűjti. 
f) Fejfedő. 

 

 11. Tanuld meg a Mérges pulyka játékot! 
 A játszótérre húzz egy nagy kört, ez lesz a mérges pulyka udvara. Az 
udvar közepébe teszel egy tárgyat (alma, kő, labda stb.), erre ügyel a pulyka. A 
pulyka-gyerek a tárgy mellett áll, s egy sállal üti azt, aki el akarja venni a 
tulajdonát. A gyerekek mondogatják: 

Szebb a páva, mint a pulyka, 
szebb, szebb, szebb. 
A pulykának rút az orra, 
rút, rút, rút. 

 A cél az, hogy valamelyik gyerek kihozza az udvarról a tárgyat. Akit a 
mérges pulyka a sállal megütött, az kiáll a játékból. Akinek sikerül „kilopni” a 
tárgyat, az lesz a pulyka a következő játékmenetben. 

 12. Nehezebb rejtvény következik. A legtöbb szó a háziszárnyasokkal 
kapcsolatos. Minden szó utolsó betűje megegyezik a következő szó első 
betűjével. A nyíl irányába haladj! 
 

1. Háziszárnyas, tojása pettyes. 
2. Fafajta, szúrós az ága. 
3. Tojásból költi ki a kotló. 
4. Szürke bundás rágcsáló. 
5. Másik neve: kacsa. 
6. Termést betakarít. 
7. Kotkodácsol. 
8. Az erdőben saját nevét kiabálja. 
9. A baromfiudvar kiskirálya. 
10.  Kutya nagyságú dögevő. 
11.  Tollából pihepárna készül. 
12.  A krokodilhoz hasonló hüllő. 
13. Kedvelt állatmesehős. 

 a K  P    
  b C    R 
 c    Y H  

d G  L     
 e N   T  R 
  f K    P 

1 2 

4 3 

5 6 7 

9 8 

10 11 

12 

13 
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VII. Madárhangok a ház körül 
 

 1. Milyen madarakat láthatsz a tömbházak körül is? Tedd helyes sorrend-
be a hangokat! 

 

a) AAGBLM 
b) AJRÚV 
c) CSEEFK 
d) GIÓR 
e) BEÉRV 
f) AAKRSZ 

 
 2. Hogyan beszélnek ezek a madarak? Párosítsd a szavakat! 
 

galamb    ficsereg 
varjú     turbékol 
veréb    károg 
fecske    csiripel 
rigó     cserreg 
szarka    fütyül 

 
 3. A csókát biztos ismered. Kicsi korodban megtanultál vele kapcsolatban 
egy mondókát. Pótold a hiányzó magánhangzókat! 
 

Cs__p-cs__p, cs__k__, 
v__kv__rj__csk__? 
j__v__lt-__ __ k__sf__csk__? 
H__ j__ v__lt __ k__sf__ __csk__, 
n__  cs__pd  m__g __t,   v__kv__rj__csk__! 

 
 4. A varjak egyike azoknak a madarainknak, amelyek a közelünkben 
élnek. A hangját nem nagyon szeretjük. De azért sajnáljuk ősszel és télen, 
amikor látjuk, hogy dideregnek. Ők is sajnálnak minket, amikor ősszel a 
nehezen felszáradó sárban cuppogunk. Pótold a varjú hangját, majd olvasd el 
így is a verset! 
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Sársokalló 

Sár, sár, 
 őszi sár – 
falu, város de sivár. 
  Sár, sár, 
  fülig csap – 
csizma, cipő cuppoghat. 
Fekete gally vizet hullat, 
puszta határ esőn fullad. 
Varjú kornyikálja: _____! 
Fölszárad-e ennyi sár? 
Sok idő még fűbújásig, 
szegény madár csontig fázik. 
  ____, ____, ____, 
  sár, őszi sár. 
    (Csanádi Imre) 

 


