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VIII. Hangok a templomban 
 

 1. Templomainkban a toronyban vagy a haranglábban mindenütt találkoz-

hatunk egy jellegzetes tárggyal. Melyikkel? 

 2. Hogyan szól a harang? Pótold a versben a harang szavát utánzó szót! 

 ____-____, ____-________, 

 szól reggel a kicsi harang. 

 Magas torony kis harangja, 

 messze szállva fut a hangja. 

 ____-____, ____-________, 

 szól reggel a kicsi harang.  

 A nagyharang hangja mélyebb: bing-bang, 

 ____-____, ____-________, 
 megszólalt a nagyharang. 
 

3. A harangok néha ünnepre szólítanak, néha veszedelem közeledtére 

hívják föl a figyelmet. Olvasd el figyelmesen Petőfi Sándor A Tisza című 

versének részletét, és mondd el, mire figyelmeztettek a félrevert harangok. 

A teljes verset lapunk Irodalom rovatában olvashatod. Tanuld meg! 

 
(…) 
 
Késő éjjel értem a tanyára 
Friss gyümölcsből készült vacsorára. 
Társaimmal hosszan beszélgettünk. 
Lobogott a rőzseláng mellettünk. 
 
Többek között szóltam én hozzájok: 
„Szegény Tisza, miért is bántjátok? 
Annyi rosszat kiabáltok róla, 
S ő a föld legjámborabb folyója.” 

 
 
Pár nap múlva fél szendergésemből 
Félrevert harang zúgása vert föl. 
Jön az árvíz! jön az árvíz! hangzék, 
S tengert láttam, ahogy kitekinték. 
 
Mint az őrült, ki letépte láncát, 
Vágtatott a Tisza a rónán át, 
Zúgva, bőgve törte át a gátot, 
El akarta nyelni a világot! 
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       4. Kinek a dicsőségét hirdeti a harangszó? 

Uram, akit mennydörögve hírdet zúgó zivatar, 

Kit szívünkbe dobbant ezer titkos égi zenekar, 

Hírnökiddel versenyezni, 

Hatalmadról himnuszt írni, 

Szerelmedet szívbe sírni, 

Emberi hang hogy akar? 

Úgy akar, hogy harangszóba önti hálaénekét, 

Harangszóval híja hitre hiteveszett életét. 

Ércnyelveken szól, hogy néked 

Hirdethesse dicsőséged. 

Örök Isten, őrizd hát meg 

Az ércnyelvek erejét. 

   (Templomi ének) 

5. Harangjaink nemcsak templomba híváskor szólalnak meg, hanem 

minden délben pontosan tizenkét órakor is. Mire emlékeztetnek? 



                                       5

 6. Magyarázd meg a haranggal kapcsolatos szólásokat! 

a) Hallgat, mint a néma harang. 
b) Majd megadja a nagy harang, a kicsi meg ráhúzza. 
c) Egy harangot ver. 
d) Megkondítják felette a harangot. 
e) A harangok se szólnak egyformán. 
f) A messze harangnak későre jön a hangja. 
g) Felkötötte a harangot, hát kongassa. 

 
 7. Melyik hangszer található a legtöbb templomban? Ha a labdákat helyes 
sorrendbe teszed, megkapod a hangszer nevét. 

 8. Mit tudsz az orgonáról? 

 9. Mi az orgona másik jelentése? Rajzold le! 

 10. Magyarázd meg a szólásokat! 

a) Összement, mint a tót orgona. 
b) Mindig kell igazítani rajta, mint  

              a régi orgonán. 

 11. Fejtsd meg a találós kérdéseket! 

a) Falun ki tud a legerősebben kiabálni? 
b) A harangozó mikor nincs otthon? 
c) Ha két pápa összetalálkozik, mit mondanak egymásnak? 

 12. Mikor mondod a következő gondolatokat? 

Kongva, bongva bús harangszó, hívtál, meghallgattalak. 
Add, Atyám, hát értenem, mit mondanak e szent falak. 

 13. Nevess velünk! 

 Egy osztály kisiskolásai kirándulni mentek Brassóba. Délben megszólalt 
a Fekete-templom nagyharangja. 
 – Ennek van harangja! – mondja az egyik gyerek. – Lehet vagy húsz 
mázsás is. Vajon hogy húzták fel azt a nagy terhet? 
 – Ó, te buta – világosítja fel a barátja –, ezt még biztos csengettyű 
korában feltették. 

N A R O G O
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HANGOK  AZ  ERDŐBEN 
Fuss a fénylő fenyvesekbe, 
Hallod, águk hogy susog? 
Úgy ugrálhatsz ott kedvedre, 
Mint a kedves mókusok. 

(Horváth Imre) 

I. Vadállatok 

1. Erdeink legerősebb, legnagyobb vadállata. Hogy hívják? 

2. Hogy beszél mindnyájunk kedvelt mesehőse: a mackó? 

 3. Mit mond József Attila versében a medve? 
Híres, drága bunda rajtam, 
húsz körömmel magam varrtam. 

  Nyusztból, nyestből, mókusból, 
  kutyából meg farkasból. 
  Brumma, brumma, brummadza. 

 4. Melyik állat ordít: ú-ú-ú hangokat hallatva? Megtudod a választ, ha a 
következő szavak ellentétes párjának első betűit összeolvasod! 

 bátor                _____________________   
 ördög    _____________________      
 jó    _____________________    
 nagy    _____________________    
 vevő    _____________________    
 kevés    _____________________    

 5. Az ordas nagyon hasonlít a farkaskutyához. De milyen jelentős 
különbségek vannak a két állat között? 

 6. Olvasd hangosan a farkas és a kutyák párbeszédét! Milyen hangon 
olvasod a farkasét? Hát a kutyákét? 

 A farkas a falu végén ordít: 
   Ú-ú-ú, 
 Adós nekem ez a fal-u-u! 

 A kölyökkutya: 
 Meg kell adni, 
 meg kell adni! 
 Az öreg kutya: 
 Nem adjuk meg,  

nem adjuk meg! 
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 7. A vadak szabadon ugyan, de állandó rettegésben élnek. Mindegyiknek 

sok-sok ellensége van. Az ismert népköltés utolsó szavait hangosan kell 

mondani. Mit gondolsz, miért? 

Zengenek az erdők 

 és a havasok, 

 keresik a rejteket 

 a szép szarvasok. 

 Futnak a kis nyulak 

 sebesen, 

 morognak a medvék 

 dühösen, 

 bim-bom, bim-bom, bim-bom. 

  

 

8. Melyik az a vadállatunk, amelynek koronája van? Milyen hangokat 

hallat? 
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 9. Fejtsd meg a találós kérdéseket! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

a) Szép bundája, lompos farka, 

Vigyázva jár, ravasz fajta. 

    Mi az? 

b) Fürge állat, hogy is hívják? 

Ugrál ágról ágra, 

Mogyorót gyűjt nagy serényen 

A fa odújába. 

   Mi az? 

c) Erdőn oson, völgybe vág, 

    füle szőrös, foga bárd – 

    áldozata számos, 

    erdei mészáros. 

   Mi az? 

 

d) Tenyeres, talpas, 

 hatalmas, 

 barna bundás óriás, 

 meglesi a méheket, 

     s mézet rabol, ha lehet. 

Mi az? 



 9

II. Erdei madaraink 

 
1. Miért mondják, hogy a harkály a legudvariasabb állat? 

2. A fakopáncs családjából melyik madár él erdeinkben? Pótold a hiányzó 
betűket, majd olvasd el az utolsó sort! 

  

K  K P  M Ó  R A S Á 

  Ö   R   Ó   P  É   É   Á  L   G 

 A R  A  A R   L  

3. Ki az erdő dobosa? Hát az orvosa? 

4. Az erdőket járja, nevét kiabálja. Melyik madár? 
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5. Miért kakukkol a kakukk? A vízszintes 1. sorból megtudod a választ. 

  

VÍZSZINTES: 1. Válasz a kérdésre. 6. Földet forgat. 8. Így kezdődik a 
dörmögés. 9. Kerékgyártó mesterember. 12. Köszörüli a torkát. 13. Előd. 14. 
Fiút is, lányt is becéznek így (Andrea, András). 15. Fiúnév, a hét vezér 
egyike. 16. Rés van rajta. 18. Minden vakáció ezzel végződik. 19. Lángol. 22. 
Se énrám, se terád. 23. Zeng, de csak a végén. 24. Az élővirágot szeretné 
helyettesíteni. 
 FÜGGŐLEGES: 1. Ezzel is megtölthetik a kalácsot. 2. Véd az eső 
ellen. 3. Mérgelődik. 4. Van felesége. 5. A cár mássalhangzói. 7. Nem 
nekem, nem neked kunyerálja (két szó). 10. Román fiúnév (A = Á). 11. 
Kornélia beceneve. 13. Törődik magánhangzói. 17. Sovány vadászkutya. 20. 
Az összeadás egyik szava. 21. M. 22. Ő. V. 

 6. Rajzold le a találós kérdés megfejtését! 

Szálfák sűrűjében, 
rengeteg csendjében 
– kipi-kop, kipi-kop – 
ki kopog? Mi kopog? 
Jaj tinéktek, kukacok! 
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 7. Melyik madár kél fel legkorábban? Ha hallani akarod a hangját, kora 
hajnalban kell felkelned. Megtudod a madár nevét, ha válaszolsz a kérdésre: 
hogyan mozog? A válasz első betűit olvasd össze! 

 A ló ________________. 
 A beteg állat ________________. 
 A kígyó ________________. 
 A strucc ________________. 
 A gyík ________________. 
 A szarvas ________________. 
 A kacsa ________________. 
 A hernyó ________________. 

 8. A nagy magyar tudós, Herman Ottó összegyűjtötte a madarak „szavát”. 
Ismerkedj meg te is velük. 

 „A bagoly: huhol, huhog, vihog, sziszeg, sír, rikolt. 
 A banka: vékkog pu-pu-pu-. 
 A bíbic: jajgat. 
 A bölömbika: bömböl, buffog. 
 A daru: krúgat. 
 A fecske: ficserékel. 
 A fürj: pitypalattyol. 
 A fülemile: csattog. 
 A galamb: burukkol, búg. 
 A gólya: kelepel. 
 A gyöngytyúk: rikácsol. 
 A haris: harsog. 
 A héja: kuvikol. 
 A varjú: károg. 
 A csér: rimánkodik.  

A lúd: gágog, béseg, gágároz. 
 A veréb: csiripol. 
 A páva: rikít. 
 A ruca: hápog. 
 A sas: vijjog. 
 A seregély: csárog, zsinatol. 
 A sirály: sír. 
 A szarka: cserreg. 
 A tövisszúró: csetteget. 
 A vércse: visít. 
 No de a tyúk! Az aztán megyéről megyére így szólogat: karicsál, 
kodácsol, kotyog, kárál, kurrog, kotyol, kárál, karattyol, karácsál, kityög-kityog, 
vannyog, vattog, vattyant, vartyog.” 
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__ürj __alamb 

v__réb s__lyom 

__síz pe__ikán 

c__óka öl__v 

cin__e v__rjú 

g__rle  

 9. Az ősmagyar mondavilágban találkozhatsz nemzetünk egyik jelképé-

vel. Hogy hívják ezt a madarat? Töltsd ki a hálót a mondatokból hiányzó 

szavakkal, majd átlósan olvasd ki a kialakult szót!s 

a) Takarítás után édesanya port _____________. 

b) Az aranyásó arany után _____________. 

c) Édesapám azon _____________, hogy minde-

nünk legyen. 

d) A vonat 3 óra 30 perckor _____________. 

e) Az okos a más kárán _____________. 

 

11. Népdalainkban is gyakran szerepel egy-egy madár. Milyen madarak-

ról szól a legtöbb nóta? Egészítsd ki a hiányzó betűket, hogy értelmes szavakat 

nyerj! A vonalra írt betűket olvasd össze! 

12. A gyermekdalokban is gyakori a madarak neve. Biztos ismered az 

alábbi gyermekdalokat. Énekelj el bár egyet közülük! 

Gólya, gólya, haza szállj 

Egyél, libám, egyél már 

Hess el, sas, sastollas 

Kis kacsa fürdik 

Ágon ugrált a veréb 

Hatan vannak a mi lúdaink 

Madárka, madárka, csacsogó madárka 

a      

b      

c      

d      

e      

10. Milyen madár a turul?
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 13. A népművészetben is találkozol a madár alakjával mint díszítőelem. 

Milyen népművészeti ágakban? Pótold a hiányzó betűket a madárnevekben, 

majd függőleges irányban olvasd el a kialakult szót! 

__akúsz __öcsök __arkály fa__opáncs __ölömbika 

d__ru h__rkály c__nke ser__gély l__d 

__ürj sza__ka __arabu ke__esztcsőrű pacsir__a 

v__rjú vé__cse s__arka k__nya h__lló 

_igó h__lló ver__b gé__ ökö__szem 

h__ris __úzok __ármány bíb__c  

__alamb __engelice  s___s  

f__cán ősz__pó    

__ólyom c__íz    

 14. A templomok kazettás mennyezetén is láthatunk madarakat. Abban a 

templomban, ahova te jársz, van-e ilyen díszítés?  

15. Tanulj meg egy énekesjátékot! 

 A játékosok száma páratlan legyen. Egy gyereket körbefognak, körülötte 
kézenfogva forognak. A dal végén a középen álló tapsol, erre mindenki párt 
keres magának. Aki pár nélkül marad, beáll a középre, és a játék kezdődik 
előlről. 
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A  TÓ KÖRNYÉKÉN ÉS A MEZŐN 
Lám a gólya meg a bácsi 

együtt indultak halászni, 

egyik békát, másik halat, 

kalap, kelep, kelep, kalap. 
(Lászlóffy Aladár) 

 
 1. Kurutty, kurutty, brekeke, 
    Nem esett már hat hete. Ki mondja? 

 2. Mikor iszik a béka? 
 
 
 
 
 
 
 3. Hogy hívják a békapetéből kikelt kicsinyeket? Olyan mint egy hal, 
ezért így is nevezzük. Pótold a hiányzó betűket! 
 
 

a) Pillangó. 
b) Alacsonyan növő fás növény. 
c) A víz felületén cikázik. 
d) A tó vizében is élhet. 
e) Tóparti növény, hosszú levél-

lel. 
f) A hal egyik eledele. 

 
 

 4.  gólya →           béka →             szúnyog 
  
Milyen kapcsolat van a három állat között? Megtudod Kányádi Sándor 
verséből. 

A tavon 

 

Szúnyog zirreg a tó fölött, 
bűvöli a béka.  
Alig várja, hogy leszálljon 
elé a zsombékra. 
 

 

  a L  P K     

   b   K  R   

 c S Z   A   T Ő

   d   L     

e K  K        

 f B   H      
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– Szállj már alább, gyere, gyere, 
ne félj tőlem, szentem! 
Szúnyogot én már náladnál 
nagyobbat is nyeltem. 
 

Így biztatja a szúnyogot 
meredt-szemű béka, 
amikor a tóra vetül 
a gólya árnyéka. 
 

Ám a béka se lát se hall: 
– Ne félj, szúnyog-úrfi! 
Hamm, bekaplak, de hálából 
megtanítlak úszni. 
 

Ugrik is már, és a szúnyog, 
mintha nem lett volna. 
De a gólya sem hiába 
szállott le a tóra. 
 

Csőre villan, mint a penge, 
csattan, mint az ostor: 
nyakoncsípi békaúrfit 
s viszi szúnyogostól. 

 

 5. Milyen békafajtákat ismersz? Töltsd ki a hálót! A hiányzó betűket 
pótold, és függőlegesen olvasd össze! 
 

ka__ap le__él ta__ar 

et__tő Cs__ba cs__re 

ke__er mo__og ka__ __a 

em__lő el__dó bo__or 

ma__om ro__gy er__sz 

Er__ka ma__ __ar ba__os 

ka__át or__sz eg__sz 

ed__ny po__ta ro__on 

ka__as la__da al__ny 

ar__ny sz__na  

 sa__ál  

 gy__lu  
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 6. A néphiedelem szerint, mikor kuruttyol a kis zöld levelibéka? 

 7. Miért fogják meg a kecskebékát? Melyik gyermekdalban sütik a 
békacombot? 

Énekeljétek el ti is a népdalt! 

 8. Hogy beszél a gólya? 

 9. Az alábbi  bihari mondóka mellé rajzolj egy gólyát! 

 

Hosszú lábú gólya 

Fenn a kémény mellett 

Éhes fiainak 

Emígy kelepelget: 

Kelep, kelep, jertek, 

Jó falatot nyertek, 

Ki jó volt, kap jót, 

Hoztam hosszú kígyót. 

10. Mit találunk a kígyón kívül a gólya „étlapján”? 

11. A vizek mentén él egy rigófaj is, de nem a tavak, hanem a hegyi 

patakok mentén. Csak akkor költözik melegebb vidékre, ha a patak vize befagy. 

A patak kövein ugrabugrál, közben, mintha magát biztatná, állandóan bólogat. 

Hangja: cri-cri. Melyik madárról van szó? Töltsd ki a hálót, és olvasd össze a 

legfelső sor betűit! 

 

         

Á R Á N Á D É R 

R Ó R G Z Ő Z A 
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 12. A mezőn él egyik költöző madarunk. A legkisebb hazai tyúkszerű 

szárnyas. A földön jön-megy, szedeget, keresgél. Ritkán kerül emberi szem elé, 

a növények közt bujkálva menekül. Nevét a harmadik függőleges sorban találod 

meg, ha megfejted a következő rejtvényt. 

 

 

 

 

 

  

a) Ruhatisztító eszköz 

b) Gázol 

c) Öltöget 

d) Vízi jármű 

13. A kakas pitypalatty-szerű hangja árulja el jelenlétét, melyre a tyúkocska 

„vá-vö” hanggal felel. Hogy nevezik még a madarak családjában a tyúkocskát? 

     

 
 

a K  F  

b  L  T 

c V   R 

d   J  

    

E R É R 

J R G A 




