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A  KÖZLEKEDÉSI  ESZKÖZÖK  HANGJA 

Micsoda forgalom! 

Szemem előtt ezer jármű kereng el. 
 (Dsida Jenő) 

 
 
 1. Írd a járművek alá a nevüket! 
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 2. Melyik a leghangosabb jármű a képen látható járművek közül? Haladj 
bástyalépésben! (Vagyis ugorj négyzetről négyzetre, de csak vagy vízszintesen, 
vagy függő-legesen! A csillagtól indulj!) 
 

P E  R *

É P Ü 

G Ő L 

 

 3. Melyik szárazföldi jármű halad a leghalkabban? Még 200 éve sincs, 
hogy felfedezték, pontosabban 1817-ben indult el világhódító útjára. 

 4. A legrégebbi időktől használt közlekedési eszköz neve hiányzik az 
összetett szavakból. Pótold! 
 
 
 
 
 
 
 
 DERÉK  TENGELY   KERÉK         KENŐCS 
 

 5. A fentiek közül melyik mondhatja: 

  Dicc-döcc, dicc-döcc, 
  Ha-za-fe-lé dö-cö-gök, 
  Ha-za-fe-lé dö-cö-gök. 

 6. A szekér azért is döcögött, mert kerekeit nem kenték meg. Mivel 
kellett volna megkenni, hogy ne szóljon így: 

  Meg-it-ták a ke-nőcs á-rát. 
  meg-it-ták a ke-nőcs á-rát... 

 7. Az autóval kapcsolatban keresd meg a kakukktojást! (Azt a szót, 
amelyik valamilyen szempontból nem illik a többi közé.) 

 
a) kerék, motor, fék, kémény, duda, kormány 
b) Ford, Opel, Audi, Mercedes, Dacia, Nissan 
c) szélvédő, benzintartály, olajszűrő, lámpa, gumibelső 
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8. Fejtsd meg a találós kérdéseket! 

a) Ha vízbe megy, csobog, 

 ha nádon megy, zörög, 

 ha úton húzzák, poroz. 

   Mi az? 

b) Vasbika, vasmezőn, vasszekeret húz. Mi az? 

 9. Régen messziről hallani lehetett, ha vonat közeledett. Ma csak akkor 

halljuk, hogy jön, ha a mozdonyvezető jelzi a közeledtét. Mi hajtotta a 

„hangos”, és mi a „halk” mozdonyt? 

 10. A Bihari gyermekmondókák című gyűjteményben így beszél a vonat 

a kaptatón, az egyenes úton, az ereszkedőn. Állapítsd meg, hol megy a vonat! 

a)  So-kat rak-tak,     b) Fut a vo-nat, 

     Is-ten se-gíts,          Megy a vo-nat, 

     So-kat rak-tak,          Za-ka-tol 

     Is-ten se-gíts...          Za-ka-tol, 

             Ta-ka, ta-ka, 

 c) Ha se-gí-tel, ha nem is,         Ta-ka-ta-ka, 

     Le-me-gyek én ma-gam is.        Za-ka-tol, 

             Za-ka-tol. 

 11. Dsida Jenő versében milyen járművek hangját hallhatjuk? 

 Micsoda forgalom! 

 Szemem előtt ezer jármű kering el, 

 – zirr-zurr! 

 kocsi robog és villamos csilingel: 

 – csin-csin! 

 roppant zsúfolt autóbuszok cikáznak, 

 – tú-tú! – 

 motorok, mint fürge cicák cicáznak, 

 – töf-töf! 
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 12. Biztos már te is álldogáltál hosszabb ideig valamilyen közlekedési 
eszközre várva. Nemes Nagy Ágnes verset írt arról, hogy mit kell mondani vára-
kozás közben. Te is megtanulhatod. Meglátod, mire a vers végére érsz, már jön 
is a várva várt jármű. 

  Ezt a villamosra várva kell mondani télen: 
 

Álldiga és várdiga, 
Járdiga és tánciga. 

Erre, arra, 
arra, erre, 
nincs semerre, 
nincs semerre. 

Álldiga és várdiga, 
járdiga és tánciga 
seje-huja-haj. 
    

 13. Milyen járművek robognak szirénázva? Nagyon fontosak, mert emberi 
életeket mentenek! 

 14. Tanuld meg a verset! 

   A kis sofőr 

Durrog a gép, puffog a cső, 
Én vagyok a, én vagyok a kocsivezető. 

Süthet a nap, hullhat a hó, 
Jár a motor, szól a duda, fut az autó. 

Ülj bele hát, bárhova mész, 
Fut a kocsi, fut a kocsi, hamar odaérsz! 
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MEGFEJTÉSEK 

 

 1. hajó, autóbusz, villamos, repülő, szekér, személygépkocsi, troli, vonat, 

kerékpár, helikopter, metró, csónak; 

 2. repülőgép 

 3. kerékpár 

 4. szekér 

 5. szekér 

 6. kenőccsel 

 7. a. kémény – nem autóalkatrész; b. Dacia Romániában  gyártott autó; 

 c. lámpa – nem összetett szó 

 8. a. csónak, b. vonat 

 9. gőz, villamos áram 

 10. a. az emelkedőn (kaptatón); b. egyenes úton; c. ereszkedőn 

 11. autó, villamos, autóbusz, motorbicikli 

 13. mentőautó, tűzoltóautó 

 

 

 

 

    




