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A  TÓ  KÖRNYÉKÉN  ÉS  A  MEZŐN 
(folytatás) 

 
14. Keresd meg a versben a fürj hangját utánzó szavakat!    

                    Nyári reggel 

Fű között a pitypalatty 
vígan kiált: Pity-palatty! 
Pity-palatty!... Pity-palatty!  
Pitymallik a pitymalat! 
Piroslik a pirkadat! 
Virrad már a virradat, 
s nemsokára életre kel 
a határ!... 

De ni, ott, a nagy réten 
fütyürészve, serényen 
kaszál már egy kislegény! 
  (Molnos Lajos) 

15. Mi a különbség a pitypalatty és a pity-palatty között? 

16. Melyek a kora reggeli órára vonatkozó képek? 

 17. Kiről mondja a találós kérdés? „Se hárfája, se gitárja, mégis szól a 
muzsikája.” 

 18. Hogy beszél a tücsök? 

Füvek sűrűjében 
barna zenész csücsül, 
s a lábával hegedül... 
cirr-cirr ... száll a nóta 
kora reggel óta. 
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 19. A kis tücsköt úgy ismerjük, hogy nem szeret dolgozni, csak 
hegedülni. Télen aztán a szorgalmas hangyától kunyerál ennivalót. Hát ez így 
nem igaz! A tücsök is, mint minden bogár, a telet átalussza. Az viszont igaz, 
hogy szeret zenélni. Hogyan hegedül a tücsök? 
 
 20. Adj címet a versnek! 

Én vagyok 
egész nap 
csak ülök, csak ülök, csak ülök, 
s ha kedvem tartja, 
hegedülök. 

Leheverek 
a fűbe, a fűbe, a fűbe, 
irigyel a hangya, 
a fürge, a fürge, a fürge, 
de jaj lenne nektek, 
ha én irigykednék, 
és ő he-he-hegedülne! 
  (Markó Béla) 

 
 21. Szerinted mi a szóismétlések szerepe a versben? 
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HANGOK  A  TERMÉSZETBEN 
Tanulj dalt a zengő zivatartól. 

(Vörösmarty Mihály) 
 

 1. Hogyan szól az eső? 
Selyemfonálként 
lengedező 
millió lábán 
megjött az eső. 
Mindenütt pereg 
és suhog, 
s kortyolják füvek, 
állatok. 

  (Szabó Lőrinc) 

 2. Magyarázd meg a szólásokat! 
a) Úgy sír, mint a záporeső. 
b) Olyan arcot vág, mint a háromnapos esős idő. 
c) Lóg az eső lába. 
d) Olyan, mint a májusi eső. 
e) Eső után köpönyeg. 

 3. Az eső „rokonai”: a harmat, a hó, a dér, a jégeső. Melyik mit csinál? 
Válaszd ki a megfelelő történést jelentő szavakat! Vigyázz, mert egy 
jelenséghez több ige is tartozhat: szállingózik, esik, hull, szitál, pilinkél, kopog, 
zuhog, csepereg, szemerkél. 

 4. Melyek az eső hangját utánzó szavak a mondókában? 
Ess, eső, ess! 
Holnap délig ess, 
Az én báránykámnak 
Jó legelőt vess! 
Essél eső, essél, 
Bugyborékot vessél, 
Búza bokrosodjon, 
Árpa szaporodjon. 
Csirr, csurr, csepegő, 
Esik, esik az eső. 
Liccs-locs, locsogó- 
Esik eső, hull a hó. 
  (Népköltés) 



 6

 5. Mit csinál? Az ábécésorrendben megadott szavakat tedd logikai 
sorrendbe! 
 – a szellő: ádfgjlou, deeeglzn 
 – a szél: fjú, ábcil 
 – a vihar: ístüv, dghöün 
 – az orkán: blmoot 

6. Mi történik tavasszal a jégcsappal? Milyen hangokat hallat? 
Csipp, 
csepp. 
egy csepp, 
öt csepp 
meg tíz, 
olvad a jégcsap, 
csepereg a víz. 
 (Weöres Sándor) 

 7. Az őszi eső nehéz, lassú cseppekben hull a földre. Esik, esik, esik sza-
kadatlan. A szóismétlések érzékeltetik, hogy kitartóan hullanak az eső-cseppek. 
Olvasd figyelmesen a verset, jegyezd meg, melyik szó ismétlődik! 

Nedves november 
Csepereg, csepereg.    Csepereg, csepereg, 
Lucskos levelek,     hajnalra a szél 
lankadt levelek     rétet, ligetet, 
sápadt serege     fonnyadt füveket 
lassan lepereg.     dérrel terelget. 
Csepereg, csepereg.    Csepereg, csepereg, 
Csapzott, csatakos     felleg pityereg, 
szarvascsapatot     ég-föld kesereg, 
hűs szél riogat,     csepeg, csepereg, 
faggyal fenyeget.     csepeg, csepereg. 

             (Varga Domokos) 

 8. Tréfás találós kérdések az esővel kapcsolatban. Felelj reájuk! 
a) Mikor lehet az esővizet szitában szállítani? 
b) Miért esik az eső? 
c) Hogy esik az eső? 
d) Mit csinálunk, mikor esik az eső? 
e) Mi az, ami nem lesz vizesebb, ha vízbe hull? 
f) Felül kopog, alul csobog. Mi az? 
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g) Vékonyabb, mint a nádszál, magasabb a toronynál. Mi az? 
h) Mi az, amit nagyon várunk, mégis, ha megjön, futunk előle? 
  

9. Húzd alá az esőre vonatkozó kifejezéseket! 

 Lassan, elgondolkozva szemezni kezd. 
     (Veres Péter) 

 Szitálva indul könnyű permeteg. 
    (Áprily Lajos) 

 Eső zuhog az éjben. 
  (Tóth Árpád) 

 Ereszkedik le a felhő, 
 Hull a fára őszi eső... 
  (Petőfi Sándor) 

 Pitty, petty, kicsi csepp, 
 esik eső, elered, 
 elered és hosszú szála 
 fércet varr a barázdára. 
  (Kányádi Sándor) 

 10. Népdalainkban is jelen vannak a természeti jelenségek. Íme néhány 
példa. Folytasd a felsorolást! 

 Szállnak az alkonyi felhők 
 Tavaszi szél vizet áraszt 
 Esik az eső, ázik a heveder 

 11. Mi történik a természetben? 

 Szél szisszen 
 mogorván, 
 arany villám kardot ránt. 
 Szomjas 
 táj fölött 
 ezer ágyú 
 rádörög. 
 Zápor, 
 zápor 
 zeng a magosságból 
 istenigazából. 
  (Csanádi Imre) 
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12. Milyen eső esik a versben? 

Haragos égből zúdul a víz, 
hallgat a rigó, hallgat a csíz, 
issza a záport, issza a föld, 
utána zöldebb lesz, ami zöld. 

Nézd csak, kis rigó, nézd csak, kis csíz, 
körötted zubog, zuhog a víz, 
szakad a zápor, dördül az ég – 
záporos égből koppan a jég. 
  (Tordon Ákos) 

13. a) Milyen madár a csíz? 
        b)Milyen évszakban esik jégeső? 

14. Mit kell tenned, ha a vihar a szabadban ér? Eligazít a következő vers. 

 Ha a vihar fejed felett, 
 E versikét el ne feledd! 
 Bükkerdőbe menekülj, 
 Fűzfa alá sose ülj! 

15. Felelj a találós kérdésre! 

 Honnan jön? Senki se tudja, 
 azt se, merre visz az útja, 
 kéményeken furulyáz, 
 tőle lobban a parázs. 
 Hátán felhő lovagol, 
 nád előtte meghajol, 
 a fák róla beszélnek, 
 minek hívják, no: _______________! 

 16. Ki mondta a szélről? „A szél arra fúj, amerre akar. Hallod a zúgását, 
de nem tudod, hogy honnan jön és hová megy.” (János 3,8) Az idézet a 
Bibliában található. 

 17. Ugyancsak a Bibliában olvasható: „És lőn nagy hirtelenséggel az 
égből mintegy sebesen zúgó szélnek lendülése, és eltelé az egész házat, ahol 
ülnek vala.” (Apostolok cselekedetei 2) 

a) Milyen keresztény ünnephez kapcsolódik az idézet? 
b) Mi jelenik meg az apostoloknak szél formájában? 
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18. Ki a nyertese a versenynek?  
 A Szél meg a Nap 

Licskes-lucskos öreg bácsi 
(hujj-hujj, én a Szél vagyok!) 
kék udvarban seprőjével 
megkergette a Napot. 
Szél mondta: „Hujj-hujj-hujj!” 
Nap mondta: „Bújj, bújj, bújj!” 
Szél kergette, 
utolérte, 
jól megverte a Napot; 
megkergette, 
utolérte, 
jól megverte, 
összetörte, 
kék udvarból kiseperte, 
kendőjébe bekötözte, 
mondjátok meg: hová tette? 
zsebre tette a Napot. 
Zsebre tette? Zsebre ő! 
Azért van most rossz idő! 
   (Szabó Lőrinc) 

 19.  Tedd sorrendbe a szavakat a szél erőssége szerint! 
 szellő, szélvihar, szélcsend, enyhe szél, orkán, erős szél 

 20. Költőink észrevétele a szélről. Csak a nevek kezdőbetűit írtuk ki, te 
találd ki a költő teljes nevét! 
a) Tekereg a szél, 
     kanyarog a szél, 
     didereg az eper-ág: 
     mit üzen a tél? 
     Fúj a szél, fúj a szél, 
     de morog a szél. 
     Apró ez a szoba, 
     mégis belefér. 
  (W. S.) 
b) ... Honnan, kicsi szellő, ég vándora, jöttél? 

Vagy lábom előtt csak egyszerre születtél? 
       (A. J.) 
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 21. Petőfi Sándor Úti levelek című írásában olvashatjuk: „Én értem a 
patak csörgését, a folyam zúgását, a szellő susogását és a fergeteg üvöltését... 
Értem pedig különösen a falevelek zörgését. Leülök egy magányos fa alá, és 
órákig hallgatom, mint zizegnek lombjai, mint suttognak fülembe tündérre-
géket.” 
a) Mit jelent a fergeteg szó? 
b) A levél szónak hány jelentése van? 

 22. Magyarázd meg a szólásokat! 
a) Más szelek fújnak. 
b) Nagy szelet csap valami körül. 
c) A széltől is óv valakit. 
d) Szelét veszi valaminek. 
e) Tudja, honnan fúj a szél. 
f) Csapja a szelet valakinek. 
A szólások jelentése, nem sorrendben: 
 Tudja, mi az indító oka beszédének vagy magatartásának. 
 Gyökerestől megváltozott a helyzet. 
 Titkon megtudja, megsejti. 
 Többet beszél róla, mint kéne. 
 Udvarol, bókol. 
 Féltőn gondoskodik valakiről. 

 23. Társítsd az oszlopok szavait! 
csermely   buggyan 
patak    csobog 
folyó    csörgedezik 
folyam   hömpölyög 
forrás    folydogál 

 24. Figyeld meg a patakocska hangját utánzó szavakat! 
    Kicsi patak 

Kicsi patak csobogó, 
terefere-locsogó, 
ímmel-ámmal folydogál, 
árnyas fák alatt megáll. 
Szundít egyet, s azután 
baktat egész délután, 
s mégis alig estére 
ér a falu végére. 
  (Molnos Lajos) 
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25. Adj címet a versnek! 
Csicseri borsó, vad lencse, 
merre szaladsz, erecske? 
  Erre-arra szaladok, 
  amíg el nem fáradok. 
Kilimp-kolomp, kirakat, 
merre csobogsz, kis patak? 
  Erre-arra csobogok, 
  amíg társra akadok. 
Kerekecske-dombocska, 
merre ballagsz, folyócska? 
  Erre-arra ballagok, 
  amíg a tengerhez jutok. 
Veder, szeder, vadkender, 
mért hullámzol, nagy tenger?  
  Hullám hátán elalszom, 
  víz-csodákról álmodom. 

  (Péterfy Emília) 
 




