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Egyed Emese: Burkoló 
 
Drága csizmám, jó legyél, 
csússzál, ahogy akarom, 
melegítsd a lábam fejét, 
ne fázzam nagyon. 
 
Drága kesztyűm, el ne hagyj, 
megszidnak, ha elvesznél, 
különben is barátom vagy: 
nem fagy rád a hó. 
 
Drága sapkám, fülem háza, 
szépen ülj a fejemen, 
legyen kedvük társaimnak 
játszani velem. 

Illusztráció: Szabó Enikő 
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Kérdések és feladatok 
 
Válaszolj egy-egy mondatban! 
1. Melyik évszakban történik a vers?  
 

____________________________________________________ 
 
2. Melyik évszak előzi meg és melyik követi ezt az évszakot? 
 

____________________________________________________ 
 
3. Milyen hónapokat sorolhatunk ehhez az évszakhoz? 
 

____________________________________________________ 
 
4. Mely hónapokban van tél a déli féltekén? 
 

____________________________________________________ 
 
5. Mi jellemzi a telet? Írj röviden a télre jellemző időjárási jelenségekről!  
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
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A vers mindhárom szakasza megszólítással kezdődik: egy kisfiú (vagy kis-
lány) sorban szólítja meg téli öltözékének darabjait. Úgy szól az élettelen 
tárgyakhoz, mintha élő személyek lennének: megszemélyesíti azokat.  
 
6. Kiket (miket) szólít meg? Sorold fel!  
 

____________________________________________________ 
 
A megszólítás után mindegyik „barátjától” kér valamit. A csizmájától azt 
kéri, hogy legyen jó, a kesztyűjétől, hogy ne hagyja el, a sapkájától pedig 
azt, hogy üljön szépen a fején. Válaszolj egy-egy szóban! 

7. Milyen játékhoz legyen jó a csizma? ____________________ 

8. Mitől védje meg a lábát?   _____________________________ 

9. Mi történik, ha elvész a kesztyű?   ______________________ 

10. Mely testrészét védi a sapka? _____________________________ 
 
11. Milyen gyűjtőszóval nevezhetnénk meg mindhárom „megszólítottat”? 
Húzd alá a megfelelőket! A felsorolásban találsz néhányat, melyet a fiatalok 
használnak szívesebben, az argóhoz tartoznak. Azokat húzd alá két vonal-
lal!   
 

ruha lábbeli öltözék cucc viselet szerelés 
 
12. Az öltözéket magunkon hordjuk, viseljük, innen ered a viselet. Mit je-
lent a viseltes? Húzd alá a megfelelőket! 
 

kopott fényes elnyűtt divatos kiszolgált 
 
13. Kösd össze az összeillőt! 
 

sapka lábbeli 
kesztyű 
csizma  

 
ruhadarab 
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A kesztyű szó régi szavunk, mely a kéz és a tesz (régiesen teü = tevő) sza-
vakból született összetételként. Mintájára a nyelvújítás korában megalkot-
ták a lábtyű szót. Ezt nagyszüleinktől még hallhattuk, mára már kikopott a 
használatból. Megmaradt azonban az irodalomban, például Jókai Mór Egy 
az Isten című regényében: „Ha kocsin jött volna a kapujáig, bizonyosan érte 
volna valami kellemetlenség, de mert gyalog jött, a kezében egy pár vastag 
talpú lábtyűvel, mindenütt utat nyitottak előtte…”; vagy Szabó Lőrincz 
Örkénytábor felé című versében:  … „Ni, hogy párolog / a fülledt bakkancs 
még a napban is!” / Derék lábtyű, nélküle csupa seb volnék!  
 
14. Ha a lábbeli a lábat védi, mondhatjuk-e, hogy a kézbeli védi a kezet? 
Gondolkodj, és húzd alá a ritkán használt kézbeli szóhoz illőket! 
 

kesztyű kézben tartott bot kasza fogantyúja 
 
15. A sapkára sem illik a fejbeli szó. Adj példát a fejbeli (fejbéli) szó hasz-
nálatára! (Segítségül: számolj!) 
 

_____________________________________________________________ 
 
16. Rajzold le a kesztyűdet és a sapkádat! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 




