
1. OSZTÁLY/2.

A következő feladványokhoz a Friss tinta! című kötetből válogattunk verseket. A könyvet 
a Pagony és a Csimota Kiadó közösen adta ki 2005-ben, és Takács Mari illusztrálta.

Gryllus Vilmos
Téli hangok

zúzmara olvad cseppen a víz
füttyent néha a csíz
roppan a völgyben pendül a jég
szór rá darát az ég
fák fagyos alján túr a rigó
szirtről csusszan a hó
sombokor ágán surran a szél
halkan zenél a tél

(szólnak a hangok tél idején
s hozzá dúdolok én)

Gryllus Vilmos
Jégeső

Felhő közeleg, beborul az ég.
Zúg és dübörög, fenyeget a jég!
Mindent letarol, ami üde zöld!
Mindjárt ideér! Megremeg a föld!

Csattog, kavarog, lezuhan az ég!
Dörgő riadó: megered a jég!
Fákat csupaszít, töri, ami zöld!
Hol van menedék? Könyörög 
a föld.

Nincsen kegyelem! Fekete az ég.
Szőlőt, gabonát szüretel a jég.
Nem kell sok idő, egyre fogy 
a zöld.
Barnán, csupaszon didereg 
a föld.

Csukás István
Sün-mese

Tüskéshátú sün barátom,
merre jártál, mondd, a nyáron?
Itt az ősz, a lomb lehullt már,
most látlak, hogy előbújtál.
Körmöd kopog, eliramlasz, 
vigyázz, itt a tél, te mamlasz!
De a sün nem jön zavarba,
belebújik az avarba.

1. Melyik vers, melyik évszakról szól? Kösd össze a versekkel!

A. tavasz B. nyár C. ősz D. tél

2.  a. Keresd meg a versekben a „jég” szót és karikázd be őket! 
b. Számold meg, hányat találtál és írd be a versek alá a négyzetekbe a számot!

Név, osztály: ......................................................   Visszaküldési határidő: január 13.
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4. Karikázd be azt az állatot, amelyik egyik versben sem fordul elő!

A. sün B. cica C. rigó D. csíz

5. Keresd meg és színezd ki a táblázatban azt a szót: HÓ! 
(Vigyázz, vízszintesen és függőlegesen is lehetnek!)

S H Ó L Ó R T Ó
T Ó L Ó H Ó H Ó
M S H Ó N T Ó R
L H Ó S H M H Ó

6. Keresd meg a kisbetűs szavak nagybetűvel írt párját! Kösd össze őket!

A. ősz 1. ÉG
B. ég 2. TÉL
C. jég 3. ŐSZ
D. tél 4. JÉG

7. Az őszi falevelek hullani kezdtek. Folytasd a sorozatot!

8. Színezd ki a faleveleket őszi színekkel!

3.  Rajzolj egy képet arról az évszakról, amelyikhez nem tartozik vers! 
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9. Segíts a süninek eljutni az avar alá, hogy téli álomra vonulhasson!

Könyveinket megrendelhetik a www.rainbowkatalogus.hu oldalon.
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