1. Hallgasd meg Veres Csilla versének egy részletét!
Jön szél úrfi, rázza, rázza,
táncol a fa ezer ága,
új kabátját elcseni,
nem is marad más neki.

Dühös lesz és kiabál,
tüskés labdát hajigál,
ha arra jársz, eltalál.

Mi lehet a vers címe?

A. Galagonya B. Meggyfa
C. Diófa
D. Gesztenyefa

2. Mit jelent a versben, hogy a szél a fa „új kabátját elcseni”?
A. letöri az ágait
C. ellopja a termését

B. lefújja a leveleit
D. eltöri a törzsét

3. Melyik szóval folytatódik a sor?
B. hangoskodik C. trillázik

D. zokog

4. Hallgasd meg a következõ szavakat! Melyik szóban hallod az
egyik fontos fûszerünk nevét? (Többszörös választás!)

A. korsó

B. szósz

C. sólyom

D. ósdi

5. Melyik szóval egészíthetõ ki az ismert mese címe?
A … király
A. remegõ

B. vacogó

C. reszketõ

D. didergõ

1. forduló

szó! Segítségül megadjuk, hogy a kitalálandó állatnevek
milyen hangokból épülnek fel. Ám ha egy hang többször is
elõfordul a szóban, a listában akkor is csak egyszer szerepel.
Melyik állatnak áll öt hangból a neve? (Többszörös választás!)

Anyanyelv 1.

A. Lassan vánszorogva mászom, a házamat sose látom. (a, cs, g, i)
B. Szemétdombon hetykén állok, virradatkor kiabálok. (a, k, s)
C. Olyan vagyok, mint egy ló, csíkos ruhám, bugyogóm. (a, b, e, r, z)
D. Sziklákon fészkelek én, magas szirtek tetején. (a, s)

7. Tamás kedvenc állata a tigris, Mónikáé a macska, Rékáé a
róka. Kié a gazella?

B. Gáboré

C. Karoláé

Sok-sok gyöngyszem együtt lakik,
levelekkel takarózik.
Lehet lila, kék vagy sárga,
ha megérett, hordó várja.

A. l
C. k

B. õ
D. sz

9. Ro-bot Ro-bi csak szó-ta-gol-va tud be-szél-ni. U-tá-noz-ni
pró-bál-tam. Mi-kor hi-báz-tam?

A. Sá-ri ka-pott egy szép me-se-köny-vet.
B. Id-én a Ba-la-ton-nál nya-ral-tunk.
C. Már na-gyon vár-tam az is-ko-lát.
D. Már gyü-le-kez-nek a fecs-kék.
Melyik szóból radírozott ki azonos magánhangzókat?
(Többszörös választás!)
A. k_rt_

B. cs_r_szny_ C. d_nny_

D. Annáé

D. _lm_

11. A következõ szavak visszafelé kimondva is értelmesek.
Melyikre nem igaz ez?
A. bál

B. verem

C. pala

12. Melyik nem madár?

6. Hallgasd meg az ismertetõket, és találd ki, melyik állatról van

A. Zoltáné

elõ többször is a négy hangból álló megfejtésben?

10. Radírpók kiradírozta a gyümölcsnevekbõl a magánhangzókat.

nótázik, dúdol, kornyikál, …
A. suttog

8. Fejtsd meg a következõ találós kérdést! Melyik hang fordul

A. õszapó
B. bögöly
C. bölömbika D. marabu

13. Melyik esetben nem jelenti ugyanazt
a szópár két tagja?

A. szép – gyönyörû
B. agyafúrt – ravasz
C. vidám – kedves
D. termetes – nagy

14. Melyik szó illik a sorba?
medve, Elek, szekerce, …
A. eresz
C. karó

B. kertész
D. ékes

D. lakás

