1. Hallgasd meg Veres Csilla versének egy részletét!
Szemtelen a rigó,
megcsípi a meggyet,
aztán tovaröppen
teletömött beggyel.

A. kunyhó

B. pimasz

C. gyors

A. tavasz

D. hangos

2. Milyen tulajdonsággal rendelkezik az a meseszereplõ, akire
azt mondják, hogy a napra lehet nézni, de rá nem?
A. rút

B. duci

C. sápadt

D. gyönyörû

3. Melyik szó elé illesztheted a szõlõ szót úgy, hogy újra értelmes
legyen? (Többszörös választás!)
A. szem

B. tõke

C. fürt

D. levél

4. Melyik szólás jelenti azt, hogy valaki gõgös?
A. Egérutat nyer.
C. Maga alatt vágja a fát.

B. Fenn hordja az orrát.
D. Rossz fát tett a tûzre.

Anyanyelv 1. 2. forduló

gyufa – falu – lufi – ?
B. ifjú

C. firkál

D. fiús

a kapott szó is értelmes legyen?
B. fák

C. báb

D. máz

C. õsz

D. vityilló

D. tél

10. Alkoss gyümölcsneveket a két csoport betûibõl!
ooó ° ió ° öe ° õõ

d ° sz l ° m gy r

Melyik három betûvel alkotnak a kimaradt magánhangzók
egy újabb gyümölcsnevet?
A. k r t

B. k k ny

C. c t r

A. boszorkány
B. madárijesztõ
C. szél
D. árnyék

D. b n n

11. Melyik szópárban találsz ellentétes jelentésû szavakat?
(Többszörös választás!)
A. izgatott – nyugtalan
C. mogorva – vidám

B. fürge – lassú
D. vad – nyugodt

A. kenyértésztából
B. franciakrémesbõl
C. mézeskalácsból
D. palacsintából
(Többszörös választás!)
A. a fésûnek
B. a tükörnek
C. a fûrésznek
D. a kosárnak

14. Mondd visszafelé a szavakat! Melyik lesz

7. Mi a találós kérdés megfejtése?
Kötekedik fûvel-fával,
Játszik mások kalapjával,
lovagol az ember hátán,
soha nem áll saját lábán.

B. nyár

13. Melyik tárgynak van foga?

6. Melyik szóban nem tudod kicserélni az á betût é-re úgy, hogy
A. rág

C. palota

12. Mibõl készült a mesebeli boszorkány háza?

5. Melyik szóval folytatható a szótaglánc? (Többszörös választás!)

A. fizet

B. házikó

9. Melyik évszak neve lehet egy növény neve is?

Melyik kifejezés jelenti ugyanazt, mint a versben szereplõ
szemtelen szó?
A. éhes

8. Jelentése alapján melyik szó nem illik a sorba?

értelmes? (Többszörös választás!)
A. utas
C. telek

B. akkor
D. izom

