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Kérdések és feladatok a Nyárelő című vershez 

 

1. Kányádi Sándor Nyárelő című versének három szakaszában talál-
kozunk az alliterációval, az egybecsengő kezdőhangokkal. Írjátok le 
ezt a három verssort! (Az alliterációról bővebben olvashatsz az Iroda-
lom oldalon, Az alliterációról és a magyar nyelv költői lehetőségeiről című 
írásban.) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

2. Folytassátok a minta alapján! 

kék → kékell → kékellő 

zöld _________________________ 

sárga _________________________ 

lila _________________________ 

fehér _________________________ 

barna _________________________ 

fekete _________________________ 

 

3. Egészítsétek ki a mondatokat a fenti feladatból vett szavakkal! 

Tavasszal a rét _________________________ 

Ősszel a fák levele _________________________ 

A távolban az örök hó borította hegyek _________________________ 

A sötétben minden tehén _________________________ 
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A friss diótól _________________ meg a kezem. 

Az érett szedertől _________________ meg a szám. 

 

4. Mi (ki) milyen? Egészítsétek ki a versben leírtak alapján! 

A víz _________________ 

Az ég _________________ 

Az árny _________________ 

A fűzfák _________________ 

A Küküllő _________________ 

A tündér _________________ 

A susogás _________________ 

 

5. Kányádi Sándor Nagygalambfalván, a Nagy-Küküllő jobb partján 
fekvő faluban született. Keressétek meg, és másoljátok le azokat a 
verssorokat, melyekből a költő szülőföld iránti szeretete sugárzik!    

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

6. A küküllő szó török eredetű, jelentése: kökényes. A név valószínű-
leg a vidék faunájára utal, melyen a folyó átfolyik. A Nagy-Küküllő a 
Görgényi-havasokban ered Erdélyben. Írjátok le annak a székely vá-
rosnak a nevét, ahol a hegyvidéki folyó dombvidékivé „szelídül”! 

_____________________________________________________________ 
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7. A Nagy-Küküllő Balázsfalvánál egyesül a Sóvidékről érkező Kis-
Küküllővel, innen Küküllő néven fut tovább az Erdélyi-medencében. 
Írjátok le annak a folyónak a nevét, amely a Küküllőt Erdélyből a Ti-
szába „szállítja”!  

_____________________________________________________________ 

8. Keressétek meg a világhálón, és tanuljátok meg a Kék a kökény, rece-
ce kezdetű dalt! 
 
Kék a kökény recece 
ha megérik, fekete, 
én utánam barna kislány ne gyere. 
Én is annak a babája vagyok, 
aki nékem egész héten 
páros csókot adott. 
Kék a kökény recece, 
ha megérik, fekete, 
én utánam barna kislány ne gyere. 
 

9. Egészítsétek ki a táblázatot alliteráló nevekkel! A családnév legyen 

valamely mesterség, foglalkozás neve, és ennek első mássalhangzó-

jával csengjen össze a személynév első magánhangzójával! Például: 
Kocsis Károly 
 

Asztalos  

 Jolán 

Ács  

 Péter 

Bányász  

 Endre 

Fazekas  

 Cecília 

Kőműves  
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 Loránt 

Sóvágó  

 Vilmos 

Lovász  

 Szilárd 

Mészáros  

 Hugó 

Cserepes  

 
 

Összeállította: Székely Győző 
 
 
 
 
 
 
 


