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Függelék 
 

Évszakok és jeles napok 

Csanádi Imre: Négy testvér 
 

Év múlik, évet ér,  
egymást hajtja négy testvér: 
 víg tavasz, virághintő,  
 koszorús nyár, kalászdöntő,  

ősz, gyümölcsérlelő,  
tél, havat terelő. 
 

❖ Felelj a kérdésre! 

 

Hogy hívják a négy testvért?

 _______________________________________________________ 

 

Ősz 

 

Polgár István: Szeptemberi vendég 

 

❖ Olvasd fel a verset hangosan! 

 

Hull az eső. Monoton 
kopogását hallgatom. 
Vendég kopog, ismerős:  
Bebocsátást kér az ősz. 
 

 

Benedek Elek: Sárgulnak a falevelek... 
 

Sárgulnak a falevelek,  

Szép meleg nyár, Isten veled! 

Fecske, gólya készülődik,  

A tanulás megkezdődik. 

 

Nem szól a csengő hiába,  

Mennek is már szép sorjába. 

Csak menjetek, meglátjátok,  

Mennyi szép és jó vár rátok! 

 

❖ Meséld el, milyen volt a tanévkezdésed! 

  

bebocsátást kér – Einlass verlangen 

sárgul – gelb werden 
falevél – das Blatt 
Isten veled! – Leb wohl! 
készülődik – sich vorbereiten 
megkezdődik – etw. beginnt 
szól a csengő – die Glocke läutet 
sorjába mennek ~ sorban mennek – sie 
gehen hintereinander 
Menjetek! – Geht! 
meglátjátok – ihr werdet es sehen 
vár rátok – er/sie/es wartet auf euch 

 

hajt – verfolgen 

hint – streuen 

dönt – umwerfen 

érlel – reif werden lassen 

terel – lenken, leiten 
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Sarkady Sándor: Édes ősz 
 

Édes ősz jött,  

Hull a körte,  

hamvas szilva  

hull a földre.  

Itt az alma,  

kasba rakd,  

Ott a szőlő,  

hamm bekapd! 

Avar alatt  

dió búvik,  

ott ne hagyd! 

 

❖ Mely gyümölcsök nevét olvastad a versben? 

_____________, ___________, __________, ____________, ____________ 

 

❖ Gyűjts összeillő szavakat! 

 

 tavasz – virág 

 nyár – ______________________________ 

 ősz – _______________________________ 

 tél – ________________________________ 

 

❖ Olvasd el, és ismételd hangosan a következő mondatot! 

 

Ősszel a szőlőben a szorgalmas emberek vidáman szüretelnek. 

 

 

Kányádi Sándor: Jön az ………….  
 

❖ Hallgasd meg és egészítsd ki a verset! 

 

Jön már az ismerős,  

széllábú, ________________________ ősz. 

Sepreget, kotorász,  

meg-megáll,___________________________ ráz. 

 

Lombot ráz, ________________________ ver,  

krumplit ás, ___________________________ 

Sóhajtoz ___________________________,  

s harapja, kurtítja 

a _____________________________ napokat. 

 

Emlékszel? 

 

Mikor? – tavasszal, 

nyáron, ősszel, télen 

hamvas – flaumig  
kas ~ kosár – der Korb  
Hamm bekapd! – Verschlinge sie schnell!  
avar – dürres Laub  
búvik ~ bújik 
Ott ne hagyd! – Lasse sie ja nicht dort! 
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Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra … 
(részlet)  

 

Itt van az ősz, itt van újra,   

S szép, mint mindig, énnekem. 

Tudja Isten, hogy mi okból  

Szeretem, de szeretem. 

Kiülök a dombtetőre, 

Innen nézek szerteszét. 

S hallgatom a fák lehulló  

Levelének lágy neszét.  

 

❖ Felelj a kérdésekre a vers alapján!  

 

• Milyen a költőnek (für den Dichter) az ősz? ________________________ 

• Hol ül a költő? _______________________________________________ 

• Mit néz?____________________________________________________ 

• Mit hallgat?__________________________________________________ 

 

Tél  

 

 

Mentovics Éva: Mikulás-köszöntő 
 

❖ Egészítsd ki a hiányzó rímeket! 

 

puttonyod bejártad is útra csöppet megígérted 

 

Édes, kedves Mikulás, 

köszöntünk most téged. 

Eljöttél az idén _________________, 

ahogy _________________. 

 

Látjuk, hogy a tartásod 

teli zsáktól görnyedt. 

Rakd le nehéz _________________, 

pihenj meg egy _________________! 

Sok-sok színes ajándék 

nyomja fáradt vállad. 

Tudjuk, hogy a Világot 

több százszor _________________. 

 

Tudjuk, hogy a szánoddal 

tovasiklasz újra. 

Néhány darab sütivel 

gyűjts erőt az _________________! 

 

  

újra –wieder  
énnekem – für mich  
mi okból – aus welchem Grunde  
kiülök – ich setze mich hinaus  
Innen nézek szerteszét. – Von da aus 
schaue ich herum. 
lágy nesz – leises Geräusch 
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Kiss Benedek: Téli hegyoldal 
 

Nagy hideg, nagy hó,  

siklik a szánkó, 

teli a hegyoldal 

szánkóval és hóval,  

visongó gyerekkel,  

pirosló fülekkel. 

 

❖ Olvasd el hangosan a verset! 

 

❖ Keress szavakat: (szócsalád) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Beszélj összefüggően a télről és téli élményeidről a szavak segítségével! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

HÓ 

hógolyó 

porhó 

havazik 

hó

szánkó, sí, bob,

lapát

szánkózik, síel,

bobozik,

havat lapátol

hideg, fehér

havazik, hull a hó,

csúszik az út, fagy, dér,

zúzmara

…

tél, december,

január
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Gazdag Erzsi: Hóember 
 

Udvarunkon, ablak alatt 

Álldogál egy fura alak; 

hóból van a keze, lába,  

fehér hóból a ruhája,  

hóból annak mindene,  

szénből csupán a szeme. 

Vesszőseprű hóna alatt,  

feje búbján köcsögkalap. 

 

❖ Felelj a kérdésekre a vers alapján! 

 

Mi áll az udvaron? ____________________________________________ 

Miből készült? _______________________________________________ 

Miből van a szeme? ___________________________________________ 

Mi van a fején? ______________________________________________ 

 

 

Kányádi Sándor: Betemetett a nagy hó 
 

Betemetett a nagy hó  

erdőt, mezőt rétet.  

Minden, mint a nagyanyó  

haja, hófehér lett. 

 

Minden, mint a nagyapó  

bajsza, hófehér lett,  

csak a feketerigó  

maradt feketének. 

 

❖ Felelj a kérdésekre a vers alapján! 

 

Hova esik a hó? ______________________________________________ 

Milyen lesz minden a hótól? ____________________________________ 

Milyen a nagymama haja és nagypapa bajsza? _____________________ 

 

 

  

udvar – der Hof 
álldogál – herumstehen 
csupán – nur 
seprű – der Besen 

betemet – zudecken  
nagyanyó – die Großmutter 
nagyapó – der Großvater 
feketerigó – die Amsel 
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Szép Ernő: Hó 
 

Ó, de szép, 
Ó, de jó, 
Leesett 
Nézd, a hó! 
Hull a házra, hull a fára, 
A lámpára, a járdára, 
Mint az álom, oly csuda 
Fehér 150es Pest és Buda. 

Ó, de szép, 
Ó, de jó, 
Gyúródik 
Hógolyó. 
Fiúk, lányok meg nem állják, 
Egymást vígan hajigálják, 
Olyan harc ez gyerekek, 
Amit én is szeretek. 

 

 

Tóthárpád Ferenc: A hóember 
 

❖ Keresd meg a hiányzó szavakat a szótárban! 
 

Bár neve: ember, 
hóból a lába, 
hóból a törzse, 
hó a ruhája. 

Tán nem is ember! 
Vagy talán mégis? 
Meg sose moccan, 
tudja a szél is. 

Két szeme: két gomb, 
Répa az orra. 
Szén-mosolyáért 
Pisti csúfolja. 

Karjai ágak, 
ég fele néznek! 
Hessegetik a 
széncinegéket. 

  

❖ Felelj a kérdésekre a vers alapján! 

 

Minek örülnek az emberek? ________________ 

Hol játszódik a vers? _____________________ 

Mit csinálnak a gyerekek? _________________ 

bár – obwohl 
törzs – der Rumpf 
moccan – _________________ 
gomb – der Knopf 
szén – die Kohle 
mosoly – __________________ 
csúfol vkit – jn. verspotten 
hesseget – vertreiben 
széncinke – die Kohlmeise 

járda – der Gehsteig 
gyúr – kneten 
hajigál – schmeißen 
harc – der Kampf 
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Csanádi Imre: Karácsony fája 
 

A karácsony akkor szép 

hogyha fehér hóba lép –  

nem is sárba, latyakba … 

Ropog a hó alatta. 

 

Hegyek hátán zöld fenyő, 

kis madárnak pihenő –  

búcsúzik a madártól, 

őzikétől elpártol. 

 

Beszegődik, beáll csak 

szép karácsony fájának; 

derét – havát lerázza, 

áll csillogva, szikrázva. 

 

Ahány csengő: csendüljön, 

ahány gyerek: örüljön, 

ahány gyertya: mind égjen,  

karácsonyi szépségben. 

 

 

 

 

Weöres Sándor: Száncsengő 
 

❖ Olvasd fel a verset hangosan, és kísérd tapssal a hangsúlyozást! 

 

 

Éjmélyből fölzengő 

Csing-ling-ling, száncsengő. 

Száncsengő, csing-ling-ling, 

Tél csendjén halkan ring. 

Földobban két nagy ló, 

Kopp, kopp, kopp, nyolc patkó. 

Nyolc patkó, kopp, kopp, kopp, 

Csöndzsákból hangot lop. 

Szétmálló hangerdő, 

Csing-ling-ling, száncsengő. 

Száncsengő, csing-ling-ling, 

Tél öblén távol ring. 

Földobban két nagy ló, 

Kopp, kopp, kopp, nyolc patkó. 

Nyolc patkó, kopp, kopp, kopp, 

Csöndzsákból hangot lop. 

 

 

  

❖ Felelj a kérdésekre a vers alapján! 

 

Mikor szép a karácsony? 

Honnan kerül a fenyőfa a lakásba? 

Mi van a fenyőfán a hegyekben? 

Mi van a fenyőfán a lakásban? 

Mit csinálnak a gyerekek, ha látják a 

karácsonyfát? 

sár ~ latyak – der Matsch 

búcsúzik – sich verabschieden 

dere (dér) – sein Rauhreif 

leráz – abschütteln  
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József Attila: Betlehemi királyok 
 
Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk! 
Három király mi vagyunk. 
Lángos csillag állt felettünk, 
gyalog jöttünk, mert siettünk, 
kis juhocska mondta – biztos 
itt lakik a Jézus Krisztus. 
Menyhárt király a nevem. 
Segíts, édes Istenem!  
 
Istenfia, jónapot, jónapot! 
Nem vagyunk mi vén papok. 
Úgy hallottuk, megszülettél, 
szegények királya lettél. 
Benéztünk hát kicsit hozzád, 
Üdvösségünk, égi ország! 
Gáspár volnék, afféle 
földi király személye.  
 

Adjonisten, Megváltó, Megváltó! 
Jöttünk meleg országból. 
Főtt kolbászunk mind elfogyott, 
fényes csizmánk is megrogyott, 
hoztunk aranyat hat marékkal, 
tömjént egész vasfazékkal. 
Én vagyok a Boldizsár, 
aki szerecseny király.  
 
Irul-pirul Mária, Mária, 
boldogságos kis mama. 
Hulló könnye záporán át 
alig látja Jézuskáját. 
A sok pásztor mind muzsikál. 
Meg is kéne szoptatni már. 
Kedves három királyok, 
jóéjszakát kívánok! 
  
1929 decembere 

 

❖ Felelj a kérdésekre a vers alapján! 

 

Hogy hívják a három királyt? 

________________________________________________________________ 

Mit hoztak a királyok Jézusnak? _______________________________________ 

________________________________________________________________ 

Mit csinálnak a pásztorok? __________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
 

Döbrentey Ildikó: Kéményseprő 

 

Kormos az orrom, fekete a képem,  

Mászom a létrán koromfeketében. 

Jó sok a dolgom, soha ne felejtsék:  

söpröm a kéményt, s hozom a szerencsét! 
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❖ Keresd meg a következő szavakat a szótárban: 

 

korom / kormot   

kormos  

kép  

dolog /dolgok,dolgot, dolgom/   

soha   

Ne felejtsék! Vergessen Sie nicht! 

Söpör, seper /söpörni, seperni/  

(én söprök, te söpörsz, … unbest. Konj., 

én söpröm, te söpröd, … best. Konj.) 

 

kémény  

szerencse   

 

❖ A kéményseprő már megmosakodott. Mit mond most (múlt idő)? 

 

Kormos ___________ az orrom, de most már nem kormos, hanem 

________________ 

Fekete _________________ a képem, de… 

Sok ___________________ a dolgom, de… 

______________________ a kéményt, de… 

 

 

 

Tavasz 

 

 

Sándor, József, Benedek 

Zsákban hoznak meleget. 

 

 

❖ Keresd meg a naptárban, és írd le, mikor van Sándor, József és Benedek 

névnapja! 

________________________________________________________________________________________________________________

____________________ 
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Zelk Zoltán: Hóvirág 
 

Tél eleje, tél közepe: 

havas a hegyek teteje, 

sehol egy árva virág – 

zúzmarás a fán az ág. 

 

Ám télutón egy reggelen, 

csoda történik a hegyen: 

kibújik a hóvirág, 

s megrezzen a fán az ág. 

 

 

❖ Felelj a kérdésekre a vers alapján! 

 

Milyenek a hegyek télen?________________________________________ 

Mi van a fákon? ________________________________________________ 

Melyik az első tavaszi virág? _____________________________________ 

 

 

 

Zelk Zoltán: Tavaszi dal 
 
 

❖ Tanuld meg a következő verset! 

 

Egy, kettő, három, négy, 

kis őzike, hová mégy? 

– Elég, hogyha tudom én: 

tavasz elé futok én! 

 

Egy, kettő, három, négy, 

te kis nyuszi hová mégy? 

– Se erdőbe, se rétre: 

a szép tavasz elébe! 

 

Egy kettő, három, négy, 

te kis madár vígan légy: 

olyan szép dalt daloljál, 

szebb legyen a tavasznál!  

 

  

eleje – der Anfang von etw. 
közepe – die Mitte von etw. 
árva – elternlos (hier: alleinstehend) 
zúzmara – der Raureif 
télutó = tél vége  
csoda történik – ein Wunder 
geschieht 
megrezzen – regt sich 
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Tavaszi szél vizet áraszt... 
 

❖ Énekeljétek el a következő népdalt! 

 

Tavaszi szél vizet áraszt, 

virágom, virágom. 

Minden madár társat választ, 

virágom, virágom. 

Hát én immár kit válasszak, 

virágom, virágom? 

Te engemet s én tégedet, 

virágom, virágom.  

 

 

Gazdag Erzsi: Itt a tavasz  

 
❖ Tanuld meg a következő verset! 

 

Itt a tavasz, tudod-e? 

Leheletét érzed-e? 

Virágszájjal rád nevet 

virágszagú kikelet. 

Rádfüttyent a bokorból, 

füttyös madár torokból. 

Rügyes ággal meglegyint 

S érzed, tavasz van megint. 

 
 
Donászy Magda: Hóvirág 
 
– Hóvirágom, virágom, 

mi újság a világon? 

– Véget ért a hosszú tél, 

simogat az enyhe szél,  

melegebben süt a nap, 

újra szalad a patak. 

Hallottam a cinegék 

kikeleti énekét, 

tavasz jár a határon. 

– Ó, be szép ez, virágom! 

 

❖ Felelj a kérdésekre a vers alapján! 

 

Melyik virág nyílik tavasszal először? __________________________________ 

Milyen az idő tavasszal? ____________________________________________ 

Hogyan süt a nap? _________________________________________________ 

Milyen madarak énekelnek? __________________________________________ 

Mi újság? – Was gibt es Neues? 
Véget ért a … – … ist zu Ende. 
simogat – streicheln 
enyhe – mild 
Süt a nap. – Die Sonne scheint. 
cinege ~ cinke – die Meise 
kikelet – tavasz – der Frühling 
határ – die Grenze /hier: die Felder/ 



  

156 

 

Locsolóvers 
 
❖ Tanuld meg a következő verset!  

 

Kerek erdőt jártam, 

Piros tojást láttam, 

Bárány húzta rengő kocsin, 

Mindjárt ideszálltam.  

Nesze hát rózsavíz,  

Gyöngyöm, gyöngyvirágom, 

Hol a tojás, piros tojás, 

Tarisznyámba várom. 

        Népköltés 

 

 
Juhász Katalin: Április 
 

❖ Egészítsd ki a vers szövegét hallás után! 

 

fecskepár   április   megtréfálhat   vagyok   réten   fák   táncolok   lépkedhetek   futhatok 

 

Április, _______________, most már jó a kedvem is,  

tulipán szól, ide nézz, itt ______________már én is, 

Bűvös bájos virágok közt ____________________ mégis. 

 

Nyuszi fut a ______________ át, dongó száll a légben,  

eresz alatt __________________ csivitel a szélben,  

eresz alatt __________________ csivitel a szélben. 

 

Április, __________________, szeszélyes is, kedves is,  

kizöldültek már a __________________, a fűben tavasz táncol,  

nagykabátom nem kell már, sarokba vágom. 

 

Fényözönben __________________, hirtelen felhő áztat,  

__________________ hát sebesen, április megtréfálhat, 

futhatok hát sebesen, április __________________. 
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❖ Keresd meg az alábbi szavakat, kifejezéseket a szótárban! 

 

Jó a kedvem.  

Ide nézz!  

dongó száll  

csivitel a fecske  

szeszélyes  

kizöldültek a fák  

felhő  

megtréfálhat  

 

 
Osvát Erzsébet: Meséltél és meséltél 
 
 

❖ Tanuld meg a következő verset anyák napjára! 
 

Velem voltál örömömben, 

velem voltál bajban, 

velem voltál, ha sírtam, 

velem, ha kacagtam.   

Meséltél és meséltél 

igazakat, szépet, 

kívántam, hogy a meséd 

sose érjen véget. 

Mit adtam én cserébe? 

Te azt sose kérted, 

de talán a két szemem 

elárulta néked.  
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Kányádi Sándor: Napsugár-hívogató 

Tavaszutó, nyárelő, 

meggyet érlelő, 

mézillatú napsugár,  

bújj elő! 

Tavaszutó, nyárelő, 

mézet pergető, 

búzasárga napsugár, 

bújj elő! 

Tavaszutó, nyárelő, 

búzát érlelő, 

barna bőrű napsugár, 

bújj elő! 

Tavaszutó, nyárelő, 

bőrünk perzselő, 

júniusi napsugár, 

bújj elő!  

❖ Sorold fel azokat a gyümölcsöket és terméseket, amelyek tavasszal és 

nyáron érnek a vers szerint! 

❖ Nevezz meg további gyümölcsöket, amelyek tavasszal és nyáron érnek! 

 

 

Nyár 

 
Kovács Barbara: Forró nyár  
 

Forró nyárban,  

Mezítláb a homokon,  

Megsül a talpam,  

Izzad a homlokom.  

 

Talpamra egy szandál,  

Fejemre egy kalap.  

Szandál és kalap között,  

Tán hűvösen marad. 

 

❖ Húzd alá a versben szereplő testrészek és a hozzájuk tartozó 

ruhadarabok neveit! 

❖ Nevezz meg még további nyári ruhadarabokat! 

tavaszutó ~ tavasz vége 
nyárelő ~ nyár eleje 
meggy – die Weichsel  
érlel – reif werden lassen 
illat – der Duft 
mézet perget – Honig schleudern 
búzasárga – weizengelb 
bőr – die Haut 
perzseli a bőrt – es brennt die Haut 
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Urbán Gyula: Mézgyűjtögető 

 

Méz, méz, méz,  

lépesméz.  

Kis méhecske,  

hova mész? 

A kaptárból a virágra,  

a virágról a kaptárba.  

Méz, méz, méz,  

Éléskamránk télre kész.  

 

❖ Felelj a kérdésekre a vers alapján!  

 

Milyen állat készíti a mézet? _______________________________________ 

Hova repül a méh? ______________________________________________ 

 

❖ Tudod-e? 
 

Hova viszi a méh a nektárt? _______________________________________ 

Mi lesz a nektárból? _____________________________________________ 

Mikor nem gyűjtenek a méhek nektárt? ______________________________ 

 
Drégely László: Nyár 
 

Süt a nap a rétre, 
Házak tetejére,  
Árnya sincs a fáknak, 
Tűző napon állnak. 
Kutak mélye száraz, 
Fenekére láthatsz, 
 

Marhacsorda bőgve 
Fekszik ottan körbe. 
Délibábos égen, 
Megfordított réten, 
Sehol sincs egy felhő,  
Árnyat szövő kendő. 
 
❖ Felelj a kérdésekre a vers alapján!  

 

Mit gondolsz, milyen napszakot ír le a költő? _____________________________ 

Milyen az idő a vers szerint? _________________________________________ 

Milyen állatról ír a költő? _____________________________________________ 

gyűjt, gyűjtöget – sammeln  

lépesméz – r Wabenhonig 

a kaptárból - aus dem Bienenstock 

éléskamránk – unsere Speisekammer 

rét – die Wiese 

árny ~ árnyék – der Schatten 

tűző napon – in der brennenden Sonne 

kút, kutak – der Brunnen 

fenék, feneke – (hier) der Boden des Brunnens 

marhacsorda – die Rinderherde 

bőgve – muhend 

ott ~ ottan 

délibáb – die Fata Morgana, die Luftspiegelung 

megfordított – verkehrt  
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Kányádi Sándor: Sütött a nap 
 

❖ Egészítsd ki a hiányzó rímeket! 

 

látszott hajolt kedves méhek 

 
Sütött a nap, 

víz dalolt,  

a víz fölé 

virág __________. 

A virágon  

döngicséltek  

halk hangú és  

_________________. 

Nagymessze fönn,  

repülő szállott. 

De lentről – az is 

méhnek ____________. 

 

 

Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz 
 
❖ Egészítsd ki a hiányzó rímeket! 

 

a dél         a nyár        ébredés        gyalogszeder        futó        a nyári fű 

 

Hogy mit láttam? Elmondhatom. 

De legjobb, ha lerajzolom. 

Megláthatod te is velem, 

csak nézd, csak nézd a jobb kezem. 

Ez itt a ház, ez itt a tó, 

ez itt az út, felénk ________________ , 

ez itt akác, ez itt levél, 

ez itt a nap, ez itt ________________. 

Ez borjú itt, lógó fülű, 

hasát veri ________________, 

ez itt virág, ezer, ezer, 

ez a sötét ________________, 

ez itt a szél, a repülés, 

az álmodás, az ________________, 

ez itt gyümölcs, ez itt madár, 

ez itt az ég, ez itt ________________. 

Majd télen ezt előveszem, 

ha hull a hó, nézegetem. 

Nézegetem, ha hull a hó, 

ez volt a ház, ez volt a tó. 


