Ruzsa Ágnes: Apró versek, kis ötletek
A Tanító 2020. 3-4. számában megjelent cikk nyomtatható eszközei
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SZÖKEVÉNY ÁLLATOK
Találjátok ki, hogy mely állatok szöktek meg az alábbi versrészletekből! Írjátok be
a hiányzó állatneveket!
Előfordulhat, hogy ugyanazt a szót több helyre is beírhatjátok. Van olyan szó,
amelyet majd ragozva kell beillesztenetek a helyére.

1.
Földobban két nagy ……..
- kop-kop-kop - nyolc patkó.
2.
……………., …………….., gyönyörü madár,
szólal, szólal, szólal már.
3.
Lompos …………… brummogva
ballag:
"Mászni könnyű ilyen fiatalnak,
4.
Eresz alól …………..ia ide néz,
oda néz:
van-e hernyó, hosszu kukac,
ízesebb, mint a méz?
5.
Kicsi …………, fuss ide,
a gyep itt szép üde,
6.
Jön a tavasz, megy a tél,
barna ………….. üldögél:
7.
Zúg-dong sürü raj a fákon.
…………… dala kel az árkon.

8.
Tó vize, tó vize csupa nádszál,
egy …………., két ……………
oda-császkál,
9.
Mesét mondok, dí-dá-dú,
egyszer volt egy
………………….. .
10.
Három görbe legényke,
…………… rege ………………,
11.
…………… a fa tövén,
ezeréves, csodavén.
12.
Egyszer volt egy nagy csoda,
neve: ………………-iskola.
13.
Harap-utca három alatt
megnyílott a …………….-tár,
14.
Domb tövén, hol nyúl szalad,
s lyukat ás a …………..:

15.
Sehallselát Dömötör
buta volt, mint hat …………..,
16.
Jegenyefa ingó-bingó,
odaül az ázott ……………..,
17.
Amikor …………….. táncol,
odanéz a nap is százszor.
18.
Sej-haj, folyóba
sok a ………… valóba,
19.
Fadob, fadob, fogj
…………………,
nádsíp, nádsíp, szelidítsd,

20.
Falu végén van egy mély kút,
ottan fürdik három szép
…………..
21.
Ó ha ……….. volnék,
útra kelnék,
22.
………….-hadak fuvoláznak,
sáska-hadak hegedülnek.
23.
két …………. őrzi az álmát,
szunnyad az ág sürüjében.
24.
Arany ágon ül a …………….,
kicsi dalt fúj fuvoláján,
25.
Ha a világ …………. lenne,
kötényemben ő fütyülne,

ELVESZETT NÖVÉNYEK
Találjátok ki, hogy milyen növények
tűntek el az alábbi versrészletekből!

Írjátok be a hiányzó szavakat! (Néhány szót majd ragozva kell beillesztenetek a helyére.)

1.
lassu folyó ága mellett
járjuk a halk ………..-berket.

8.
……………. ingó-bingó,
odaül az ázott holló,

2.
Három egész napon át
faragtam egy furulyát,
………………… tündérsipot csináltam.

9.
Sej-haj, vadonba
kivirít a ………………..
keményre, kerekre,
ha bolond, ne szedd le.

3.
Mély erdőn
…………..-virág,
elrejt jól
a boróka-ág.

10.
Őszi éjjel
izzik a ………………
izzik a ………………
ruhája.

4.
Hajló …… közt kotlós zizzen,
vizicsibe-népét tereli a vízben.

11.
Nap jön a menny hajlatán,
arca nyíló ……………..,

5.
Tekereg a szél,
kanyarog a szél,
didereg az ……..-ág:
mit üzen a tél?

12.
Hegy-tövi árnyas fák,
zúgó szép ………………,

6.
Szép a ………. télen-nyáron,
sose lepi dermedt álom:
7.
Volt egy szép ládika,
nőtt benne egy …………….,

13.
Tűzben fa parazsa volnék,
vízben puha ………… volnék,
14.
Csiribiri csiribiri
……………….. lélek lép a
lajtorján.

