HA A VILÁG RIGÓ LENNE…
Weöres Sándor költeményei hangulatos, vidám perceket szereznek kicsiknek és
nagyoknak. Lapozzátok fel a Ha a világ rigó lenne c. kötetet, s keressetek választ a
totókérdésekre! Használjátok a tartalomjegyzéket, s versolvasáskor legyetek nagyon
figyelmesek!
Megfejtési határidő: július 31.
1. Milyen állat szerepel a Falusi reggel c. költeményben?
1. macska
2. csacsi
x kecske
2. „Már közhírré szétdoboltatik, minden kislány férjhez adatik…” – olvashatjátok a
Tavaszköszöntő versben. De vajon kik mehetnek férjhez legelőször?
1. szőkék
2. barnák
x feketék
3. Miből készül a „tündérsíp” a Furulya c. alkotásban?
1. kökényből
2. tölgyből

x vadrózsából

4. Mivel töltik idejüket a kacsák a Kacsaúsztatóban?
1. kergetőznek
2. bogarásznak

x fürdenek

5. Milyen névre hallgat a Béka-király?
1. Ung király
2. Brekk király

x Brekeke király

6. Mit készítene az üveges-inas a lányoknak a Tudom én már c. költeményben?
1. apró tükröket
2. pici kendőket
x kopogó facipőket
7. Áll a ladik… De vajon ki ül benne?
1. egy manó
2. az öreg éjfél

x egy kacsa

8. Ki szerepel a Volt egy szép ládika c. versben?
1. Klárika
2. Terike

x Sárika

9. A Regélő költeményben egy könnyen elkészíthető étel is szerepel. Melyik?
1. tojásrántotta
2. tejbegríz
x palacsinta
10. Egy vén béka keresi vacsoráját a Béka a fa tövén c. versikében. Mire fáj a foga?
1. lepkékre
2. szúnyogokra
x szitakötőkre
11. Mi a Kutyatár pontos címe?
1. Csahol tér 7.
2. Vicsorgó köz 12.

x Harap utca 3.

12. Érdekes nevű fiúkkal, furcsa ételekkel találkozunk a Ha leves készül c.
alkotásban. Mi Benedek családi neve?
1. Csókaviszi
2. Csukaszemű
x Kutyateszi
13. Milyen névre hallgatnak a Pletykázó asszonyok?
1. Mari néni és Ági néni 2. Juli néni és Kati néni

x Éva néni és Vali néni

13 + 1. Orbán különleges, erős fiú. Mit cipel az orrán?
1. poharat
2. szeplőt

x tornyot

