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Elért pontszám:  Javította:

Kedves Versenyző!
Köszöntelek a Harmatcsepp vetélkedő harmadik fordulójában.

Figyelmesen olvass el minden szöveget és a hozzá tartozó feladatokat!
Továbbra is tollal és önállóan dolgozz! Sikeres versenyzést kívánok.

I. feladat

Válaszd ki a szólásokból és közmondásokból hiányzókat a megadott szavak 
közül, és írd a helyükre!

dolgozik fél szó szegény boldogság
szenved szabadság rossz szó szenved
gazdag szalonna ág ígéret eb
bajjal kakas éhes kincs kolbász
disznó okos álmodik egyék húzza

A legdrágább _________ a ____________________.

Az a ____________, aki rosszra gondol.

Aki nem ___________________, ne is __________.

_____________ embert még az _____ is _________.

Kutyából nem lesz ___________________.

___________ enged, szamár _______________.

Az _________ szép ______, ha megtartják, úgy jó.

Egyik kutya, másik ______________.

Az ész _____________________ jár.
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II. feladat
Hallgat az erdő

Hallgat az erdő,
csöndje hatalmas;
mohát kapargat
benne a szarvas.

Mohát kapargat,
kérget reszelget.
Szimatol, szaglász,
cimpája reszket:
ura a két fül
minden kis nesznek.

Hallgat az erdő,
csöndje hatalmas;
kujtorog benne,
éhes a farkas.

Éhes a farkas,
éhében vesz meg.
Szimatol, szaglász,
horpasza reszket:
ura a két fül
minden kis nesznek.

Hallgat az erdő,
kajtat a farkas;
kérődzik csendben
s fülel a szarvas.

Hopp, most az ordas
orrát lenyomja,
s fölkapja menten:
rálelt a nyomra!

Szökken a farkas,
megnyúlik teste,
szökken, de éppen
ez lett a veszte.

Roppan a hó, s a
száraz ág reccsen,
ágyúlövésként
hallszik a csendben.

Roppan a hó, s a
száraz ág reccsen,
s már a szarvas sem
kérődzik resten:
ina, mint íjhúr
feszül és pendül,
teste megnyúlik:
futásnak lendül.

Nyelvét kiöltve
lohol a farkas,
messze előtte
inal a szarvas.

Zúzmara, porhó
porzik a fákról,
menti a szarvast
csillogó fátyol.

Horkan a farkas,
nyüszít és prüszköl,
nem lát a hulló,
porzó ezüsttől.

Nyomot vét. Kábán
leül a hóba,
kilóg a nyelve,
lelóg az orra.

Hallgat az erdő,
üvölt a farkas.
Kérődzik csendben
s fülel a szarvas.

Kányádi Sándor
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1. Olvasd el a verset, és válaszolj az alábbi kérdésekre!

Melyik évszakot idézi meg versében a költő?

Milyen állatokat elevenít meg?

Mi az élőhelyük?

Mi a legfontosabb különbség köztük?

Mi menti meg a menekülőt?

Miért hallgat az erdő?
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2. Helyettesítsd az alábbi szavakat egy-egy hasonló jelentésű szóval!

nesz: kujtorog:

fülel: szökken:

inal: szimatol:

rálelt: nyüszít:

kajtat: üvölt:
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3. Melyik állat teszi a versben? Írd a két vonalra a versben szereplőket, 
majd kösd össze a hozzájuk tartozó cselekvésekkel!

nyüszít
fülel
rálelt

kapargat
___________________ kujtorog ___________________

kérődzik
szökken

inal
szimatol
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III. feladat
Hogyan látják a világot?

Az élőlények érzékszerveik segítségével  kerülnek kapcsolatba a környezetükkel.
Sok állat látása, elsősorban a vadászó életmódot folytató ragadozóké és különösen
a  macskaféléké  igen  éles.  A  békák  elmosódottan,  a  halak  pedig  csak  egészen
közelre látnak, nagyon „rövidlátók". A rovarok szeme összetett: e lények több tucat
vagy több száz „mozaikszemmel" néznek a világba.
A hallás segít felismerni, hogy barát közeleg, vagy ellenség. A madarak és több
emlős füle a levegő rezgéseit érzékeli. A kígyók viszont a föld rezgéseit, míg a
halak  oldalvonalukkal  a  víz  rezgéseit  érzékelik.  A  denevérek  és  a  delfinek  az
ember  számára  hallhatatlan  hangokat  bocsátanak  ki,  és  ezek  visszaverődéséből
ismerik fel, hogy mi van a környezetükben.

1. Adj új címet a szövegnek!

3

2. Válaszd ki, és húzd alá, melyik műfaji elnevezés illik a szövegre!

monda vers mese ismeretterjesztő dal
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3. Írj a szöveg alapján I betűt az igaz, H betűt a hamis állítások után!
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IV. feladat
Fejtsd meg a keresztrejtvényt. A megfejtést írd a vonalra!

Az erdő alkotóeleme
Ezzel fejezzük ki gondolatainkat
Csípős rovar
Ahol az ebédet is főzik
Kerámiák, szobrok alapanyaga
A nap első étkezése
Némán nevet
Olvasunk belőle
Üreglakó éjszakai ragadozó
Zömök testalkatú ragadozó madár
Így „beszél” a medve
Keresztény ünnep
„Úrjövet” magyarul

Megfejtés:
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