
Ősz

„Őszi éjjel
izzik a galagonya
izzik a galagonya
ruhája.”

 Weöres Sándor: Galagonya  

(részlet)
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Dalocska

   1.

   6.

Játsszátok el az évszakok váltakozását! Alkossatok négy 
 csapatot!

Ki tud többet a hónapokról! Készítsetek gondolattérképet!

Melyik szónak látod a ritmusát?

Tapsold le a nevedet! Mutatkozz be tapssal a párodnak, majd 
cseréljetek!

Hányadik a sorban a helyesen szótagolt szó?

Beszéljétek meg, melyik csapat kezd! Az álljon fel, és adja elő 
a szerepét! A többiek figyeljék, mikor következnek, és vegyék 
át a stafétabotot!

a) A nyár csapata pillangókból álljon.
b) Az ősz csapata szél és eső úrfiakból.
c) A tél csapata didergőkből.
d) A tavasz csapata virágbontókból.

Nézz át a másik oldalra! Mit fogtok olvasni: verset vagy me-
sét? Hány versszakból áll? Ki a szerzője?

játék

időjárás

ünnepek

sport

öltözködés
évszak

reggel

táncol

tél

falevél

hógolyó

messze

reggel reg-gel re-ge-l regg-el
falevél fa-lev-él fa-le-vél fal-ev-él
pillangó pil-lang-ó pill-lan-gó pil-lan-gó



Szerinted melyik évszakról szól a vers? Miért?

Miért kéri a költő, hogy röppenjen el a pillangó?

Olvasd el újra a vers első versszakát! Hány szótagból állnak 
a sorok?

Keress rímelő verssorokat! Mondd el a párodnak, csak ma-
gánhangzókkal! Ő találja ki mire gondoltál! Utána cseréljetek!

21

      Dalocska

Csengő szól: gingalló,
röppenj már, pillangó!
Pillangó messze jár,
volt-nincs nyár, vége már.

züm-züm-züm, ez a szél;
táncol a falevél.
züm-züm-züm, ez a szél!
Egy reggel itt a tél.

Csukás István
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Almaszüret

22

Mit látsz a kis képeken? Hány szótagból áll? Tapsold le! Mely 
hangok helyét színeztük be?

Mondj a, á, e, é, i és í hangot tartalmazó szavakat a képről!

Mit látsz a képen? Miben hasonlít a valósághoz, miben kü-
lönbözik tőle? Indokold meg! 

Mit látsz a képen? Keresd meg a szócsoportban!

a    e    i    é    á    í    é    e    á    a
á    Í    E    á    é    A    I    A    é    E

kar var
kár kér
vár vér

már szín
mar szén
hat  mér

sas nyel
nyél víg
sás vég

bal szel
haj szél
héj bál



   7.

   6.

   8.

Olvasd el a szavakat! Hányadik a bekeretezett szó a szó-
sorban?

Olvasd el a szópiramisokat!

Olvasd el a verset! Tanuld is meg!
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sál sálat      ás       tál      sálak      lát       sál       ál      bál

haza háza  házal  hazai  házi  haza  házas  hazám  házam

lép kép      láp     lap     lépés     tép     lép     lét     lépdel

Alma, alma

Alma, alma 
piros alma,

odafönn a fán,
ha elérném,

nem kímélném,
leszakítanám.

de elérnem
nincs reményem.

Várom, hogy a szél
azt az almát,
piros almát
lefújja elém.

 Kányádi Sándor

szűr
szüret

szüretel
szüreteljünk

tár
tárol

tároló
tárolóban

szín
színes

színesedik
színesedni

kása
kásás

kásásodik
megkásásodik
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Maszat-hegyi naptár
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Játsszunk!

Gyűjtögessetek, alkossatok!

gyűjts össze színpompás őszi faleveleket, amelyek segítsé-
gével csodálatos képeket készíthetsz. nem is kell hozzá más, 
mint egy kartonlap, ragasztó, a falevelek és a képzeleted.

Egy naptár egyik oldalát idefújta az őszi szél. Tudod-e, mi az 
a naptár? Beszéljétek meg, miért lehet szükségünk rá!

Milyen változások történnek ősszel a természetben?

A zsákban ősszel érő gyümölcsök bújtak el. 
gondolatban vegyél ki közülük egyet! 
Mesélj róla a társaidnak például így: Sárga színű, ha érett, 
 finom édes! K hanggal kezdődik a neve.
A többiek találják ki, hogy melyik gyümölcsre gondoltál.

Összekeveredtek az őszi hónapok nevében a betűk. Mely hó-
napok ezek?



Jellemezd az őszi hónapokat a vers alapján!
25

melák:  
nagyra nőtt,  
termetes, esetlen

pöndörödő:  
kunkorodó

piktor: festő

alkonyat: nap-
lemente, amikor 
lemegy a nap

neszeznek: alig 
hallható zajt ütve 
mocorognak

Maszat-hegyi naptár
(részlet)

Szeptember
szeptember úr egy nagy melák,
Augusztus inge szűk neki,
vehet fürdőt, ihat teát,
a nátha mégis szétveti,
orrát a gyűrött égbe fújja,
s a lombok zöldes piszkait
kis golyócskává összegyúrva
az őszi szélbe pöcköli.

Október
Fogynak a nappalok, nyúlnak az esték,
teli pöndörödő levelekkel a fák,
mintha kispriccelt volna a festék,
oly sokszínű lett ez az őszi világ.
és mintha a bőrön ecset kaparászna
arcunk kipirul, belekékül a szánk,
egy piktor az ősz, és nincs neki vászna,
színeket ken ezért maszatolva miránk. 

November
Ablak tátong a rossz falon,
becsordogál az alkonyat,
neszeznek polcon, asztalon
kis, bolyhos orrú plüssnyulak,
november néni üldögél
a hintaszék alatta ring,
elmúlt az ősz, és itt a tél,
kötött mellényke kell megint. 

Varró Dániel
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Ősszel elköltöznek a fecskék
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Olvasd el figyelmesen a verset!

Figyeld meg a képeket! Alkoss mindegyikhez kérdéseket! Ha 
tudod, válaszold is meg ezeket!

a) számold meg, hányszor szerepel az ősz szó a versben! A vers 
melyik részében találtál rá?

b) honnan tudtad mégis már korábban, hogy az ősz készül a nyár 
helyére lépni? Keresd ki és olvasd fel azokat a sorokat, ame-
lyekből rájöttél!

c) Milyen madár szerepel a versben?

ficserészne:  
fecsegne,  
fecserészne,  
csicseregne

csősz: a termésre  
a mezőn vigyázó 
őr, mezőőr

a

c

b

d

Valami készül 
Elszállt a fecske,
üres a fészke,
de mintha most is
itt ficserészne,
úgy kél a nap, és
úgy jön az este,
mintha még nálunk
volna a fecske.
Még egyelőre
minden a régi,
bár a szúnyog már
bőrét nem félti,

és a szellő is
be-beáll szélnek,
fákon a lombok
remegnek, félnek.
Valami titkon,
valami készül:
itt-ott a dombon
már egy-egy csősz ül:
nézd csak a tájat,
de szépen őszül.

Kányádi Sándor
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Hogy hívták régen az emberek szeptember 8-át? Miért? 
Milyen őszre számítottak, ha később indultak a madarak?

Melyik égitesten képzelték el a madarak telelését? Mi volt 
a pap kérdése? Miért lepődött meg a válaszon?

Mivel jelölik meg napjainkban a madarakat? Hogyan se-
gít a madárgyűrűzés a madarak útvonalának megismeré-
sében?

27

Ősszel elköltöznek a fecskék

szeptember 8-át, Kisasszony napját a nép Fecskehajtó Kisasz-
szonynak becézte. Ilyenkor a fecskék is elkezdtek készülődni 
a nagy útra. A nép úgy tartotta, ha később indulnak, kellemes 
lesz az ősz. 

régen az emberek azt gondolták a költöző madarakról, 
hogy télire felszállnak a holdra. 

Azt mondják, egyszer régen egy német pap tudni 
akarta, hová repülnek a fecskék. Ezért cédulát erősí-
tett egy fecske lábára. Erre azt a kérdést írta: „Mondd, 
fecske, hol töltöd a telet?” nagy meglepetésre tavasszal a 
fecskével együtt válasz is érkezett: „Petrus házában, ázsiában.”

Ma már követni tudjuk a vándormadarak útvonalait. A ma-
darak lábára erősített gyűrűk sokat segítettek abban, hogy 
jobban megismerjük életmódjukat, szokásaikat. 

Téli vendégeink
Furcsa, de igaz: ősszel mi is kapunk 
télre vendégeket. Ezek a madarak a 
nagyon hideg tájakról érkeznek hoz-
zánk. nálunk könnyebben át tudnak 
telelni. Ilyen madár a kerceréce is. 
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Kár, de kár
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Ahogy nincs két embernek egyforma hangja, úgy a madarak 
közül is mindegyik másképp „szól”. Melyik milyen hangot ad?

Értelmezd a következő szavakat!

Olvasd el a szópiramisokat!

Ismered a madáretetés titkait?
a) sokféle madáretető készülhet. Ezek miből és hogyan készültek?

b) Egy madáretetőbe elesé-
get is kell rakni. nézd meg 
a madárétlapot, és ajánlj 
Barát Cinege úrnak finom-
ságokat!

A fecske fecseg.

A varjú cserreg.

A bagoly károg.

A gólya

A szarka

huhog.

kelepel.

tarsoly

észrevétlen

határ

Egy település széle, vége.

Vállra vehető lapos bőrtáska.

Amit vagy akit nem vesznek észre.

tarsoly
tarsolyba

tarsolyába

sárga
sárgul

sárgulnak

gesztenye
gesztenyefa

gesztenyefán

vidít
felvidít

felvidítlak

Étlap
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Miért búsul a varjú a gesztenyefán?

Milyen hangot ad ki a varjú? Mondd ki! Miért kétértelmű 
a szó? Beszéljétek meg!

Mit mond a szél? Olvassátok el a varjú és a szél beszélge-
tését szerepek szerint! 29

Kár, de kár

észrevétlen eltűnt a nyár 
odalett! 
Tarsolyában elvitte a 
meleget. 
hová ment el? Ki tudja, most 
merre jár? 
gesztenyefán varjú búsul: 
„Kár, de kár!”
Megjött az ősz, munkához lát: 
festeget. Keze nyomán sárgulnak a 
levelek. 
Aranyszínű lett az erdő, 
a határ, 
a vén varjú meg csak fújja: 
„Kár, de kár!”
– Felvidítlak, varjú pajtás! – 
szól a szél. – 
hallgasd csak meg, szélfuvolám 
hogy zenél! 
süvítő dalt fütyül a szél, 
muzsikál... 
de a varjú csak azt mondja: 
„Kár, kár, 
jaj, de kár, 
hogy a nyár 
messze jár!”  

Szalai Borbála

tarsoly:  
vállra vehető lapos 
bőrtáska




