3. évfolyam 2020.04.01.
Határidő: 2020. 04. 16.
Írd le egy lapra a neved, a feladat sorszámát és
mellé a helyes válasz betűjelét!
Fotózd le/írd be és küld el a következő email-címre:
hkrisza@gmail.com vagy Teams-en vagy
Messenger-en keresztül

1.Mit kell csinálnia?
A. levelet hajtani
B. levelet írni
C. üzenetet írni
2.Milyen színű a szoknya?
A. zöld

Az én rózsám karjai, karjai,
Nem akarnak hajnali levelet írni,
Meg kell annak hajnali levelet írni,
Ha meg akar ölelni, csókolni.

B. piros

C. kék

3.Hová száll a harmat?
A. aljára B. tetejére

C. közepére

4.Hány évesen volt szeretője?
Az én rózsám kékselyem szoknyája,
Rászállott a harmat annak az aljára,
Gyere babám szedd le róla a harmatot,
A bús szívemről a nehéz búbánatot.
Kicsi voltam, amikor megszülettem,
Édes tejen szépen felnevelődtem.
Úgy nőttem fel, mint a kertben a rózsa,
Volt szeretőm már tíz éves koromba'.
Bimbó voltam, amikor megszülettem,
Rózsa lettem, mikor felnevelődtem.
Rózsa vagyok a babám ablakába',
Elhervadok, sej, a szanyi határba'.
Sej, a szanyi hármas torony nem látszik,
Körös-körül Rába vize hullámzik.
Rába vize ne mosd el az utamat,
Úgyis ritkán látom a galambomat!

Esik eső, bugyborékol, szól a kakas, kukorékol,
Esik eső, bugyborékol, szól a kakas, kukorékol,
Ez a kakas nem jó kakas, éjfélre szól, de már
virrad,
Ez a kakas nem jó kakas, éjfélre szól, de már
virrad.
Föl te kakas a kapura, most jövök meg virradóra,
Föl te kakas a kapura, most jövök meg virradóra,
Most jövök meg virradóra, csikorog a csizmám
sarka,
Most jövök meg virradóra, csikorog a csizmám
sarka.

A. 6

B. 8

C. 12

5.Melyik határba hervad el?
A. Szil
C.Szany

B. Szuha
D. Szőke

6.Melyik folyó vize hullámzik?
A. Répce
C.Rábca

B. Duna
D. Rába

7.Mennyi tornya van a szanyi templomnak?
A. 2

B. 1

C. 3

8.Melyik szópár szerepel a dalban?
A. buborékol – kukorékol
B. bugyborékol – kukorékol
C. borítékol – kukorékol
Bónusz:
9.Miért csikorog a csizma sarka?
A. levegős az alkatrészek összetétele
B. csikorgó van belerakva
C. szándékosan így készítették

D. 10

