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Kedves Kollégák! 

 

Ezt a feladatsort jó néhány évvel ezelőtt készítettem. Hátránya, hogy egy az 

egyben nem használható fel a helyi sajátosságok különbözősége miatt, de 

remélem, ötletadónak, gondolatébresztőnek jó! Számomra fontos a 

hagyományok őrzése, ápolása, a tanítványaimat is erre nevelem. Hogyan 

használható ez a feladatsor? Osztályfőnöki órán, honismeretórán a tananyag 

része ez a téma, de helyismereti vetélkedő is szervezhető belőle. Kipróbáltam 

már gyereknapi akadályversenyen (természetesen akkor csak részleteiben), ahol 

az alsósok is részt vettek, nagyon élvezték, főleg az állathangokat és a régi 

szavakat.  

Ha mondanivalótok, kérdésetek van a feladatokkal kapcsolatban, szívesen állok 

rendelkezésetekre, és várom a további ötleteiteket! 

 

Kellemes időtöltést kívánok! 

 

Jordánné Ládi Zsuzsa 

jordan62@freemail.hu  
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Amit egy falusi (írhatod a helységnevet, az még jobb) gyereknek tudni illik!  

 

 

1. A falu melyik részét, helyét ábrázolja a kép? 

2. Mi az iskolád neve, címe? 

3. Hány emlékmű van a faluban, hol, minek állít emléket? 

4. Hogy hívják az iskola igazgatóját és a polgármestert? 

5. Kinek kell köszönni a faluban? Miért? 

6. Ha napközit vagy menzát fizetsz, kit kell keresned és hol? 

7. Hol kapsz a faluban kenyeret? 

8. Merre van a Badacsony? 

9. Hol lehet szánkózni? 

10. Mi a szomszédos települések neve? 

                                                                                                                                   

11. É-K-D-NY – merre vannak a fő égtájak? 

12. Melyik város van a legközelebb hozzánk? 

13. Melyik megyében lakunk? 

14. Hány gyerek jár az iskolánkba? 

15. Hány ember lakik a falunkban? 

16. Sorold fel az utcaneveket! 

17. A falu melyik részét, utcáját rejtik a régi megnevezések: Burga, Rajna, Száki utca, Cigány 

utca, „Aaszeg”, „Főszeg”? 

18. Milyen munkahelyek vannak a faluban? 

19. Kiktől kapod az iskolában a – tízórait 

- ebédet 

- a rendet 
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20. Hány tanár tanít téged? Mi a nevük és mit tanítanak? 

 

21. Melyik templom magasabb, a református vagy a katolikus? 

22. Mi van a templomok tetején? 

23. Melyik templomban harangoznak előbb vasárnap? 

24. Mit tudhatsz meg a harangszóból? 

25. Ha halottra harangoznak, honnan tudhatod, hogy férfi vagy nő-e az elhunyt? 

26. Melyik települések felé vezet ki út a faluból? 

27. Hány buszmegálló van? 

28. Hol van a Kövecses? Miről kapta ez a hely a nevét? 

 

 

 



 4

Állatvilág 

 

1. Hány lába van a: -    póknak: 

- tyúknak: 

- kutyának: 

- cserebogárnak: 

- majomnak: 

- kengurunak: 

2. Miért nevezzük az emlős állatokat emlősöknek? 

3. Milyen állatok gyűjtőneve a:  

- konda 

- falka  

- csorda 

- ménes  

- nyáj  

- gulya  

- raj  

- boly  

 

4. Hogy hívják a: 

 

 gyerek hím nőstény 

kecske    

juh    

szarvasmarha    

kacsa    

liba    

baromfi    

szarvas    

őz    

 

5. Honnan tudod megállapítani a kacsáról, hogy hím vagy nőstény-e? 
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6. Tud-e úszni? 

 

tehén  görény  

ló  egér  

kutya  kacsa  

macska  liba  

patkány  pulyka  

tyúk  nyúl  

elefánt  oroszlán  

tigris  ló  

 

 

7. Milyen hangot adnak az állatok? Utánozd őket! 

 

tehén  görény  

ló  kecske  

kutya  birka  

macska  galamb  

egér  gólya  

patkány  fecske  

kacsa  kakas  

liba  tyúk  

szú  nyúl  

bagoly  béka  

tücsök  veréb  
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8. Mit jelentenek az alábbi szavak? 

 

akol abrak 

tuskó barátfüle 

polyva boglya 

pájszer siska 

alom gané 

prósza gang, gádor 

vonyogó horoló 

köcsög ibrik 

lajt járom 

vályú jászol 

üst katlan 

góré kazal 

parlag mezsgye 

kasza sarló 

stelázsi spájz 

kredenc sparherd 

firhang sublót 

széna szóma 

tengeri  törökbúza 

pruszlik vella 

 

9. Mit jelentenek az alábbi mondatok? 

- Eriggy a gádorba, és hozd be a söprüt! 

- Húzd el a firhangot! 

- Raktyá szómát a tikok alá! 

- Hozd be a siskát a kredencrű! 

- Hun vótá? 

- Há mísz? 


