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1.

tejeskukorica(S)
gyengetengeri(D)
gyengemálé(D)
Mi a neve annak a még nem érett kukoricának, amit nyáron le szoktak szedni, hogy csövestől
megfőzzék vízben?

2.

köpül(S)
zurbol(D)
zürböl(D)
Mit csinál az ember, ha a tejfölből vajat készít?

3.

gulászta(D)
Hogy mondják, mi az, amit a frissen ellett tehén első tejéből (főznek) forralnak?

4.

befőtt(S)
befőszt(D)
Mi a télre, cukros lében eltett gyümölcs neve?

5.

lekvár
Mi a neve a péppé főzött gyümölcsnek, szilvának, amelyet télire eltesznek?

6.

barátfüle (derelye)
Ha tésztalapra lekvárcsomócskákat teszünk, a lap egyik felét a másikra hajtjuk, sarkantyú formájú
kerékkel elvagdaljuk, kifőzzük; milyen étel lesz belőle?

7.

sárgája[atojásé](S)
széki(D)
szikje(D)
Mi van a tojás közepén?

8.

töpörtyű (tepertő)
Mi az, ami a kisütött szalonnából a zsír kinyomkodása után megmarad?

9.

sonka (sódar)
Mi a disznó kikerekített hátsó combja, amelyet felfüstölnek?

10.

bécsitök
Mi a neve annak a töknek, amelyet télen sütőben vagy kemencében megsütünk? (Finom édes,
parázs, a puják is nagyon szeretik.)

11.

béles, kalács
Mi a neve a különféle töltelékkel töltött sütött tésztának?

12.

bobájka
Mi a neve annak a kerek tésztának, amit mákkal szórnak meg? (Kifliből is készülhet.)

13.

cibere
Mi a neve a híg lévé főzött, szilvából készült habart levesnek? (Mit neveznek még esetleg így?)

14.

reggeli (früstök)
Hogyan mondják az első étkezést?

15.

bogrács
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Mi a neve annak az edénynek, amiben szabadtűzön szoktunk ételt főzni?
16.

üst
Mi a neve annak a nagy edénynek, amiben kint az udvaron vizet forralnak vagy főznek pl.
disznótorkor?

17.

zsírosbödön (putina, bödön, bádony)
Mi az a zománcos edény, amiben a zsírt tartják?

18.

bögre (bádog, csupor)
Mi az a többnyire zománcozott kis, füles edény, amiből tejet vagy vizet isznak?

19.

lábas
Mi a neve a laposabb (alacsonyabb), fémből készült főzőedénynek?

20.

kaszroj fazék
Mi a neve a magasabb, fémből készült főzőedénynek?

21.

kasita (kaska)
Mi a neve a nagyobb, kétfülű, vesszőből font kosárnak? Például fahordásra is ezt használják?
Krumplit is lehet benne hordani.

22.

kaska
Mi a neve a kisebb, egyfülű fonott kosárnak? Ezzel járnak az asszonyok a piacra, ebben viszik az
árulnivalót.
kasornya
Mi a neve a fonott madzagból készített edényhordó hálónak?

23.

24.

kanta
Mi a neve annak a több literes, szűkszájú edénynek, amiben vizet hordanak, vagy valamilyen
folyadékot tartanak?

25.

cserpák
Mi a neve annak a nyeles edénynek, amit általában vízmerítésre használnak? (Esetleg ételt is
melegítenek benne.)

26.

serpenyő
Mi a neve a laposabb, fémből készült főzőedénynek, amelyet inkább sütésre használnak?

27.

krumplinudli (pucértészta, angyalbögyörő, pucinyika)
Hogyan mondják a sodort krumplis tésztát?

28.

metélt tészta (laska)
Mi az a hosszú, vékony szálakra vágott tészta, amelyet a levesbe tesznek?

29.

kockatészta
Mi a neve annak, amelyik kockára van vágva?

30.

galuska
Mi a neve a szaggatott, kifőzött tésztának?

31.

galuska
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Mi a neve a metélt, kifőzött tésztának?
32.

forgácsfánk (csőröge)
Mi a bő zsírban zörgősre kisütött, lapos, szalagforma, derelyevágóval elvagdalt tészta neve?

33.

fánk (fánok)
Mi a bő zsírban sült, kelt tészta? Húshagyókeddi étel.

34.

töltött káposzta
Mi a neve a káposztafőzeléknek, ha káposztalevélbe takart, darált és valamilyen kásával, rizzsel
kevert hús van benne?

35.

sótalan (sajtalan)
Ha a levesből kifelejtik a sót, milyen lesz a leves?

36.

bercencei, bercencé szilva
Mi a neve az errefelé kedvelt, magvaváló édes őszi szilvának? Lekvárt is főznek belőle.

37.

egres (köszméte)
Zöldesfehér bogyó alakú, savanykás gyümölcs. Mártást, szószt is készíthetünk belőle, szúrós
bokron (vagy kisebb fán) nő.

38.

burgonya (kolompér)
Mi a neve annak a kapásnövénynek, aminek a föld alatti gumóját esszük szinte mindennap? (rajz
is)

39.

kákabuzogány (pójika, pórika)
Mi a káka arasznyi hosszú, barna termésének a neve?

40.

napraforgó (forgó)
Magas, vastag kórón széles, kerek, sárga virág. Magja olajos. Régebben kukoricatábla szélére
szokták csak vetni. Mi a neve?

41.

sárgarépa (murok)
Konyhakerti növény, vastag narancssárga gyökeréért termesztjük. Levesbe tesszük, de főzeléknek
is nagyon finom, kisgyerekeknek is adjuk.

42.

palánta (palánt)
A paprikát, paradicsomot a kertekbe nem magról vetik, hanem kis, apró növényeket ültetnek ki.
Mi ennek a neve?

43.

bab (paszuly)
Hüvelyes, sárgás virágú növény. Termését kifejtjük. Van tarka és fehér, sőt Juliska is. (Levest,
főzeléket készítünk belőle.)

44.

hüvel y (borsóé, babé)
Amikor már kifejlett szemek vannak benne, de még zöld, hogy nevezzük azt, amiben a szemek
vannak?

45.

c s a l á n , c s i l á n , c s i l á n t (rajzról)
Szőreivel csípős fájdalmat okozó, fűrészes levelű gyomnövény, árokparton nő. Teát is
készíthetünk belőle.
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46.

csipkebogyó (hecseges)
Mi a vadrózsa termése, amiből lekvárt is csinálnak? Teának is finom, sok benne a C-vitamin.

47.

kukorica (tengeri)
Mi a neve annak a kapásnövénynek, amelynek a termésével leginkább szoktak disznót hizlalni?
(rajz)

48.

málékas, góré
Mi a neve annak a fából vagy vesszőből készült építménynek, amiben a tengerit/málét tárolják?

49.

b a j u s z o s s e l y m e (a kukoricáé), b a j s z a
A cső végén, mikor még száron van, vékony szálak lógnak ki. Mije ez a kukoricának? (rajz)

50.

c í m e r e (kukoricáé), z a b j a , b i r k é j e
A szár legtetején ágas-bogas rész virít. Mije ez a kukoricának?

51.

kukoricaszár (csutka)
Mi a neve a kukorica földtől a tetejéig tartó részének, amin a levél meg a cső is nő?

52.

c s u t k a (kukoricáé)
Ha a csőről leszedjük a szemeket, mi marad belőle? (El szokták tüzelni.)

53.

hánt
Hogy mondják, mit csinál az, aki a tengerit, málét a héjától megfosztja?

54.

csalamádé
A sűrűn, takarmánynak vetett kukoricának mi a neve?

55.

m o r z s o l (kukoricát), h á n t , f e j t
Az, aki téli estéken a csutkáról leszedi a szemeket, mit csinál? (mutatni)

56.

búza (búze)
Mi a neve annak a szemes terménynek, amelyből a legfehérebb lisztet őrölik?

57.

rozs, gabona
Mi a neve annak a szemestakarmánynak, amit a búzán kívül kenyérsütésre használnak?

58.

gabona (élet, termés)
Mi a neve a szemes terményeknek (búza, rozs, árpa, kukorica) együtt?

59.

hombár
Mi a neve annak a nagy, fából készült ládának (szuszéknak), amiben a búzát, árpát tárolták?

60.

árpafejű fej
Mi a neve az árpa felső részének, amiben a magok vannak? (Ha megérett, lehajlik.)

61.

abora
Mi a neve annak a széna vagy más takarmány tárolására való alkotmánynak, amely négy földbe
vert faoszlopból, s rajta le-fel csúsztatható fedélből áll?

62.

gabonórium
Mi a rozsból készült pálinkának?
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63.

ablakkarika
Mi a neve? (Rámutatni az ablaküvegre.)

64.

ablakpárkány, ablaktőcce
Mi a neve az ablak azon részének, amin pl. virágot tarthatunk vagy rákönyökölhetünk, amikor
kinézünk az utcára?

65.

függöny (firhang)
Mi az, amit ablakra, ajtóra tesznek, hogy be ne lássanak?

66.

zsámoly (sámedli)
Támla nélküli, a széknél jóval alacsonyabb ülőbútor.

67.

pad (lóca)
Több személy részére való hosszú, keskeny ülőbútor. (Lehet karos is.)

68.

dunyhahuzat (dunnahaj)
Mi az, amit a dunyhára ráhúznak? Cserélni, mosni lehet.

69.

párnatok (tok)
Mi az, amibe tollat tesznek? (párna)

70.

takaréktűzhely (spór, konyha)
Mi az a vasból készült konyhai berendezési tárgy, amin az ebédet főzik?

71.

sut (kucik)
Mi a neve annak a saroknak a kemence vagy a kályha mellett, ahol régen a gyerekek szoktak
aludni?

72.

házpadlás (pad, házhija)
Mi van itt felettünk? (a mennyezet és a tető között)

73.

g á d o r (g á t o r )
Mi a neve a pince fedett előterének?

74.

dikó
Mi a neve a földbe vert cölöpökön nyugvó, hevenyészett ágynak? (Általában saját maga készíti.)

75.

dívány (sezlony)
Mi a neve a ruganyos, kárpitozott, sima, kar és háttámla nélküli fekvőhelynek?

76.

szövőszék (esztováta)
Mi az, amin a vásznat szövik?

77.

vetélő
Mi a neve a szövőszéken a vetülékfonalat a láncfonal között áthúzó alkatrésznek?

78.

culáp
Mi a neve a földbe vert vastag karónak vagy faoszlopnak?

79.

tuskó (ducskó)
Mi a neve a földből kiálló nagy fadarabnak?
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80.

bige
Hogyan mondják a két végén kihegyezett, hengeres alakú fadarabot, amivel a fiúk játszanak?
Fával ütik el a levegőben.

81.

lőre (csigér)
Mi lesz az az ital, ha a törkölyre vizet öntenek?

82.

talicska (tajicska, furik)
Mi a neve az egykerekű, deszkából készült tolóeszköznek? A kubikosok is ilyet használnak?

83.

És mi a tajiga vagy taliga? ……………………………………………………………………..

84.

befajtol (beparáhol)
Hogy mondják, mit csinál az, aki a vasalnivaló ruhát vízzel behinti?

85.

mángorol
Hogyan mondják azt, ha az asszony vasalás előtt vagy helyett a vásznat fára tekerve kisimítja?

86.

mellény (lajbi)
Mi a kiskabát alatti ujjatlan ruhadarab neve?

87.

kötény (kötő)
Mi az, amit az asszonyok maguk elé kötnek, hogy a ruhájukat védjék?

88.

bekecs
Mi a neve a bundabélésű felső, rövid kabátnak?

89.

lubickol (lobácsol, pocskol)
Mit csinál a kisgyerek a teknőben vagy kádban?

90.

köldök (púp)
Mi a neve ennek a kis gödörnek az ember hasa közepén?

91.

szemüveg (pápaszem)
Ha valakinek nem jó a szeme, mi az, amivel olvas?

92.

csámcsog
Hogyan mondják, mit csinál az, aki nagyon hangosan eszik?

93.

dalol (danol)
Ha jókedvű az ember, mit csinál a kocsmában?

94.

tüsszög (tüszköl, prüszköl)
Aki meg van fázva, egész nap ………… (imitálni)

95.

mosolyog (bazsalyog)
Hogyan mondják azt, ha valaki nem hangosan nevet, csak a száját húzza el?

96.

púpos (duccos)
Hogyan mondják az olyan embert, akinek kinövés van a hátán?

97.

falánk (bélpoklos)
Milyen az, aki mindig enni kíván, sose elég neki az étel?
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98.

selyp
Milyen gyerek az, aki azt, hogy „Megharap a kutya”, így mondja: „Methajap a tutya”?

99.

pisze
Hogyan mondják a kis tömpe gyerekorrot?

100.

kancsal (kancsi, körbenéző)
Milyen az az ember, akinek a szeme mindig keresztben áll?

101.

kócos (borzas, boglyos)
Ha valaki ritkán fésülködik, akkor milyen a haja?

102.

fésű (füsű)
Hogy mondják, mi az az eszköz, amivel a hajunkat rendbe hozzuk, ha borzas?

103.

pufók (pufli, püfi)
Hogyan mondják a kövér arcút, akinek kidagad a két orcája?

104.

himlőhelyes (ragyás, rücskös)
Akinek himlője volt, milyen marad az arca?

105.

zömök
Hogyan nevezik az alacsony, vállas, erős embert?

106.

meztelen (pucér)
Milyen az, akin semmi ruha sincs?

107.

dobog (ver)
Mit csinál az ember szíve?

108.

csúszkál (sikókázik, sikankózik)
Mit csinál a gyerek a jégen?

109.

derék
Milyen az az ember, aki nagyon nagyra, erősre megnőtt? Vagy aki becsületes, jó ember?

110.

pupilla (szeme világa, szemvilág)
Mi a neve a fekete kerek pontnak a szemgolyó közepén?

111.

tócsa (pocsolya)
Hogyan hívják az eső után az utcán maradt vizet?

112.

felhő (felleg)
Mi az, amiből az eső esik?

113.

szitál (szemetel, ködöl)
Hogyan mondják, ha ködszerűen esik az eső?

114.

kiderül (kitisztul, kividul)
Mit mondunk, ha zivatar után megint szép lesz az idő? Majd hamarosan ………………

115.

pénztárca (buksza, bugyelláris)
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Hogy mondják, mi a neve annak, amiben az asszonyok a pénzüket tartják, amikor vásárolni
mennek?
116.

irattárca
Hogy mondják, mi a neve annak, amiben a férfiak a pénzüket tartják?

117.

retikül (ridikül)
Mi a neve annak, amibe az asszonyok az imakönyvet meg a zsebkendőt beleteszik, ha mennek a
templomba?

118.

boríték (kóperta)
Mi a neve annak, amibe a levelet szoktuk beletenni, ha postán el akarjuk küldeni?

119.

pénzügyőr (finánc)
Hogy mondják, mi az a hivatalos személy, aki ellenőrzi, hogy fizetnek-e adót a bor után, nem
rejtegetnek-e otthon dohányt vagy bort? (Zöldesszürke egyenruhát visel.)

120.

kotkodácsol (kodál, kotkodál)
Mit csinál a tyúk, ha tojik?

121.

kendermagos (iromba)
Milyen színű a fekete-fehér tarka tyúk? Minden tollán van fehér és szürke csík?

122.

sündisznó (töviseskutya)
Mi az a kertek végében, kazlak alatt élő tüskés hátú kis állat, amely tüskés gombóccá húzódik
össze, ha ember, állat közeledik?

123.

denevér (szárnyasegér)
Mi az az egérforma kis állat, amely templomtoronyban lakik nappal, estefelé pedig röpköd?

124.

ebihal (poc, kutyahal)
Mi a békaporonty neve, amikor még nincs lába, és pocsolyákban úszkál?

125.

pióca (nadály)
Mi az a fekete vízi féreg, amely emberek, állatok vérét szívja?

126.

katicabogár
Mi az a kerek fekete pöttyös bogárka, amivel a gyerekek szoktak játszani?

127.

kukac (pondró, féreg)
Mi a cseresznyében levő féreg neve?

128.

méh (dongó)
Mi a neve annak a kis rovarnak, amit kaptárban tartanak, és virágport gyűjt?

129.

dorombol (muzsikál)
Milyen hangot ad a macska, ha simogatják? Mit csinál akkor?

130.

pörzsöl (perzsel)
Mit csinál az, aki disznóöléskor szalmával a disznó szőrét leégeti?

131.

ártány
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Mi a neve a herélt sertésnek?
132.

aprólék
Mi a háziszárnyasok gyűjtőneve?

133.

csorda
Mi a neve a legelőre naponta kihajtott tehéncsapatnak?
csordás
Hogy mondják, mi az az ember, aki erre a tehéncsapatra vigyáz?

134.

135.

gul ya
Mi a neve annak a tehéncsapatnak, amelyet kint tartanak a legelőn?

136.

gul yás
Mi a neve annak az embernek, aki erre a legelőn tavasztól őszig kint tartott tehéncsapatra vigyáz?

137.

n yáj
Mi a neve a legelőn kint tartott birkacsapatnak?

138.

juhász
Hogy mondják, ki az az ember, aki a birkákra vigyáz?

139.

ménes
Mi a neve a legelőn kint tartott lócsapatnak?

140.

csökön yös
Milyen az a ló, amelyik nem akar húzni?

141.

csikós
Hogy mondják, mi az az ember, aki a ménesre vigyáz?

142.

Hogy mondják azt, ha a kocsis nagy hangot ad az ostorával? Egy nagyot …………….. (cserdít).
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