Kérdőív

Hangtani jelenségek

Kérdőív hangtani jelenségek vizsgálatához

1. cukorrépa
Mi az a kapásnövény, amiből a cukrot készítik?
2. torma
Mi a neve annak a növénynek, amelynek vastag gyökerét lereszeljük, s ecetesen
fogyasztjuk például húsok mellé? Nagyon csípős. (Esetleg rajzról.)
3. zeller
(rajzról)
4. gúnár
Mi a hím lúd/liba neve?
5. cékla
Mi a neve annak a vörös színű növénynek, amit főleg disznóöléskor szoktak főve, hidegen
adni enni a sült hús mellé? Mikor megfőzik, a vizet is vörösre festi.
6. körte
(rajz)
7. körtét
Azt mondom: tegnap ettem egy jóízű …………..
8. csalamádé
Mi a neve a sűrűn takarmánynak vetett tengerinek/málénak? A vegyes savanyúságnak is ez
a neve.
9. kapor
Van egy kerti növény. Kb. 1 méter magasra nő. Erős szaga van. Mikor uborkát tesznek el,
ebből is tesznek bele. Mi a neve?
10. borsó
Mi a neve a tavasszal legkorábban beérő hüvelyes növénynek, amelyből levest és főzeléket
is készítünk. Van cukor és takarmány is.
11. kéve
Ha aratáskor három markot összekötnek, mi lesz belőle?
12. tető
Mi a neve a ház legfelső, ilyen alakú részének? (Mutatni.)
13. borotva
Mi a neve annak a szerszámnak, amivel a borbély a férfiak szakállát leszedi?
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14. borona
Mi a neve annak a mezőgazdaságban használt eszköznek, amivel szántás után a nagyobb
földdarabokat szétporlasztják?
15. kályhacső
Mi az, amin keresztül a füst a kéménybe megy? (általában pléhből készül)
(Mutatni is lehet.)
16. egészséges
Akinek nincs semmi baja, az nem beteg, hanem …
17. bölcső
Mi az, amiben régebben a gyerekeket ringatták?
18. seprű
Mi az a szerszám, amivel az asszonyok a szoba földjét, illetve az udvart tisztán tartják?
19. sarló
(rajz)
20. kaszakő
Mi az, amivel a kaszát fenik?
21. nyerít
Hogyan mondják, mit csinál a ló, mikor hangot ad?
22. vonít
Hogy mondják, mit csinál a kutya, mikor éjjel hosszan elnyújtva üvölt, s azt mondják,
halottat vagy tüzet érez?
23. gácsér
Mi a hím kacsa neve?
24. pej
Milyen színű az a vörösbarna ló, amelynek a farka és a sörénye fekete?
25. tanító
Mi a foglalkozása annak a személynek, aki az iskolában az elsős gyerekeket okítja?
26. tanít
Azt mondjuk, hogy ő az iskolában ………..
27. kolbász
Télen disznóöléskor darált disznóhúsból bélbe töltik, aztán füstölik. Mi az?
28. egér
Mi az, amit a jó macska megfog a házban vagy a kamrában?

29. élesztő
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Mi az, amit a kenyér vagy a kalács tésztájába teszünk, hogy megkeljen?
30. legény
Hogy mondják, mi a húsz év körüli nősülendő fiatalember?
31. vőlegény
Hogy hívják a saját esküvőjén a fiatalembert?
32. násznép
Hogyan mondják a lakodalomban részt vevőket?
33. szemöldök (Rámutatással)
34. íny
Mi a száj belsejének az a része, amiben a fogak vannak?
35. tenyér
(Mutatni)
36. középső ujj
(Mutatni)
37. térd
(Mutatni)
38. szemölcs
Hogy mondják azt a kis bőrkinövést a kézen, ami nem fáj?
39. bő
Ha az embernek lötyög a derekán a szoknya/nadrág, az bizony nem szűk, hanem …….
40. ő
Kérdezi valaki, hogy van a közös ismerősünk, Erzsi. Azt mondom: Nem tudom, mert ….
már nem lakik itt.
41. őket
Kérdez valaki, hogy vannak a szomszéd községben rokonaink. Azt mondjuk, nem tudjuk,
már régen nem láttuk ….
42. sző
Mit csinál a takács? Vásznat …
43. ügyvéd
Ki az, akihez a pereskedők fordulni szoktak, hogy képviselje őket a bíróságon?
44. jég
Mi lesz a patakon, ha befagy?

45. hétfő, péntek
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Hogy mondják itt a napokat sorjában,
46. hét
Ezek együtt egy …
47. szép
Aki nem csúnya, arra mit mondanak, milyen?
48. savanyú
Milyen a citrom íze?
49. keserű
Ha a kávéba nem teszel cukrot, milyen?
50. tíz
Mennyi öt meg öt?
51. húsz
Tizenkilenc meg egy az mennyi?
52. zöld
Milyen a fű színe?
53. kész
Megfőtt az ebéd. Az asszony kiszól: „Gyertek enni, mert az ebéd már régen ….”
54. ló
Mi az az állat, amelyik nyerít?
55. kő
Mi az az anyag, melyikkel régen az utat burkolták, hogy ne legyen sáros?
56. szú
Mi az az apró kis állatka, mi a gerendán, bútoron tűszúrásnyi lyukat fúr, és közben
perceg?
57. kenyér
Mi az, amit teknőben dagasztanak, kemencében megsütik, s mindennap eszünk?
58. tűz
Mi az, ami a kályhában lobog?
59. víz
Mi az, ami a folyóban folyik?
60. léc
Ha a deszkát 2-3 ujjnyi csíkokra vágjuk fel, mi az? Kerítést csinálnak belőle.

61. tej
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Mi az, amit a tehénből fejnek?
62. húsvét
Mi az első kettős ünnep tavasszal?
63. penész
Ha nyáron nedves helyen áll a kenyér, zöldes, nyúlós réteg keletkezik rajta. Mi az?
64. méz
Mi az, amit a méhek gyűjtenek?
65. pénzért
A kőműves nem ingyen dolgozik, hanem …
66. gyűrű
A menyasszonynak mi szokott lenni az ujján?
67. eltéved
Ha az ember elveszti az utat az erdőben, mit mondunk, mi történt vele?
68. gyík
Mi az a kis fürge, hosszú farkú állat, amelyik a napon szokott sütkérezni?
69. ízék
Mi a neve a kukoricaszárnak akkor, amikor már a tehén leette róla a levelet? Ezzel
fűtötték régen a kemencét.
70. kísér(em)
Ha a vendég távozik tőlem, az én minden esetben a kapuig …
71. irigy
Milyen ember az, aki más sikerein, jobb helyzetén bosszankodik, és azt inkább magának
szeretné? Ezt a tulajdonságot a kutyára is szokták vonatkoztatni.
……… mint a kutya.
72. gyertya
Mi a neve a faggyúból készült világításra használt eszköznek? (Karácsonyfára is szokták
tenni.)
73. íz
Mi a neve az étel vagy ital által a nyelven keletkezett érzetnek? Lehet édes, sós, keserű
vagy savanyú
74. sipog
Mit csinál a kiskacsa, mikor hangot ad,
75. forint
Mi a neve a napjainkban Magyarországon használatos fizetőeszköznek?
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