
Weöres Sándor-totó 
MEGFEJTÉS 

   

 Éppen 30 éve, 1989. január 22-én hunyt el Weöres Sándor, vasi költő, akinek a gyerekek is 

nagyon sok versét ismerik és szeretik. Idézzünk fel ezek közül néhányat a költő emlékére!  

Rejtvényünk kérdései a költő két azonos című, mégis más verseskötetéhez kapcsolódnak! 

Lapozzátok, olvasgassátok a Kutyafülű Aladár című köteteket, közben fejtsétek meg a totót! 

 

1. Mi a különbség a két kötet között? 

             1. más szerkesztette  

             2. más kiadó adta ki 

             x. más illusztrálta  
 

2. A költő melyik versében szerepel a könyv 

   címének választott Kutyafülű Aladár? 

             1. Kergető 

             2. A kutyatár 

             x. Varázsének 

 

3. Milyen alkalomból jelent meg e válogatás a     

    költő legszebb gyermekverseiből?               

             1. 100. születésnapja 

             2. 50. születésnapja 

             x. halálának 20. évfordulója 

 

4. Kik a Pletykázó asszonyok című vers          

    címszereplői? 

             1. Juli néni, Mari néni 

             2. Juli néni, Kati néni 

             x. Sári néni, Kati néni 

 

5. Hányszor csilingel („- csing-ling-ling”) a   

    Száncsengő a versben? 

              1. négyszer 

              2. ötször 

              x. hatszor 

 

6. A kötet melyik verséből idézünk?                

    „Csiribiri, csiribiri  

      lágy paplan - 

      ágyad forró, 

      lázad van. 

             1. Mese 

             2. Tündérek 

             x. Varázsének 

 

7. Őszi éjjel mit csinál a Galagonya? 

               1. zúg, szalad 

               2. fátylat ereszt 

               x. reszket, sírni kezd 

 

8. Mivé válva nem térhetne többé vissza    

    anyjához Buba?  

             1. cinkeként 

             2. szellőként 

             x. csillagként 

 

9. Hányszor szerepel a „diridongó” a     

    Haragosi című versben? 

             1. háromszor 

             2. négyszer 

             x. ötször 

 

10. Hányadik oldalon olvasható a Paripám    

      csodaszép pejkó című vers? 

             1. 13                                                         

             2. 35                                           

             x. 54                                          

 

11. Miért volt Sehellselát Dömötör buta, mint    

      hat ökör? 

             1. mert megette a könyvlapot 

             2. mert tintát ivott 

             x. mert kerülte az iskolát 

 

12. A könyv melyik verséhez készült a nem    

      kutyás könyvborító kép?   

             1. Mese 

             2. Ujjé!vi mese  

             x. A hétfejű sárkány 

 

13. A Tavaszköszöntő című versben kinek a  

       névnapján tűnik el a szél? 

             1.  Benedek 

             2.  József 

             x.  Sándor 

 

13+1. Melyik a helyes sorend A tündér című     

          versben? Bóbita … 

             1. táncol, épít, játszik, álmos 

             2. táncol, álmos, játszik, épít 

             x. táncol, játszik, épít, álmos 


