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Szlovákia tele van színekkel. Tekintsd meg az egyes régiókat! Melyikben laksz? Jelöld meg 

a térképen! 

 Az én régióm: 

Írd le a következő mondatot a Te régiód nyelvjárásával: 

„Ma burgonyaleves volt ebédre, nagy merőkanállal mertünk belőle.“ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

 Mit tudok a térképről?  

Olvasd el a mondatokat! Amennyiben igaz, színezd ki az adott sorban található betű mezőjét! 

A színessel jelölt betűket írd a rejtvény megfejtésének helyére!  

A folyókat a térképen piros színnel jelöljük. U 

A térkép az ország kicsinyített képe. C 

Zöld színnel jelöljük a hegyeket. I 

A távolságot a térképen léptékek átszámításával határozhatjuk meg.  S 

A barna színárnyalataival jelöljük a hegységeket. O 

Szlovákia három országgal határos.  B 

A térkép felső részén található észak. D 

A térképen piros körrel jelöljük a községeket. Á 

A térkép alsó részén található dél. S 

 

Szlovákia       
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Fejtsd meg a régiók elnevezését! Segítségként használd a térképet! Bogozd ki az egyes 

régiók népviseletének mintáját! 

  TÁHŐDRE                       AVRÁ                   NÉLPMEZ-ŐSLEF 

_______________  ________________                _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 Mennyire ismered a nyelvjárásokat? Színezd ki az adott szó jelentését! Segítségként 

használd az internetet!  

krumpli gyürke paszuly zsufánkó tengeri 

burgonya gyurma bab rágógumi kukorica 

fürdő kenyérvég paprika merőkanál tenyér 

 

 Milyen mintájú ruhát viseltek az elődeink? Keresd meg a régiód népviseletének 

jellegzetes mintáját az internet segítségével! 

Tervezd meg a régiód ingjének hímzési mintáját elképzelésed szerint! 
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 Minden régiónak megvannak a saját dalai. Színezd ki egyazon színnel a 

dalok folytatását!  

 Játszd el valamilyen hangszeren vagy énekelj! ☺ 
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 Felső-Zemplén térsége számos műemlékkel büszkélkedik. Az UNESCO világörökségi 

listáján is szerepelnek. 

 Írd a képek alá a hozzájuk tartozó elnevezést! Meglátogattad már valamelyiket közülük? 

_________________________________________________________________________________________________

      

                        (Nagy Domasa víztározó, fatemplomok, Polonyinák Nemzeti Park, Andy Warhol Múzeum)   

 

 A Polonyinákban barangolva 8 állattal találkozhatsz. Találd meg őket a rejtvényben,  

s írd a nevüket a vonalra! 

                                                         1.___________________ 

2.___________________ 

3.___________________ 

4.___________________ 

5.___________________ 

6.___________________ 

7.___________________ 

8.___________________ 

(Segítség: zrob, ynélöb, evdem, sas, etőg, sakraf, ólkis, ardiv)  

„A csitári hegyek alatt régen 

leesett a hó. Azt hallottam, 

kisangyalom, véled esett el a ló. 

„A csikósok, a gulyások kis lajbiba 

járnak. Azok élik világukat,  sej-haj, 

kik párjával járnak. 

„Vetettem violát, várom kikelését. 

Várom a rózsámnak hazajövetelét. 

Kikelt a viola, de nem igen teljes. 

Hazajött a rózsám, de nem igen 

kedves.“ 

Kitörted a kezedet, mivel ölelsz engemet? 

Így hát kedves kisangyalom, nem lehetek 

a tied.” 

Hát én szegény juhászlegény, csak 

magam egyedül, hogy éljek meg, ha nem 

lopok, sej-haj, száraz bankó nélkül.„ 


