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Ugye ismered ezt az éneket? Arról szól, hogy a finom kenyér milyen sok munkával készül.
Figyeld meg, mi történik a gabona aratásától a kenyér sütéséig! Talán nem is gondolnád!
A 10 versszak mellett 10 kérdés is vár. Karikázd be a jó válaszokat!

1. A part alatt, a part alatt
három varjú kaszál, három varjú kaszál.

Kaszálni?
G. Aratáskor a termésért sok pénzt kaszáltak.
K. Régen kaszával vágták le a megérett gabonát.

2. Róka gyűjti, róka gyűjti,
Szúnyog kévét köti, szúnyog kévét köti.

Kéve?
Ó. A lekaszált gabonaszárat csomókba kötötték, hogy könnyebben haza tudják vinni.
Á. A lekaszált gabona szárát összekötözték és meggyújtották, hogy ne kelljen hazavinni.

3. Bolha ugrik, bolha ugrik,
Hányja a szekérre, hányja a szekérre.

Szekér?
G. Állatokkal húzott fából készült kocsi, amivel a lekaszált gabonát is hazavitték.
T. Kétkerekű kocsi, amivel a parasztemberek a földjükre utazgattak körbenézni,
hogy rendben van-e minden?

4. Mén a szekér, mén a szekér,
Majd a malomba ér, majd a malomba ér.

Malom?
V. Régen malomban őrölték meg a gabonát.
Ma már nincsenek malmok.
T. Régen és ma is malomban őrlik a gabonát. Liszt lesz belőle.

5. A malomba, a malomba
Három tarka macska, három tarka macska.

Milyen malmok voltak régen?
Ó. A malomba nagy erő kellett, nem volt elég az ember ereje. A szél, a víz, vagy állatok erejét
használták.

É. Régen is nagy villamosenergiával működő malmok voltak, hogy sok lisztet őrölhessenek.

6. Egyik szitál, másik rostál,
Harmadik követ vág, harmadik követ vág.

Szitál, rostál?
R. A lisztet lyukacsos szitával, rostával átszitálták, hogy tiszta legyen.
K. A kisebb malomkövekkel szitálták, a nagyobbakkal rostálták a gabonaszemeket.
A „követ vág”, azt jelenti, hogy a malomban őrlésre használt malomkövet érdesíti, hogy jobban
őröljön.

7. Szürke szamár vizet hoz már,
Tekenőbe tölti, tekenőbe tölti.

Tekenő, vagy teknő?
P. A szamarak nagyon szomjas állatok. Tekenőbe, vagyis a torkába tölti a vizet nagy szomjúságában.
T. Fából készült nagy edény. Ebben dagasztották a készülő tésztát.

8. Tehén dagaszt, tehén dagaszt,
Kemencébe rakja, kemencébe rakja.

Dagaszt?
Á. A kenyértésztát sokáig kellett kézzel nyomkodni, dagasztani, hogy jó legyen majd a kenyér.
Ű. Dagasztani azt jelenti, hogy felfújták a tésztát, hogy jó nagy, dagadt kenyér legyen belőle.

9. Medve várja, medve várja,
Kisült-e a cipó, kisült-e a cipó.

Cipó?
B. Mivel a medve nem szereti a kenyeret, magának húsos finomságot sütött.
R. Kis kerek kenyérke.

10. Tyúk a cipót csipegeti,
Hangya morzsát szedi, hangya morzsát szedi.

Írd be sorban a jó válaszaid kezdőbetűjét a hiányos mondatba!
Ha ügyes voltál, egy szólás lesz a megfejtés! Szerinted mit jelent?

A_i j_ ma_ot ve_, j_ a_atás_ v_ _!
A népdalt el is énekelheted!

