
  

Egy vén atya járja a házakat éjjel, 
A dér lepi jó teli rőt batyuját, 
Lám, csillan a hópihe bárhova nézel, 
És táltosok húznak egy égbeli szánt. 
A jégtükör átreped, mormog a tó még, 
Fúj jégszaki tél szele, szétfagy a part, 
Most halnak a vének és elfogy az óév, 
És hó fedi már be az őszi avart. 
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     Szerkesztő: Sz. Faragó Szilvia          

                        gyerekkönyvtáros 

                                Email: szi8230@gmail.com              

 Álom hava 

Decemberben már min-
denki a Karácsony hevé-
ben ég, készülődünk, 
díszítgetünk… Ádvent  a 
várakozás időszaka, ami 
a négy, karácsonyt meg-
előző hetet jelenti. Va-
sárnaponként meggyújt-
juk a gyertyákat és lélek-
ben is hangolódunk, a 
szeretet ünnepére.     
December 4. Szent Bor-
bála napja, a bányászok, 
tüzérek védőszentje. 
Úgy tartották, a női láto-
gató ezen a napon nem 
hoz szerencsét a házra.  
Luca (dec. 13.) a szem-
betegségben szenvedők 
és a varrónák pártfogója. 
Ekkor kezdték el a Luca 
székét, mely szigorú 
szabályokhoz kötött, 
ráadásul vidékenként 
változó. Minden esetben 
karácsonyra kellett elké-
szülni vele és addig min-
den nap dolgozni rajta 
valamit. Készítője a ka-
rácsonyi éjféli misén ha 
ráállt, meglátta, kik a falu 
boszorkányai.              
Karácsony Jézus szüle-
tésnapja. A karácsonyi 
asztal megterítésének 
külön rendje volt, a terí-
tőnek pedig mágikus 
erőt tulajdonítottak. A 
különféle étkekhez  is 
babonák fűződtek. 

 

Szepesi Attila 
 

December 
 

Didergő december,                  
cinkét szomorító,      

vadmalacot visíttató,     
hegyet zúzmarázó,      
szélzúgatta tölgyet     

 hóval terítgető. 
 

Ezüst fenyőágon     
csillagszórót gyújtó,     

arcot pirosító,      
szemet fényesítő,        
újesztendőt váró. 

 
 

 
Kisfaludy Károly 

 
Fogy már a nap              

melege... 
 

Fogy már a nap               
melege,    

kertünkben a cinege,     
csípős szél fúj a mezőn,    
farkas kullog az erdőn. 

 
 
Weöres Sándor 

 
Kapuban zörget                       

a tél szele 
 

Kapuban zörget                         
a tél szele,                              

ilyenkor édes                       
a vadkörte, berkenye,     

savanyú az                                
egész éven át,                                              

csak ha dér csípte meg, 
ontja lágy zamatát. 

Nagy Bandó András  
 

Négy évszak  
(részlet) 

 
Felhő jön-megy,  
leszakad a hó,     
jégen csúszik  
Dani, a manó. 
Lóval kimehet,       

 rikkant, bereked,     
illeg-billeg, nyihog a faló. 
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Sarkady Sándor 
 

Háromkirályok                

Kányádi Sándor  
 

Ballag már 
 

Ballag már az esztendő    
vissza–visszanézve,     

Nyomában az öccse jő     
vígan fütyörészve. 

 

Beéri az öreget                        
s válláról a terhet                         

legényesen leveszi,                        
pedig még csak gyermek. 

 

Lépegetnek szótlanul,         
s mikor éjfél eljő,                       

férfiasan kezet fog 
Múlttal a Jövendő. 

 

Tamkó Sirató Károly 
 

December 
 

Nyári bőség… téli jég! 
Ismét elmúlott egy év,  

ha tanultál ez alatt,  
egy évvel                           

lettél idősebb,     
idősebb és—okosabb! 
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Karácsonyi mese 
 

A patakból, ami az iskola mellett sietett el, kicsiny erecske látszott, sza-
bálytalanul, girbe-gurba vonal mentén bontva ketté a törékeny jégpán-
célt. A patak állandó vendégei, a vadkacsacsaládok le-föl járkálva, há-
pogva talpaltak a parton, csodálkozva szemlélve, hogy kedvenc uszodá-
juk befagyott. „Irány a Városliget!” - adta ki a parancsot a leghatározot-
tabb gácsér. „Ott, a fürdő mellett sosem fagy be a tó”. Azzal nagy egye-
tértésben felrepültek, széles vé betűt írva az iskola fölé. Az elsősök iga-
zán tanulhattak volna belőle, persze, ha már a vé betűnél tartottak volna 
az ábécében.                                                                                                                            
A gyerekek közül csak néhányan dugták ki az orrukat a nagyszünetben. 
Hideg volt, havas december vette át az uralmát, ők is fáztak odakinn. 
Lilla és Fruzsi mégis úgy döntött, hogy az egészséges hógolyó-csata 
kihagyhatatlan, úgyhogy kimentek bolondozni a hátsó udvarba most is, 
ahogy szoktak.                                                                                                                    
- Várj! – szólt Lilla. – Még nem ettem meg egészen a rántott húsos 
szendvicsemet! - Azzal a gyűrött papírzsebkendők, cukorkás papírok és 
páratlan kesztyűk meghitt otthonából, a jobb zsebéből csodák csodájára 
előkotorászta uzsonnás zacskóját is, aminek az alján valóban volt még 
két harapásnyi zsemledarab.  

- Te már megint a cinegékre gondolsz! – fordult felé huncut mosolygással a bájos, sző-
ke és szeleburdi Fruzsi, és segített, hogy meggémberedett kezű barátnője előbányász-
hassa a morzsa-maradványokat a zacskó csücskéből.                                                       
- Nézd! Milyen gyönyörű ez az aranyfarkú madárka! – mutatott Lilla szeretettel a hátsó 
udvar ezüstös törzsű fácskájának csupasz ágai közül felrepülő kicsiny cinegére.                               

A két lány egész decemberben etette a cinegéket. Nagyon szerették a kismadarakat 
nézni, ahogy apró csőrükkel csipegetik a magokat, amiket leszórtak nekik meg a ma-
dáretetőbe helyeztek.                                                                                                                         
Igen ám, de elérkezett a karácsonyi szünet! Ki gondoskodik a kis szárnyasokról, míg a 
gyerekek nem járnak iskolába? Lili és Fruzsi megbeszélték, hogy együtt járnak majd az 
iskolaudvarra, hogy ne éhezzenek a madarak. Karácsonykor is csentek el annyi időt, 
hogy elfussanak az etetőhöz. Alig maradt magocska az előző napról. Leszórtak egy 

adagot és figyeltek.                                                                                                                
Kisvártatva előreppentek a kicsi fekete fejű cinegék. Lilla és Fruzsi 
elégedetten nézték, ahogy óvatosan csipegetik fel a havat pöttyöző 
gabonaszemeket. A barátnők összeölelkezve kívántak egymásnak 
boldog Karácsonyt. Úgy tűnt, hogy a hóember orráról Aranyfarkú 
búcsúzóul kis farkával elégedetten billent egyet. 
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Balatonfüredi kézműves mézeskalács 

Nagyné Söjtöri Etelka 1988-ban kezdett mézeskalács készí-
téssel foglalkozni. A Népi Mesterségek és Művészetek szak-
középiskolájában szerzett képesítést. Az általa készített mé-
zeskalács egyedi, családi recept szerint készül, népi kézmű-
ves termék, egyedi motívumokkal díszítve. 2003-tól több ter-
méke az Országos Népművészeti Egyesületnél (NESZ) zsűri-
zésre került. 2012-től menye, Farkas Katalin viszi tovább a 
családi tradíciókat, folytatva a családi kézműves hagyományo-
kat.  

   Süssünk mézeskalácsot! - íme egy recept: 
 
25 dkg vajat és 40 dkg mézet összeolvasztunk 
(mikróban), nem forraljuk! Hozzáadunk 90 dkg lisz-
tet, 3-4 teáskanál szódabikarbónát, 25 dkg cukrot,  
1 csomag mézeskalácsfűszert és 2 db tojássárgáját. 
Összegyúrjuk, és alufóliában a hűtőbe tesszük egy 
éjszakára. 
Másnap elővesszük pár órát szobahőmérsékleten 
pihentetjük, hogy gyúrható legyen, átgyúrjuk, és 
nagy maroknyi adagokban kinyújtjuk kb. 3 mm vas-
tagra. 
Felmelegítjük a sütőt 180 fokra, közben kiszaggat-
juk a tésztát, sütőpapíros tepsibe tesszük, megken-
jük tojásfehérjével. 
Visszavesszük a sütőt 150 fokra, és betoljuk a tep-
sit a sütivel. Nem szabad otthagyni, mert nagyon 
gyorsan, 6-7 perc alatt megsül, és mehet be a kö-
vetkező adag. 
Ha kihűlt, lehet díszíteni ízlés szerint. 

Hozzávalók: 

 25 dkg vaj 

 40 dkg méz 

 90 dkg liszt 

 3-4 teáskanál szódabikarbóna 

 25 dkg cukor 

 1 csomag mézeskalácsfűszer 

 2 db tojás 
 



9 

 

 

 

Lisztfelhőből kerekedett 
ez a csuda fergeteg, 
mézeső hullt, s tojás-zápor 
törte át a felleget. 

Persze, tudom, formabontó, 
fura látvány, nem vitás. 
Nem is kezd így a sütéshez 
rajtunk kívül senki más. 

Nagyi mondta, s neki aztán 
bizonyosan hihetek... 
Úgy hírlik, hogy te is voltál 
cukrászkodó kisgyerek. 

Bár meglehet, hogy a kezdet 
zűrös, vagyis rémes lett, 
a tésztához való dolgok 
nem a tálba érkeztek, 

takarítok, mérek, gyúrok, 
a formák meg sorjáznak... 
s hidd el, este mézes illat 
lengi be a szobákat. 

Mézest sütünk karácsonyra, 
nagy segítség vagyok ám! 
Én mérem a lisztet, mézet, 
többit meg az anyukám. 

Én leszek a cukrászmester, 
ő pedig a segédem. 
Felkötjük a kötényeket, 
s hozzálátunk serényen. 

Lisztfelhő száll, csöpög a méz, 
hopp, lepottyan egy tojás! 
Végigcsorog a szekrényen, 
konyhakövön... de mókás! 

Nézd, a többi kedvet kapott, 
szalad sorra utána, 
fiókokon átszökkenve, 
egymás fölött bucskázva. 

Apa ámul: - Hurrikán volt, 
vagy egy nagyobb szélroham? 
Mint a kertünk vihar után... 
ez a konyha épp olyan! 

Mentovics Éva 
Mézeskalácsos kalandok 

Mentovics Éva 
 

Szent karácsony éjjelén  
 

Megszólal sok apró csengő.  
Érces hangjuk lágyan zengő.  

Azt zenélik minden ágon:  
Karácsony van a Világon.  

 
Szent karácsony éjjelén  
táncot jár a gyertyafény.  
Meghittség, és szeretet  

melengeti szívedet. 
 
 

Szabó T. Anna 

Mézeskalács 

Ünnepi csendben 
fényes a mécses, 
készül a mézes, 

illata édes, 

tojás, liszt,cukor, zsír, 
fűszer kell bele sok, 

összerakom gyorsan, 
ha ügyes vagyok! 

Liszthó szitálgat, 
szállnak a pelyhek, 

mintha leszállna 
a földre a felleg, 

selymes és puha és 
belepi a kezem, 

de ha beletüszkölök 
(prüssz) jaj nekem! 
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                         Miért? Hogyan? Mikor? 
 
Miért díszítünk karácsonykor? 
 
A középkorban szenteste évről évre eljátszották az úgynevezett „paradicsomi színjáté-
kot”, amely Ádám és Éva bibliai történetét mutatta be a nézőknek. E játék elmaradha-
tatlan kelléke volt a „paradicsombéli fa”: egy piros almákkal ékes örökzöld fa. A bibliai 
történet ugyanis úgy szól, hogy Éva egy alma által vitte bűnbe Ádámot, amiért az Úr 
mindkettejüket kiűzte a Paradicsomból. Ettől az eredendő bűntől - a keresztény hit sze-
rint -  Jézus váltotta meg halálával az emberiséget; az ő születésnapját ünnepeljük ka-
rácsonykor. 
  A karácsony szimbolikus színei a középkor óta a zöld (mint a fa levele) és a piros 
(akár az almák). A zöld a hűséget és a télen i s zöldellő növényekben rejlő életerőt jel-
képezi, a piros pedig Krisztus vérére emlékeztet, amelyet a világnak a bűntől való meg-
váltásáért ontott. 
  Csak a 19. század első fele óta vált szokássá, 
hogy nemcsak a templomokban állítanak kará-
csonyfát, hanem szinte minden család otthonában 
is. Ekkor kapták a karácsonyfák - sokáig gyertyák 
által, újabban a villanyégők füzérétől - az ünnepi 
kivilágítást is. 
 
                  

Honnan ered a ketchup neve? 
 
  Egy 1690-ből való szakácskönyvben olvasható, hogy a kínaiak már akkoriban 
egy „ke tsiap+ nevű szójaszószt kínáltak a hal - és szárnyas ételekhez. Ez a szósz 
a világot járó kereskedők poggyászában a 18. és 19. században átkerült Európá-
ba és Amerikába. 
  Az egyes kontinenseken különböző módon fejlesztették tovább 
a szószt: az angolok a konyhájukra jellemző Worcester-szószt 
alkották meg belőle, míg az amerikaiak paradicsommal (tomato) 
keverték; az így előállított új mártás ezért a „tomato ketchup” 

nevet kapta. 
  Harry Heinz volt az első, aki 
ezt az új recept alapján készí-
tett szószt ipari úton és meny-
nyiségben állította elő. A He-
inz Ketchup népszerűsége 
máig töretlen, s napjainkra 
szinte az egész világot meg-
hódította. 

Friederike Wilhelmi: Miért jön vissza a bumeráng? című könyvéből 
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                                  Magyarok, akik lendítettek a világ kerekén 
 

Puskás Tivadar (1844-1893) elektrotechnikus, 
mérnök. A telefonközpont és a párizsi világítás 
kiépítése után kezdett el gondolkodni, hogyan tud-
ná egy mikrofonba bemondott híreket különböző 
helyeken, egyszerre több hallgatókészülék között 
szétosztani. Ez az érdekes találmány a mai rádiü 
és internet elődje mindenkit le-
nyűgözött. „Telefonhírmondó a 
címe annak a világcsodának, 
mely tegnap és ma Budapestet 
csakugyan Európa első városá-
vá tette… nekünk van a világon 

egyedül elbeszélt hírlapunk,,,”- Pesti Hírlap 1893. 
február 17. 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Schwarz Dávid (1850-1897) technikus. Az 1800-
as években kezdett el foglalkozni a kormányozható 
léghajó építésével. Az első, nem túl szerencsés 
próbarepülés bebizonyította, hogy a 3,5 tonnás, 38 
méter hosszú és 12 méter átmérőjű hajó 
működőkéőes és irányítható. 1897-ben történt meg 
végül az első sikeres felszállás, amit sajnos a felta-
láló már nem élt meg. A 460 méter magasan repü-
lő léghajó szemtanúja volt Ferdinand von Zeppelin 

gróf is, aki meg-
vásárolta a talál-
mányt a feltaláló özvegyétől. Levédette, továbbfej-
lesztette, és megépítette az első „Zeppelin” léghajót 
és világhírűvé tette azt.    

Részlet Laik Eszter: Elmés lelemények című könyvéből 

Telefonhírmondó 

 

Halló, halló, hírmondó! 

Megvadult ló ragadott el                
omnibuszt a nagykörúton Pesten,      

ki arra jár, álljon félre menten! 

 

Halló, halló, hírmondó! 

Uralkodónk ágynak esett          

náthával a palotában Bécsben,       

várjuk vissza egészségben, épen! 

 

Halló, halló, hírmondó! 

Szél és eső várható.                 

Búcsúzik a távbeszélő-hivatal,      

feltalálta Puskás Tivadar. 

Léghajó 

 

Égi bálna lassan úszik,               
bendőjében gáz. 

Még a Nap is lejjebb kúszik,     
úgy bámulja                                          

elámulva:                                             
élőlény e lomha állat?                   

Óriás csigaház? 

 

Lent a népek kavalkádja      
ujjong, ó, de jó!        

Aki látja, azt kívánja        

földről lesve       

szívrepesve,        

szálljon még a felhőkön is       
túl a léghajó. 
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Karácsonyra szeretettel! 

Készíts 3D-s képesla-
pot a jobb oldali ábra 
segítségével! Színezd 
ki, hajtogasd meg, vé-
gül ragaszd rá egy 
szép lapra, ami a borí-
tója lesz. Azt is szépen 
dekoráld ki és máris 
kezedben tartasz egy 
egyedi és utánozhatat-
lan karácsonyi megle-
petést! 
A szaggatott vonalak-

nál hajto-
gasd meg. A 
fácska zöld 
részére is 
biggyeszt-
hetsz dísze-
ket, de ha 
úgy gondo-
lod, a tetején 
lévő gömb is 
elegendő 
lehet. 
Az alján ta-
lálható füle-
ket ragaszd 
egymáshoz 
és az oldalsó 
fület is il-
leszd a do-
boz falához. 
Végezetül a 
fa oldalait is 
ragaszd ösz-
sze. 

 

Jó munkát 
kívánunk!  

Fenyőfás dobozkát készítünk a lenti 
alaplap kivágásával. Ha nagyobb 
dobozt szeretnél, (mert ez igazán 
picike lesz, amibe talán egy cukorkát 
rejthetsz el) nagyítsd fel. Színezd 
kedved szerint, de eleve színes, min-
tás papírra ragasztva is kivághatod. 
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Olvastad már? 

Aley Smith: A kisegér, aki elhozta a karácsonyt 

24 és fél fejezet, egy mese és egy adventi nagy utazás, 
amellyel mindenki felkészülhet az ünnepre – mindezt nyújt-
ja Alex T. Smith legújabb, gyönyörűen illusztrált könyve.  
Fülöp, a kisegér feladata, hogy eljuttassa Olivér levelét a 
Mikulásnak, miközben küldetése alatt rengeteg izgalmas 
kalandot él át, és igaz barátokat is szerez.  
Mint egy igazi adventi kalendáriummal, úgy számolhatunk 
vissza karácsonyig, és kipróbálhatjuk azt a sok kreatív ötle-
tet, amelyekből minden napra kínál a könyv: írhatunk leve-
let a Mikulásnak, vagdalthúsos pitét, karácsonyi üdvözlőla-
pot, ajándékokat és díszeket is.  
Fülöp történetével olyan szívmelengető karácsonyi mesét 
veszünk a kezünkbe, amely minden bizonnyal igazi családi 
hagyománnyá válik és minden évben újra előkerül majd.  

 

 

 

Harry Horse: Kisnyuszi karácsonya 

Karácsony közeleg, és Kisnyuszi minden vágya egy 
csodaszép piros szánkó. 

„A FAGYÖNGY UTCAI JÁTÉKBOLT zsúfolt volt és zajos. Pontosan tizenkét perc 
múlva kellett volna bezárnia az ünnepekre, de az emberek még be-besurrantak az aj-
tón azt remélve, hogy találnak egy utolsó ajándékot a szeretteiknek, vagy azért, hogy 
tátott szájjal bámulják a polcokon szép rendben sorakozó temérdek vidám játékot, és 

megcsodálják a hatalmas babaházat a kirakatban. „ 

„Egy szép havas estén, éppen 
karácsonykor, Kisnyuszi meglá-
tott valamit a kirakatban.                                        
- Nézd, Papa, milyen szép szán-
kó! -kiáltott fel lelkesen.                                        
- Tényleg nagyon szép -ismer-te el 
Nyuszipapa.                                                           
Amikor hazaértek, Kisnyuszi elújsá-
golta Nyuszimamának, hogy milyen 
csodálatos szánkót látott. 
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Vidám Ünnepeket! 

A skót kisfiú megkérdezi az apjá-
tól: 
- Apa, mi lesz karácsonykor a fa 
alatt? 
- Parketta, kisfiam.  
                   * * * 
Két kiskölyök sétál hazafelé a hit-
tanóráról. 
- Te beveszed ezt az ördög elvisz 
dumát? 
- Á, tudod, hogy volt a Télapóval 
is, ez is biztos csak az apukád...  
 

 
- Hallom, letartóztatták a férjedet. 
- Igen. Az idén túl korán kezdte meg 
a karácsonyi bevásárlást. 
- Hogyan? Hiszen már majdnem 
Karácsony van! 
- Úgy értem, mielőtt még az üzlet 
kinyitott volna...  
 
Pistike második osztályba jár. Egyik 
nap lihegve rohan az apjához: 
- Mindent tudok! Megmondták a fiúk 
- lihegi. - Te vagy a Mikulás,                                 
a Jézuska, de még a gólya is! 

 
Ferike és Katika karácsonyra 
ajándékba megkapja a képes 
Bibliát. Nézegetik, nézegetik, a 
Madonna a Kisjézussal című 
képnél megkérdezi Ferike a test-
vérét: 
- Hol van Jézus apukája? 
Katika elgondolkozva nézi a ké-
pet: 
- Biztosan ő fényképezett.  
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1. mikor alszol, látod 
 

2. ének, nóta 
 

3. becézett Veronika 
 

4. nem arra 

 

5. kicsi ellentéte 
 
 

6.  darabolja pl. csokit 
. 

 

Radnóti Miklós Naptár című versének a 
novemberi versszakának hiányzó szavai:  

 

„…Félek? Nem is félek talán.” 

A novemberi rejtvények megfejtései                       
 
 

Rejtvények decemberre 

Á L O M 

D A L  

V E R A 

E R R E 

Szótagrendező — Rakd sorba a szóta-
gokat, hogy ezzel a  hónappal kapcso-
latos szókapcsolat alakuljon ki!     
 
       
      
 

LI 

TÉ 

Számolj és következtesd ki, melyik 
betű mennyit ér! 
 
      A + A = B               F + C = G 
 
     B + C = D               G + G = H 
 
     C + A = E                D + C = I 
 
      A = 4    B = 8     C = 1   D = 9 
      
E = 5     F = 2    G= 3    H = 6.  I = 10 

A rejtvények megfejtéseit leadhatod a 
gyerekkönyvtárban és ha szerencséd 

van, kisorsolják a nevedet és ajándék-
csomagot nyerhetsz.   

Nosza, állj neki! Jó szórakozást!  

NET 

Húzd ki a téli sporteszközöket, majd minden 
hatbetűs szót. A fennmaradó szavak közül 
húzd át a legrövidebbet és a leghosszabbat. 
Egyetlen szó maradt, ennek a jelentését raj-
zold le! 
              SÍLÉC         FAKUTYA         BOB 
 
    SZÁNKÓ          LÓ         VITORLÁSHAJÓ 
 
CSILLAG      KUTYASZÁN       KORCSOLYA         
 
     

Húzd ki a karácsonnyal kapcsolatos 
szavakat a felsorolásból! Mi a kakukk-
tojás? 

 

ÁDVENT    DÍSZÍTÉS   STRANDOLÁS       
 

  MÉZESKALÁCS  CSILLAGSZÓRÓ    
 

  CSOMAGOLÁS   AJÁNDÉK  FENYŐ    

N A G Y 

T Ö R I 

SUDOKU - 
Minden sorban 
és oszlopban 
csak egyszer 
szerepeljen 
ugyanaz a 
szám! 

1 4 

3 2 

3 2 

1 4 

4 3 

2 1 

2 1 

4 3 

SZÜ 

Számpiramis 
                     100 
 

                56      44  
 

           28      28     16 
 

     12       16     12      4 
 

 5        7        9       3       1         

Mesés találós - Ki lehet ő? 
 

Szarvamtól, patámtól  
kecske is lehetnék,     

s mi tagadás, nincs is  
bennem sokkal több tehetség. 

Lucifer küldött közétek,                       
az én fejedelmem,                             

hogy általam a pokol                         
sok új lakót nyerjen. 

De, jaj, túljár eszemen  
vitéz, paraszt, szolga,     

szégyenszemre mehetek  
magam a pokolra. 

Az ördög. 
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Ha a betűhálóból kihúzod az decemberi névnapo-
kat, majd a megmaradt betűket összeolvasod, 

Radnóti Miklós: Naptár című versének hiányzó 
része alakul ki. Írd a pontozott vonalra!  

 D  É F E R E N C 

L B E V I L M A 

N E Z Ü L U C A 

V I O L A S T T 

E L Z A E L I H 

M I K L Ó S H O 

L D A N Z É N Ó 

A M B R U S A P 

 

……………………………………………….. 
és csak sejlik az égen.  

Köd száll, lomha madár.  
Éjjel a hó esik és angyal  

suhog át a sötéten.  
Nesztelenül közelít,  

mély havon át a sakál. 

Írd be a meghatározásoknak megfelelő  
szavakat a hálóba, s ha ügyes voltál a 
színes oszlopban olvashatod össze a 

megfejtést. 

    

    

    

    

    

    

1. szúnyog teszi  
 

2. nyakmelegítő 
 

3. Éva gyümölcse 
 
 

4. kalózkincs rejteke 

 
 

5. esőn áll 
 
 

6. bejgli jelzője  . 

 

Mesés találós - Ki lehet ő? 
 

Piros a palástom,  
Látja, ki nem színvak, 
Többféleképp hívnak. 
Hódprémes süvegem                

kivírít a hóból, 
  szánom szarvas húzza,                

s a kutyám se kóbor. 
Hajdan krampusz kísért,  

virgácsot is vittem, 
Ablakon át lestem,  

hogy ki a rossz itten. 
Hanem az ilyesmi                              

másképp megy manapság: 
Puttonyom kincseit                          

nem csak a jók kapják. 

Keresd meg, ki mit 
kapott karácsonyra! 

Áldott szép 
Karácsonyt  
és Boldog     

Új Évet! 


