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mint a lusta, 
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-Ugye nem                       
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Gazdag Erzsi  
 

A kis kakas rézgarasa 
 

Elgurult egy rézgaras. 
Fölkapta egy kis kakas. 

Ha fölkapta, jól tette, 
a bögyébe betette. 

 
De a bögye kidobta, 

mérges lett a kakasra. 
Összeszidta a kakast: 

"Búzát adjál, ne garast!" 
 

Kis kakas a piacon 
búzát vett a garason. 
Ezt adta a begyének, 

most már békén megélnek. 

Nemes Nagy Ágnes                                                   
 

Láttam, láttam 
 

Láttam, láttam lappantyút! 
Éjszaka, erdőn meglestem, 
róka-vadásszal kettesben. 

Nem volt ottan lámpa, se ház, 
mentünk: én meg a rókavadász, 

akkor az égen, fekete égen 
valami röppent még feketébben, 

valami röppent: lappantyú! 
Két szeme lángja, két pici lámpa, 

gurgula-hangja úszik utána. 
Ketten láttuk, senki más, 

ketten: én meg a róka-vadász!  
 
 

          Orbán Ottó 
 

Torreádor 
 

Bika, bika 
fekete 

feje meg a 
feneke. 

Dúl-fúl, toporog, 
a homok csikorog. 

Jaj, a bika, jaj! 
Jaj, jaj, jaj! 

Itt van a baj. 
Itt jön a bátor: 
a torre, a torre, 

a torreádor. 

Tordon Ákos  

 

Libabolt 

 

-Libapaucs kapható!                      
-gá-gá-gágog Lúdanyó. 
-Válogathat minden liba, 
van itt piros, sárga, lila, 

zöldesbarna,  

szürkéskék... 
Nézzék, itt a feketék! 

Príma papucs,  

el nem vásik, 
soha többé  

nem kell másik! 
Minden méret kapható! 
Minden papucs eladó! 

Hosszú a sor, rövid a nap, 
de a végén mindenki kap 

papucsot a lábára, 
csak teljék az árára! 

Orbán Ottó 
 

A faállatok 
 

Azt mondják  
a faállatok, 
rémes ez  

a faállapot. 
Ha így teszünk, 

nyikorog, 
ha úgy teszünk, 

csikorog, 
a nyakunk,  
a derekunk 

sehogy se forog. 
Hogyha télen  

fabált csapnak, 
föl ne csapjál  

faállatnak 
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Zelk Zoltán 

 
Bárányok 

 

Terelgeti a Szél-pásztor 

bárányfelhő-nyáját, 

füttyel hívja, hívogatja 

kis Szellő kutyáját. 

 

Égi mezőn mendegélnek, 

hegyek fölött járnak, 

éjszaka, a csillagok közt, 

fény-akolban hálnak. 

 

Falu szélén, erdő mellett 

bárányok legelnek, 

napsütötte, harmat-ázott 

friss füvecskét esznek. 
 

Vígan vannak, örülnek a 
fűnövesztő nyárnak, 

s fel-felbégetnek az égre 
felhő-barikáknak. 

Kányádi Sándor 
 

Tipegő kislibák 
 

Tipegő kislibák 
kiscsibék 

csipdesik már a 
fű hegyét. 

  
Báránykák, kisgidák, 

hipp- hopp- hopp, 
tavaszi táncot 

ropjatok! 

Sallai Ferenc 
 

Rügyet robbant 
 

Nézd csak azt a 
kicsi fát: 

rügyet robbant 
minden ág. 
Én is ág, 
te is ág. 

kivirágzik 

a világ. 

 

 

 

 
Kányádi Sándor 

 
Aranyeső  

/részlet/ 
 

Kinyílott a tavasz- leső 
kertekben az aranyeső. 

Megjöttek a „”kell-e dió”-t 
kiabáló sárgarigók. 

  
Csupa fitty- fütty,  
csupa ticcs-taccs, 
”azért mit kérsz?”  
”ezért mit adsz?” 

Kert és erdő  
most egy zajos 

zsibvásárhoz hasonlatos. 
  

Jönnek újra új érkezők, 
csivitelők, kerepelők, 

s túlharsogják a berekedt, 
ágrólszakadt verebeket. 
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Verses találóskérdések 

 

 

 

 
 

 

Keresd meg a ké-

pen, kikről szól a 

versike! Karikázd be 

azonos színnel a 

találóskérdést és a 

kitalált állat képét! 

Harsány színű tollruhában 

hintázott a lomb között,      

ám ha netán úgy kíván-

tad, kalitkába költözött. 

Beszédre is taníthatod, 

utánozza hangodat,    

erős csőre kipiszkálja     

héjukból a magokat.  

Pocsolya meg tavi nádas,    
mocsarak és lápok….                 

Gyertek, gyertek apró népek,    
sok szúnyogot várok! 

Kutykurutty és brekeke—   
vígan szól a nóta,                       

szökdécselnek, ugrándoznak 
kora reggel óta. 
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Balla Margit 

 A fa meséje 

 

  Hát ez bizony nagyon régen volt. Még akkor, amikor az embe-
rek gond nélkül éltek. Ha jött a tél, kimentek az erdőre, vágtak 
fát, összekötötték, és kész. 

Aztán vágtak egy vesszőt, rásuhintottak a fára, és azt mondták: 

– Eridj, fácska, egészen az udvaromba! 

Erre a fa magától hazament. Ugrált föl-le a dombokon, s magától 
megtalálta az utat az udvarba, ahova tartozott. Az emberek meg 
ballagtak utána. Otthon már várta őket a köteg fa, szétfűrészel-
ték, s jöhetett a tél! Haj, bizony, jó volt akkor még az emberek-
nek! S miért nincs ez így ma is? Hát azért, mert akinek jól megy 
sora, még jobbat akar.  

  Történt egyszer, hogy egy asszony elment az erdőre fáért. 
Amint készen állott a köteg fa, azt gondolta magában: 

– Ahogy megy a fa, megyek vele én is. 

Ezzel felült a köteg fára. Azt akarta, hogy vigye ha-
za őt is. Egy vesszővel rásuhintott, s azt mondta: 

– Gyerünk, fácskám, velem együtt az udvarba! 

  Hanem a fa meg se moccant. Hiába csapkodta az 

asszony, hiába lármázott vele, a fa nem mozdult. 

Attól kezdve nem ment sem az asszonynak, sem másnak. Így 

hát azóta az embereknek keményen meg kell dolgozniuk, amíg 

az erdőből az udvarukba kerül a fa. 
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Ez állati! 

Állati legek 

A legkisebb emlősök II. 

A többi vakondtól eltérően az amerikai cickányva-
kondnak nincsenek nagy mellső lábai. De nincs is 
rájuk szüksége, mivel ő ideje jó részét a föld felszí-
nén tölti. Az ásáshoz persze neki is vannak eszkö-
zei, méghozzá az éles karmok és a lapos, hosszú 
orr. A rokonságban ő az egyetlen, aki egy-egy jó 
falat reményében még a kisebb fákra, bokrokra is 
képes felmászni. Testhossza 8 cm körüli, de eb-
ből 4 cm a farka, súlya pedig mindössze 10-15 
gramm. Amint a nevei is elárulja, Észak-
Amerika nyugati részén él.  

Az etruszk cickány főként füves pusztá-
kon tanyázik Európa déli és Afrika északi 
vidékein. Súlya mindössze 2-4 gramm, 
testhossza kb. 4 cm. Kicsiny termete elle-
nére meglehetősen agresszív állat. Talán 
ezért is él magányosan, senki sem szeret 
a közelében lenni. Saját testméretével 
összemérhe-
tő rovarokat és pókféléket fogyaszt. 
Gyors és precíz vadász. Érdekesség, 
hogy szíve percenként 1300-
at (!) ver (összehasonlításképpen: az em-
beré 75-öt), és ennyi idő alatt 300-szor 
vesz levegőt.  

A dongódenevér a világ legkisebb emlő-
se. Súlya és hosszúsága még az etruszk 
cickányénál is csekélyebb, kb. akko-
ra, mint egy poszméh. Disznóorrú dene-
vérnek is nevezik a malacra hasonlító 
szaglószerve miatt. Rendkívül ügyes va-
dász, tápláléka nagy-
részt legyekből és szúnyogokból áll. A 
nappalt barlangok mélyére húzódva, csa-
patokban tölti, éjszaka indul zsákmány-
szerző körútra. A tudósok szerint mind-
össze kb. 10 ezer példány él belő-
le Délkelet-Ázsiában. Ezért égetően fon-
tos volna, hogy élőhelye-
it természetvédelmi területté nyilvánítsák.  
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Természetkalendárium 

                              Az örök megújulás jelképei a magok 

Áprilisban egyre melegebben süt a nap, s felmelegíti a 
kerti talajt is. Itt az ideje a veteményezésnek! De megfe-
lelő-e a mag, amit elvetünk, kicsírázik-e, lesz-e belőle 
növény? Nem minden mag egyforma. Némelyik néhány 
évig, más évszázadokig és egészen szélsőséges körül-
mények között is életképes marad. 

Aprók és nagyok 

Nagy különbségek vannak 
a magok közt alakjukra, 
méretükre nézve is. Néme-
lyek egészen aprók, mint a 
mákszem, mások óriások, 
mint például a kókuszpál-
ma termése, a kókuszdió. Ám legbelül mindegyikben ott 
lapul a csíra, ami nem más, mint egy parányi, szabad 
szemmel nem látható növény. Ezt a pici növényt védi 
kívülről a maghéj, belül pedig táplálószövetek veszik 
körül, amiből élni tud, míg ki nem bújik a magból, és 
még utána is egy darabig. 

A nagy hódítók az aprók 

Megfigyelték a kutatók, hogy az apróbb ma-
gok nagyobb területeket képesek meghódítani, mint a 
nagyok. Azért is, mert az aprókból mindig több termelő-
dik egy-egy növényben, mint a nagyokból. Gondoljunk 
csak újra a mákszemre, amelyből sok száz bújik meg 
egyetlen mákfejben. Másrészt mert kisebbek, könnyeb-
ben terjeszti őket a szél vagy akár a madarak. 

A világutazó kókuszdió 

Egészen távoli területekre is eljut 
a kókuszpálma termése, a kókuszdió. Ha a tengerpart-
ról a vízbe sodródik és ott sikerül elkapnia egy tenger-
áramlatot, akár több ezer kilométert is megtesz a hullá-
mokon. Rendkívül szívós, a sós vízben 3 hónapig is 

életképes marad, 
és csak akkor 
csírázik ki, ha a 
szárazföldön 
kedvező körül-
mények közé 
kerül.    

                                                                                                                                             

 

A mimóza és társai 

Némelyik növény magja 
akár több száz évig is élet-
képes marad. Párizsi kuta-
tók például egyszer a Nem-
zeti Múzeum polcain őrzött 
régi magokat próbálták ki-
csíráztatni. A sokféle mag 
közt a mimózáé bizonyult a 
legéletképesebbnek. Több 
mint kétszáz éves mimó-
zamagok is kihajtottak. Ja-
pán régészek ennél is ré-
gibb, kétezer éves magokra 
bukkantak egy ősi település 
feltárása során. Megöntöz-
ték őket, és egy mag kicsí-
rázott. Tulipánfa lett belőle. 
Ugyanolyan, mint a ma élő 
tulipánfa, csak a virágjának 
kettővel több szirma volt. 

Tudtad? 

A füge húsos termés. Amit 
sok apró bogyónak látunk a 
belsejében, az valójában 
sok apró termés. A fa apró 
virágai ugyanis befelé for-
dulnak a zöld kehelyben, s 
ott érnek be. 

Ezernél is több magbank 
van a Földön, ahol a növé-
nyek magvait őrzik. Mégpe-
dig azért, hogy a sokféle 
növény fennmaradása hosz-
szú időkre biztosítva legyen. 
Meg azért, hogy akár egy 
világméretű katasztrófa (pl. 
földrengés, járvány) esetén 
is megmaradjanak a magok. 

http://kabocalap.com/images/202004/kab28.jpg
http://kabocalap.com/images/202004/kab23.jpg
http://kabocalap.com/images/202004/kab23.jpg
http://kabocalap.com/images/202004/kab22.jpg
http://kabocalap.com/images/202004/kab21.jpg
http://kabocalap.com/images/202004/kab26.jpg
http://kabocalap.com/images/202004/kab27.jpg
http://kabocalap.com/images/202004/kab47.jpg
http://kabocalap.com/images/202004/kab24.jpg
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Hogyan lett? 

           A fogkefe 

Álmos januári reggeleken, miután ki kell kelni a jó meleg ágyból és el kell in-
dulni az iskolába, jön a szokásos program: táska bepakolása, reggelizés, készülődés a 
fürdőszobában. Mosakodás, fogmosás, fésülködés. Ébredés után, álmosan biztos nem 
gondolsz bele, hogyan lettek az olyan fontos fürdőszobai kellékeink, mint a fogkefe 
vagy a tükör. Ám most itt a remek alkalom, hogy sorozatunknak ebből a részéből ezt is 

megtudd! 

A történészek szerint az ókori 
egyiptomiak jobbára az ujjukat 
használták fogaik ápolásához, 
más források szerint viszont már 
a fogkefét is ismerték. Fogkrém 
gyanánt egy olyan gél állapotú 
masszával kenték be a fogaikat, 
amelybe bivalykörmöt és égetett 
tojáshéjat reszeltek. Ezt vízzel és 

sóval keverték össze, továbbá mentolt és virágszirmokat tettek bele, hogy javítsanak 
valamit a massza sajátos és furcsa ízén. A rómaiak és a görögök különböző növények 
gyökereinek rágásával tartották karban fogazatukat, illetve textíliákkal ápolták azt.  Kí-

nában bambuszrúdból és az 
erre erősített disznószőrből ké-
szült fogkeféket használtak. 

Európában a 17. századtól kez-
dődően terjedt el a fogkefe. A 
fogápolás első nagy európai ta-
nítója egy Pierre Fauchard nevű 
francia orvos volt. 1780-tól Willi-
am Addis 
angol gyártu-
lajdonos 
üzemében 
már nagy 
mennyiség-
ben gyártot-
ták a fogke-
fét, az esz-
köz tömege-
sen azonban 
csak a 19. 

században terjedt el. Az 1930-as években aztán megjelentek a nej-
lonszálas fogkefék, felváltva az addig állati szőrből készülő termé-
keket. A technika fejlődésének köszönhetően a 20. század második 
felétől elterjedtek és népszerűek lettek az elektromos és forgófejű 
fogkefék is.  
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Megáll az ész!           

                               

 

Vízműveskedés—vizes kísérletek 2. 

A víz a Föld felületén megtalálható egyik leggyakoribb anyag, az élet alapja. Ismerjük 
azokat az unalmas tényeket is, hogy bolygónk felületének több mint kétharmadát borítja, 
100 °C fok a forráspontja, 0 °C fokon pedig megfagy. Megisszuk, fürdünk benne, jég-
kockát csinálunk belőle, főzünk és még egy csomó mindent csinálunk vele. Ha ennyi 
mindenre jó, akkor nyilván kísérletezni is érdemes a vízzel! 

Ne feledd! 

Ismét felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha kísérletezel, lehetőleg legyen veled felnőtt, és 
ne vonja el a figyelmedet a kísérletről semmi. A kísérlet felülete (mondjuk egy asztal) 
legyen tiszta, és a kísérlethez szükséges eszközökön kívül ne legyen rajta semmi feles-
leges holmi. A kísérletezés néha kosszal és rendetlenséggel jár, így 
a művelet végeztével el is kell pakolni! 

2. Az étolaj nem keveredik a vízzel 

Hozzávalók: 1 pohár, víz és étolaj 

Önts a pohárba egyszerre étolajat és vizet. Várd meg, amíg megáll az összeöntött folya-
dék mozgása. Azt fogod tapasztalni, hogy a víz és az étolaj két egymás feletti, jól elkülö-
níthető részt képez, ugyanis a két folyadék képtelen összekeveredni. Ennek az az oka, 
hogy a víz részecskéi teljesen különböznek az étolajétól. Az előbbi szerkezete gömb 
alakú, míg az étolaj pálcika formájú részecskékből áll. Mivel az étolaj sűrűsége kisebb a 
víz sűrűségénél, ezért a pohárban a nagyobb tömegű víz lesz alul, a könnyebb olaj pe-
dig felül. 

Ennek a kísérletnek a továbbfejlesztett és látványosabb változatához használj két 
ugyanolyan méretű poharat. Egyiket vízzel, a másikat olajjal töltsd tele. Egy kártyalappal 
takard le a vízzel telt poharat, és fordítsd a másik pohár tetejére. Ha jól csinálod, nem 
fog sok víz kicsöpögni. Ha sikerült a művelet, óvatosan húzd ki a két pohár közül a kár-
tyalapot. (Ha tartasz tőle, hogy kifolyik a víz, miközben felfordítod a poharat, miután le-
zártad a tetejét –-- a képen látható módon – műanyagpalackkal is 
megpróbálhatod.) Azt fogod látni, hogy a két folyadék helyet cse-
rél az előbb említett ok miatt, vagyis mert a víz sűrűsége nagyobb, 
tehát a víz nehezebb. Ha egy kis ételfestéket is öntesz a vízbe, 
még látványosabb lesz az amúgy is gyönyörű kísérlet! ( 
 
3. És mi a helyzet a tintával?                                                                                    
 
Hozzávalók: 1 pohár, víz, étolaj és tintapatron 
Ezzel a kísérlettel érdemes vigyázni, mert ha mellémegy a tinta, 
annak otthon nem fognak örülni! A felállás nagyon hasonló az elő-
ző kísérlethez, így ha még nem öntötted ki a pohárból a két szin-
ten elkülönülő étolaj-víz kombinációt, akkor csak a tintapatront kell 
használnod. Csepegtess tehát a pohárba egy kis tintát! 

                             
  Jó kísérletezést!  
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Egyszer volt                                                                                                                                 

                                              Boszorkányok márpedig vannak 

Könyves Kálmán király Magyarország egyik legtehetségesebb uralkodója volt.                             
Pedig eredetileg atyai nagybátyja, Szent László királyunk nem uralkodónak, hanem papnak 
szánta, aztán élete utolsó évében végül mégis őt jelölte meg örökösének. Kálmán uralkodá-
sa szinte minden tekintetben sikerek sorozata volt. 

Rátermettsége megmutatkozott többek között abban, hogy az ő uralkodása alatt sikerült a 
mai Horvátország nagy részét a Magyar Királysághoz csatolni. Ő volt az, aki folytatta Szent 
István és Szent László király egyházszervező tevékenységét, püspökségeket, apátságokat 
alapított. Az ő nevéhez fűződik két törvénykönyv megalkotása is. Ezek egyikében szerepel 
a sokat, de rosszul idézett mondat: „Boszorkányok pedig nincsenek.” 

A tévhit: Kálmán törvénykönyvében a boszorkányokra vonatkozó mondatból arra következ-
tettek   később a szakemberek, hogy Kálmán nagyon felvilágosult uralkodó volt. Hiszen az 
ő korában az emberek még hittek a boszorkányokban és mindenféle ártó lényben. Ha ő 
tagadta a létezésüket, akkor ő nyilván a saját korát meghaladva gondolkodott ezekről a dol-
gokról. Ez pedig tévedés. Kálmán törvénykönyve latin nyelven íródott. A boszorkányokra 
vonatkozó kijelentés egészen pontosan így áll benne: „Boszorkányok ellen pedig, minthogy 
nincsenek, semminemű kereset ne legyen.” 

Mit értettek ezen? A középkori törvényekben sokféle boszorkányt és boszorkányságot kü-
lönböztettek meg. Kálmán törvénye ezek közül csak a boszorkányság egy bizonyos fajtájá-
ra vonatkozott. Mégpedig a pogány hitvilág szerinti csodatevőnőkre, másik nevükön a sep-
rűs boszorkányokra. Ezeknek az üldözését és büntetését tiltotta meg a törvény, mivelhogy 
nem léteznek. A rontást hozó és a jövendőmondó boszorkányok büntetése Kálmán törvény-
ében is, továbbra is érvényben maradt.  

De ne csökkentsük Kálmán érdemeit, hiszen a boszorkányság egy részének tagadása is 
igen felvilágosult, abban a korban nagyon modern gondolatnak számított, amit maga a ró-
mai pápa is támogatott. Ő is babonának és hiteltelennek minősítette az ilyen boszorkány-
ság létezését. A középkori magyar törvénykezésben az is Kálmán törvényeinek köszönhe-
tő, hogy csökkent az addigi törvénye szigora. Szent László király rendelkezéseihez képest 
mérsékelték a testcsonkítást, ritkábban alkalmazták a halálbüntetést és a kínzást is tiltották. 

Extra tévhit: Kálmán púpos és kancsal volt, dadogott és sántított. Nos, lehet, hogy nem volt 
egy kisportolt, csupa izom atléta, de ha a fenti tulajdonságokkal rendelkezett volna, valószí-
nűleg király sem lehetett volna. Kálmán király ilyen előnytelen színben való feltüntetésének 
az az oka, hogy a későbbiekben öccsének, az örök lázadó Álmosnak az utódai kerültek a 
trónra. Azok pedig nem igazán rajongtak Kálmánért, hiszen az Álmost és fiát, Bélát is meg-
vakíttatta, hogy az uralkodásra képtelenné tegye őket. Más kérdés, 
hogy Bélából végül mégiscsak király lett, akinek első dolga volt, hogy 
bosszút álljon a Kálmán köréhez tartozó főurakon. 

Tudtad? 

Dömös és környéke, a Pilisi erdő az Árpád-házi királyok birtoka volt. 
Palotákat, vadászkastélyokat építettek, és kedvvel töltötték itt az ide-
jüket a királyok. Itt állt I. Béla király udvarháza. Álmos herceg pedig itt 
alapított prépostságot. Együtt laktak, együtt étkeztek és imádkoztak itt 
a papok, élükön a préposttal. 
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A 21. század csodái 

Úszó luxushotelek 

 

Ki ne akarna egy kellemes, pihentető hetet tölteni egy elegáns óceánjáró fedélzetén? 
Több mint száz évvel ezelőtt a legendás, de tragikus sorsú Titanic is abból a célból 
épült, hogy a vastag pénztárcájú utasoknak egyedülálló élményben legyen részük egy 
lenyűgöző méretű, pompás hajón. A 21. században azonban még ennél a csodás lu-
xusgőzösnél is sokkal hatalmasabb és minden földi jóval felszerelt óceánjárók készül-
nek. 

A Queen Mary 2 

A ma harmadik legnagyobb óceánjárót 2002-
ben kezdték el építeni, és a munka olyan jól 
haladt, hogy a hatalmas hajótest egy év múl-
va már a vízen is volt. Jó néhány hónap ugyan 
még eltelt a további szerelési munkálatokkal, 
de a csodás luxushajó 2004-re teljesen elké-
szült. Mivel a Queen Mary 2 sok mindenben 
eltér a hagyományos üdülőhajóktól, ezért az 
építése közel kétszer annyi pénzt emésztett 
fel, mint egy „szokványos” luxus óceánjáróé. 

Fedélzetén 15 étterem, 5 úszómeden-
ce, színházterem, tornacsarnok, kaszinó és bár, 
sőt planetárium is található. Mind-mind az uta-
sok kényelmét és szórakozását szolgálja. A ha-
jónak még arra is van engedélye, hogy esküvőt 
tartsanak a fedélzetén. A vizet kecsesen, 
akár 50 km/h sebességgel szeli. Meghajtásáról 
gigászi hajtóművek gondoskodnak. A zökkenő-
mentes működéshez és 2600 utasa ellátásához 
több mint 1000 fős személyzet munkájára van 
szükség. 

Érdekesség: A Queen Mary 2 elektromos 
berendezéseivel akár egy százezer lakosú 
város áramellátását lehetne biztosítani. 
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• Nyírd ki a formákat! 

• A fehéren maradt talpakat 
hajtsd be! 

• Rakd egymás mögé a formá-
kat és a pöttyöknél ragaszd 
össze! 

• Nyírd ki a barna (a fekete-
fehér képen fehér) formát! 

• A pöttyöknél ragaszd össze, 
az lesz a tojástartó! 

Tojásfestő nyuszi 



13 

 
 
 
 
 

       
     

 
 
 

 

Olvastad már? 

Vadadi Adrienn: Öten a Kőhegyen 

Három gyerek és két kutya baktat a las-
san alkonyodó erdőben… Vajon hogy 
kerülnek a gyerekek egyedül a Kőhegy-
re, és mi a céljuk? Mi lehet az a Fontos 
Dolog, amit keresnek, amit végre akar-
nak hajtani? Miért nem szóltak róla a szüleiknek? 

Bozó, Julka és Zsiga segíteni akarnak egy barátjuknak, 
de nem szeretnék, ha a felnőttek beleszólnának a dol-
gukba. Igyekeznek önállóan megoldani egy nehéz hely-
zetet, de úgy tűnik, hogy minden ellenük dolgozik – elté-
vednek, lemerül a telefonjuk, közeledik az este. 

Nem 
marad más, mint a híres kutyaorr 
és kutyahűség! 

 

Elys Dolan: 
Nyuszi úr cso-
koládégyára 

Kíváncsi vagy, 
hogy készül a 
csokitojás? Lépj 
be Nyuszi úr 
csokoládégyárá-
ba, és megtu-
dod! 

Volt egyszer egy csokigyár, amit Nyuszi 
úr vezetett. Az emberek kilószámra vették tőle az édességet, de ő mohó volt, és 
agyonhajszolta a tyúkjait, hogy egyre több és több tojást tojjanak. Ám amikor a tyúkok 
sztrájkba lépnek, Nyuszi úr kénytelen rájönni: attól, hogy valakinek tollas a háta, még 
nem feltétlenül palimadár! 

„A kutyák a gyerekek ölébe hajtott 
fejjel pihegtek.”  

„A tudat, hogy a nagymama nem tudja, hogy itt 
járnak, jobban eltávolította otthonról, mint ami-

lyen messze valójában volt. .” 
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 Nevetős április 
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             A márciusi rejtvények megfejtései                     

Grecsó Krisztián: Évsoroló című 
verséből a márciusi 

versszakának  hiányzó sora:  
 

„.bárcsak már teremne.” 

A rejtvények megfejtéseit leadhatod a gyerek-
könyvtárban és ha szerencséd van, kisorsoljuk 

a nevedet és ajándékcsomagot nyersz.   
Nosza, állj neki! Jó szórakozást!  

Mesés találós  - Ki lehet ő? 

 
A mesékben nálam nincs galádabb senki,                             

még a puszta nevem is  

     a Gonoszat jelenti. 

Hamupipőkének babot, borsót, lencsét, 

Hófehérkének sem        

hoztam én szerencsét. 

E lánykáknak talán nincsen édesapja? 

A gyalázat felét 

illő, hogy ő kapja! 

 

A MOSTOHA vagyok. 

1. púpos állat 
   

2.  apa párja 
 

3.  van múlt ideje  
 
 

4. nagyon szeret-
ne valamit 

 

5. tízszer tíz 

 

6. lisztet tárolnak 

 Rejtvények áprilisra 

Milyen szavak bújtak meg a kusza-
ságban? 
 
ILYOBA-ibolya     N ÁL IPUT– tulipán  
 
TÁJINC –jácint      SZIRÁNC-nárcisz 
 
    P A N T Y I G P –pitypang  

        
               Zöldség-sudoku -  
       Mi kerül az üres négyzetek- 
       be? Rajzold a helyükre őket!    

Hogyan jut el Nyuszkó a répához? —> 

Egy közmondás szavai keveredtek 
össze. Bogozd ki, rakd rendbe! 
 
Egy   csinál    nem    fecske   nyarat. 

T E V E 

A N Y A 

V O L T 

A K A R 

S Z Á Z 

Z S Á K 
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Ha a betűhálóból kihúzod a áprilisi névnapokat, 
majd a megmaradt betűket összeolvasod                     

Grecsó Krisztián: Évsoroló című versének           
hiányzó része alakul ki. Írd a pontozott vonalra!  

 

 
………………..…………….. 

Tojások: keresés, 

Április illatos, 

Ébredés: félhatos. 

Mesés találós - Ki lehet ő? 
 
Fogadás, vacsora, ünnepségek, bálok: 

ilyeneket az udvarban      

magam dirigálok.    

 Hogyha a királyfi megszeret  

egy lánykát,    

aki a tánc után    

 elveszti topánját,      

s eltűnik az éjben— 

én járok utána,  

Hamupipőkének,    

s üvegcipőjének       

így lesz meg a párja. 

         Én a ………………… vagyok. 

    

    

    

    

    

    

I Z I D O R H Ú 

S V É D É N E S 

Z S O L T T K O 

R F E C H U G Ó 

T I B O R I D A 

Z I T A B É L A 

G Y U L A S E G 

V I L M O S É S 

1. kicsi ellentéte 
 

2. vissza: nem fiú 
 

 

3. beszél a kutya 
 
 

4. testünk motorja  

 
 

5. Zita becézve  

 
 

6. Akinek nem ….,    
   ne vegye magára. 

A meghatározások alapján töltsd ki a 
rejtvényt, s ha ügyes voltál, a színes 
oszlopban olvashatod a megfejtést. 

 

Vidám  
Húsvétot! 


