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Július 

Július ragyogva  

süttet kertet, rétet, 

tavak, folyók tükrén  

játszanak a fények. 

Éjjel utazóknak  

csillagokat szór szét, 

szárazon, tengeren  

mind eligazodjék. 

Simon Emil:              

Hónapok 

 



2 

Kiadja: Lipták Gábor Városi Könyvtár Gyerekrészlege 

                   8230 Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. 

     Szerkesztő: Sz. Faragó Szilvia          

                        gyerekkönyvtáros 

                                Email: szi8230@gmail.com              

 
 

 

 

 

 

 

 

Pitypang 
  

Pitypang, pitypang, 
kis pitypang. 

Szomorút sóhajts – 
nincs visszhang. 

Vidorat rikkants – 
van visszhang. 

S szanaszét száll a 
kis pittypang. 

Galagonya, áfonya 
  

Galagonya, 

áfonya, 

csigabiga 

lábnyoma, 

zötyögő 

teli zsák, 

ne vidd messze, 

te Izsák! 

 

Szellő 

 

Fűszálak, 

kőszálak 

cikkcakkján 

kószálok, 

harmattól 

nem fázom, 

ringy-rongyom 

nem rázom; 

 

de ha kikeleti 

langy ködben 

egy puha pihe 

rám röppen, 

van ott tánc és vigalom, 

égvilággá dalolom 

tilili-dalom: 

„Sej! 

holnapután délután 

elszállok a szél után!” 

 

Simkó Tibor versei 

Lile 

  

Lu-La-Lo-Li-Leleszen 

lile ül az ereszen, 

nap borítja, 

szél szorítja, 

fekete tollát 

kunkorítja. 
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Csukás István 
 
A Nagy Ho-ho-ho-horgász dala  

 
Ha itt a nyár, ha itt a nyár,                      
a szív a víznek szalutál! 

Víga n lép, mint egy tornász,   
a Nagy Ho-ho-ho –horgász! 

 
Puhányok, hej, városlakók,    

 ti tejeskávé kortyolók,    
halat eszik, nem kolbászt       

a Nagy Ho-ho-ho-horgász! 
 

Van itt csali, van itt horog,     
az eszem pedig jól forog! 
Cselt cselre szépen sorjáz     
a Nagy Ho-ho-ho-horgász! 

 
Csukás István 
 

Dalocska 
 

Csengő szól: gingalló, 
Röppenj már, pillangó! 
Pillangó messze jár,   

volt-nincs nyár, vége már! 
 

Züm, züm, züm, zúg a szél,  
táncol a falevél,                             

züm, züm, züm, zúg a szél,      
reggelre itt a tél! 

Monoszlóy Dezső 
 

Békamese 
 

Egy szemtanú sás mesélte: 

(ha nem így volt, felel érte). 

Tó királya, Béka Péter 

vízilencsén szép nejével, 

Rézikével éldegélt, 

vígan nyelte a legyeket, 

s breke-breke-brekekélt. 

 

Ám a gonosz Ropucha, 

a szomszédos tó fura 

fő varangya és ura 

unta már e béka-békét 

s így szőtte a mese végét: 

nem éri be ennyivel, 

Rézikével egybekel. 

Kínál érte pocsolyát, 

szúnyogcombból kocsonyát, 

s ha nem alkusznak meg mégse 

elragadja, mint a vércse. 

  

El is indult sáson, nádon, 

moszaton át és mocsáron, 

szakálla nőtt zöldessárga, 

kuncogott is, aki látta. 

Nevetett a nád és berek, 

de legjobban a nagy Kelep. 

Piros csőre fel-le járt, 

s nyakon csípte Ropuchát. 
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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! 

Otthonom a tenger,  
ott nevelt fel anyám      
féltőn, türelemmel. 

Felül lány, alul, hal, ilyen vagyok sajna, 
senkinek se tetszik  

ily felemás fajta. 
Hálójából a halász visszadob bizonnyal,    
de még aki szeret, oltár elé az se vezet    

pikkellyel s uszonnyal. 

Könnyű a léptem,  

libben a szárnyam,   

pirkadat óta  

kertedet jártam. 

Tálam a nárcisz,  

étkem a nektár,    

sárga virága  

mindennap megvár. 

Négy kecses szárnyam    

lebben a szélben,   

 rózsakehelyben    

szunnyadok éjjel. 
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 Balla Margit 

                                     Mese a kis házról 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis ház. Az erdőben állt egy ki-
csike kis tisztás szélén. Nagyon kedves kis ház volt, farönkökből építet-
te egy erdész a családjának meg magának. Sok éven át éltek benne 
boldogan az erdészék, de idővel, ahogy az már lenni szokott, szétszé-
ledt a család, és a kis ház magára maradt. Egy darabig még reményke-
dett, hátha visszatérnek a régi lakói, de lassan feladta a reményt, és 
elbúsult. 

A szomorúság bizony meglátszott a kis házon. Az ablakai betöredeztek, 
a zsalui megereszkedtek, a tetőn lyuk tátongott, és az ajtó alatt befújt a 
szél. Siralmas látvány volt. Sajnálták is az erdő lakói, a nyulak, a rókák, 
a mókusok, az őzek, a bogarak meg a madarak. Aki arra járt, mind 
megkérdezte tőle, ugyan mivel deríthetné jobb kedvre. Mindhiába. A kis 
ház csak szomorúan sóhajtozott. Hiába csipogott, csivitelt a sok kedves 
cinke, pinty, vörösbegy meg őszapó a tetőn, hiába ugrándoztak a nyu-
lak és mókusok a verandán, a ház magányosnak érezte magát. 

Mígnem egy kora tavaszi napon egy kisróka, aki éppen ott hancúrozott 
a ház előtt a testvéreivel, a homlokára csapott, és felkiáltott: 

− Megvan! Tudom már, hogy vidítsuk fel a kis házat! 

− Hogyan? – kérdezték a testvérei. 

− Hát úgy, hogy beleköltözzünk! 

− Jó terv! – kiabálták a testvérei, és szaladtak, hogy elmeséljék a hatal-
mas ötletet a szüleiknek. 

Az öreg rókák egyetértettek a kicsikkel abban, hogy a ház valószínűleg 
akkor lesz boldog, ha laknak benne. Szóltak hát az erdőlakóknak, hogy 
aki tud, segítsen kinyitni az ajtót, aki meg úgy gondolja, költözzön bele. 

Jött is a harkály nagy sietve, és a csőrével ügyesen felpattintotta a zá-
rat. A rókák benyomták az ajtót, s tódult be a sok állat a kis házba. 
Őzek, nyulak, pockok, bogarak, mindenki talált kedvére való vackot. 
Még egy mogyorós pele is befészkelte magát a padlásra, a cincérek 
meg a verandát foglalták el. Boldog volt már a kis ház, hogy újra van-
nak lakói. Így éldegéltek aztán szépen, a kis ház meg a lakói. 
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Ez állati! 

Állati legek 

A legmagasabban élők                                                                                                        
 

A világ legmagasabb hegysége a Himalája Ázsiában. Az éghajlat, a levegő és a terep-
viszonyok itt teljesen eltérnek a világ más 
tájain tapasztalhatóktól. Nem csoda, hogy a 
magashegység állatvilága is egészen egye-
dülálló.                                                                                     
 

A jak a nagy fennsík lakója. Ez a hatalmas 
testű állat akár 5000 méter tengerszint feletti 
magasságban is megél. Tejéért, húsáért és 
igavonó képessége miatt ősidők óta tenyész-
tik a hegyvidéki népek. Vad csordái régen 
nagy számban legelésztek a ritkás füvű 
pusztákon. Az utóbbi időben azonban 
az állománya jelentősen megcsappant. A 
zord körülményekhez ugyanis nagyon jól al-
kalmazkodik a jak, de az ember környezetrombolására különösen érzékeny. 
 

Az örvös medve leginkább a Himalája erdős területeit kedveli, de a magas hegyvidé-
ken is jól érzi magát. Nevét a mellkasán található jellegzetes, V alakú fehér sáv-
ról kapta. Ha két lábra áll, erről mindig fel lehet ismerni. Ám jobb nem találkozni vele, 
mert igen falánk és egyáltalán nem válogatós ragadozó. Ha nagyon éhes, még a 
szarvasra is rátámad.  
 

A hópárduc a legmagasabban élő macskaféle. Nyáron 6000 méter tengerszint feletti 
magasságba is felköltözik. Magányos vadász. Mindent megeszik, amit csak el tud ejte-
ni. Zsákmányszerzés közben akár 16 méteres távolságot is képes átugrani, majd 
egyetlen csapással teszi ártalmatlanná a kiszemelt prédát. A veszélyeztetett fajok közé 
tartozik. Néhány évtizede alig ezer példány élt belőle. Az állatkerti szaporítási progra-
moknak is köszönhetően azonban az állományát sikerült megnövelni. Így a száma ma-
napság megközelíti a tízezret.  
 

A pocoknyúl a magashegyi életmód 
győztese. Ő a sziklás területek lakója. 
Igen jól tűri a hideget. Még −15 ºC fokos 
fagyban is van kedve a napon sütkérez-
ni a Himalája lejtőin, ha biztonságban érzi 
magát. 6500 méter tengerszint feletti ma-
gasságig is felmerészkedik. Ez az apró 
állat igazi építőmester. Föld alatti járatait 
nagy gonddal építi és karban is tart-
ja. Nagyon óvatos. Mielőtt elhagyná az 
üregét, hosszasan, szó szerint órákon át 
figyel, hogy nem leselkedik-e rá ve-
szély, sas, ölyv a levegőből.  
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Természetkalendárium 

                                                     Gyógynövények 

                                                                                                                             

Köhögésnél inhaláláshoz is 
ajánlják. Júniustól késő 
őszig nyílik, teljes virágzá-
sukban kell a fehér virágfe-
jeket gyűjteni. 

A hárs tölgyesek, ártéri li-
geterdőkben és parkok tere-
bélyes fája. Virágának bódí-
tó illata júniusban betölti a 
levegőt. A virág forrázata 
megfűléses betegségek, 
főleg köhögés ellen, fürdő-
vízbe nyugtatóként és bőr-
ápolószerként is kiváló.   

A bojtorjánt bogáncsnak is 
nevezik, hibásan. A bo-
gáncs minden része szúrós, 
a bojtorján nagy lapulevelei 
nem azok. Útszélek, folyó-
partok növénye. A gyökeré-
nek van gyógyhatása, ezt 
kell gyűjteni. Szárítva vér-
tisztítóként, izzasztószer-
ként, reuma és bőrbetegsé-
gek ke-
zelésére 
is alkal-
mazzák.                                                        

A legjobb 
gyógyhatása a frissen sze-
dett gyógynövényeknek 
van. De nem mindegy az 
sem, hogy mit mikor gyűjt-
jük. A gyökereket tavasszal 
és ősszel, a leveleket virág-
zás előtt vagy alatt. A virá-
gokat a virágzás kezdetekor 
vagy a teljes virágzáskor 
lehet gyűjteni, a termést 
pedig a teljes érés idején. 

Tavasztól őszig tele van finom illatokkal a kert, a mező, 
a rét, az erdő. De tudod, hogy sok virágnak, szárának, 
levelének vagy akár a növény gyökerének gyógyító ha-
tása is van? A gyógyszergyárakban orvosságot készíte-
nek belőlük. Némelyikük gyógyhatását pedig már évez-
redek óta ismerik és hasznosítják az emberek. 

A régi emberek több ezer növény gyógyhatását ismer-
ték. S nemcsak gyűjtögették őket erdőn-mezőn, hanem 
némelyiket termesztették is. Úgy tudjuk, az ókori római-
ak voltak az elsők ebben, ők termesztettek először nö-
vényeket gyógyászati célra. De korábban már az egyip-
tomiak is feljegyeztek több száz gyógymódot különféle 
növényekkel. Az ókori kínaiak pedig műtéteket is végez-
tek, amelyek során növényfőzeteket alkalmaztak. 

A kamillát székfűnek és pipitérnek is nevezik. A legis-
mertebb gyógynövények egyike. Szárított virága szinte 
minden háztartásban megtalálható. Teát főzünk belőle, 
amikor meghűlt és köhög valaki a családban, mert tisz-
títja a légutakat, gyulladásgátló és nyugtató hatása van. 
Párlatával inhalál a náthás ember. Kiváló baktériumölő, 
ezért sebek gyógyításra is használják. Mezőkön, útszé-
leken, parlagon hagyott földeken fordul elő nagy tömeg-
ben. Virágát májustól augusztusig lehet gyűjteni, amikor 
a fehér szirmai vízszintesen állnak. 

   A levendulának főleg az illóolaját használják gyógyí-
tásra. Nyugtató hatása segíti az alvás előtti ellazulást és 
az alvást. Fertőtlenítő és gyulladáscsökkentő hatása is 
jól ismert. Június elejétől július végéig 
virágzik a kertekben és az ültetvénye-
ken. Virágát frissen vagy szárítva 
hasznosítjuk. 

  A bodza út mentén, erdőszéleken, 
kertekben, városi parkokban mindenütt megtalálható. 
Májusban virágzik. A bodzavirág teája izzasztó hatású, 
ezért megfázás ellen kiváló szer. Mandula- és torokgyul-
ladás ellen régebben tejjel leforrázva itatták a beteggel.                          

  A cickafarkról rétek, legelők, útszélek, erdők növényze-
tében rábukkanva azt hinnénk, hogy gyomnövény. Ho-
lott kiváló gyulladáscsökkentő, görcsoldó, fertőtlenítő és 
vérzéscsillapító hatását régóta ismerik és hasznosítják 
az emberek.  

http://kabocalap.com/images/201905/kab42.jpg
http://kabocalap.com/images/201905/kab40.jpg
http://kabocalap.com/images/201905/kab38.jpg
http://kabocalap.com/images/201905/kab39.jpg
http://kabocalap.com/images/201905/kab37.jpg
http://kabocalap.com/images/201905/kab41.jpg
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Hogyan lett? 

           A mozgólépcső 

A mozgólépcső annyira nem régi ötlet, mint 
a lift, de azért ennek a találmánynak is több mint 
100 éves a története. A nagyvárosok lakossága az 
1800-as évek második felében rohamosan növeke-
dett Európában és 
Amerikában is, az 
ő kiszolgálásukra 
kezdték felépíteni 
az első nagy, 
többemeletes áru-
házakat, bevásár-

lóközpontokat. Az ezekben elhelyezett felvonók 
azonban egyre kevésbé bírták a vásárlók rohamát, 
akik viszont szerettek volna valamilyen kényelme-
sebb módon az emeletek között közlekedni.  

Az első mozgólépcsőt, amit mai szóhasználattal in-
kább mozgójárdának neveznénk azonban mégsem 
egy áruházban, hanem egy hasonlóan nagy forgalmú 
helyen, az egyik New-York-i pályaudvaron állították 
szolgálatba. Nem sokkal később megjelentek a mai 
értelemben is mozgólépcsőnek nevezhető szerkeze-
tek George Wheeler feltalálónak köszönhetően. Ma-
gyarországon az első mozgólépcsőt Budapesten, a 
Corvin Áruházban he-
lyezték üzembe 1931-
ben.  

Tudtad? 

A világ leghosszabb 
mozgólépcsője Orosz-
ország fővárosában, 
Moszkvában, az egyik 
metróállomáson találha-
tó. 126 méteres mély-
ségbe viszi az utasokat 
mindössze két és fél 
perc alatt. A legrövidebb 
mozgólépcső egy japán 
városban, Kavaszaki-
ban van, mindössze öt
(!) lépcsőfokból áll.  
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Megáll az ész!           

                               

 

Kísérletek növényekkel 

 Diétázik a répa 

Hozzávalók: egy nagyobb sárgarépa, egy vékony szájú üveg, só és egy kés 

Sokszor halljuk, hogy a sárgarépa milyen egészséges, gyakran ajánlják a fogyni vá-
gyóknak is. Mi most azonban a sárgarépát fogjuk lefogyasztani! A kísérlet menete és 
eredménye hasonló a márciusi számban megjelent tojásszippantós feladathoz, a ma-
gyarázat azonban teljesen más. Először is vágj le a répából a késsel egy kb. 3 cm-es 
darabot (a kezedre azért vigyázz!), ez lesz a dugó a vékony szájú üvegben. Következő 
lépésként a répadugó tetejébe fúrj egy kis lyukat, ebbe megy majd a só. 

 

 

 

 

 

Most kezdődik maga a kísérlet, ami kb. 1-2 órát vesz igénybe. A répa szép lassan ösz-
szefonnyad és belepottyan az üvegbe. A jelenség magyarázata az, hogy a só elszívja 
a répában lévő nedvességet, a lefogyott répa pedig már átfér az üveg száján. 

 

Virágfestés 

Hozzávalók: néhány szál fehér rózsa, különböző színű ételfesték, néhány váza vagy 
magas falú pohár, víz és egy olló 

Ezzel a kísérlettel a növények nedvkeringését lehet nagyon látványosan bemutatni, 
azt a folyamatot, ahogyan felszívják magukba az éltető vizet. 

  

Első lépésként önts a vázákba vizet, és az ételfestékekkel fesd különböző színűekre. 
Ezután az ollóval vágd le ferdén a rózsák szárát, és állítsd bele őket a különböző szí-
nűre festett folyadékokba. (Ferdén azért kell vágni, hogy a növény minél nagyobb fe-
lületen tudja szívni a vizet.) Néhány óra alatt a színezett víz eljut a szirmokba, és gyö-
nyörűen megfesti a virágokat. A szín erőssége azon múlik, hogy mennyi ideig hagyod 
a folyadékban a virágot.  
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Egyszer volt                                                                                                                                 

                                              Dugovics Titusz legendája 

Előző számunkban a fényes nándorfehérvári győzelem és Dugovics Titusz 
történetét beszéltük el. Ehhez a diadalhoz azonban kapcsolódik egy másik 
fejlemény is. Mégpedig olyan, aminek a históriája szó szerint érinti a mi életünk min-
dennapjait is. Nem más ez, mint a déli harangszó története. 

A tévhit: A nándorfehérvári ost-
rom döntő ütközetére – és Dugo-
vics Titusz állítólagos hőstettére is 
– 1456. július 22-én került sor. A 
helyzet súlyos volt, a törökök ezen 
a napon már a belső várat is tűz 
alá vették. A keresztes seregek azonban – élükön Ka-
pisztrán Jánossal – hátba támadták az ostromlókat. Hu-
nyadi János pedig kitört a várból, megszerezte a törökök 
több ágyúját, és visszavonulásra kényszerítette a szultán 
túlerőben lévő hadait. Fényes magyar győzelem volt ez! 
Hírére a pápa elrendelte, hogy a keresztény világban ez-
után minden délben konduljanak meg a harangok. 

Nos, a történet ennél egy kicsit bonyolultabb. III. Callixtus 
pápa ugyanis már a nándorfehérvári győzelem előtt egy 
hónappal kiadta azt a rendeletét, melyben előírta, hogy 
délután három és hat óra között harangozzanak Európa 
minden templomában. Mégpedig azért, hogy a harang-
szóval is felhívják a keresztény emberek figyelmét: imád-
kozzanak a török ellen küzdő keresztes hadak sikeréért. A 
hírek – és ezzel együtt a pápai rendeletek is – azonban 
lassan terjedtek abban az időben. A Rómából érkező elő-
írást is csak a nándorfehérvári győzelem után hirdették ki 
Magyarországon és szinte egész Európában. A köztudat-
ba így az épült be, hogy a déli harangszó a nándorfehér-

vári diadal emlékének szól.  

És most jön az igazi csavar, 
ugyanis aki ezt állítja, tulajdon-
képpen annak is igaza van! A 
győzelem híre ugyanis a pápát 
sem hagyta hidegen, és módo-
sított a rendeletén, mégpedig 
úgy, hogy a harangszó alatt 
elhangzó imák ezután a hála-
adás imái is legyenek. Ezzel 
tehát a pápa maga teremtett 
kapcsolatot a győzelem és a 
korábban hozott rendelete kö-
zött. 

Egy kérdés azonban még 
mindig maradt: ha a pápa 
délutáni harangozást ren-
delt el, hogy lett belőle 
mégis déli harangszó? A 
helyzet az, hogy a déli ha-
rangszó – Jézus szenve-
déseire emlékeztetve – 
már korábban is szokás-
ban volt, de csak pénteki 
napokon! Egy későbbi pá-
pa, VI. Sándor 1500-ban 
ezt a szokást összekap-
csolta III. Callixtus pápa 
rendeletével. Minden nap-
ra elrendelte a déli haran-
gozást. Így tehát végül a 
harangok minden délben 
mégiscsak a magyar törté-
nelem egyik legnagyobb 
diadalára és annak hőseire 
emlékeztetik az egész ke-
resztény világot. 

Tudtad? 

Egész évben csak egyszer 
nem szólnak a harangok 
még délben sem, mégpe-
dig a húsvét előtti nagy-
csütörtök estétől nagy-
szombatig. Úgy szokták 
mondani, hogy nagycsütör-
tökön a harangok elmen-
nek Rómába. Elnémulásuk 
a Jézus megfeszítése fö-
lötti gyászt és az elnémult 
tanítványai félelmét jelké-
pezi. Ezen a három napon 
a harangok helyett kerepe-
lők szólnak a templomok-
ban. 

A szent István harang Ma-
gyarország legnagyobb 

harangja. Súlya majdnem 
10 tonna 
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A 21. század csodái 

Gigantikus épületek I. 

Melyik a világ legmagasabb építménye? Ha az interneten nézel utána, hamarosan ész-
reveszed, hogy a legnagyobb építmények ma mind az arab országokban és a Távol-
Keleten épülnek. De a keresés közben az is biztosan feltűnik majd, hogy ezek az or-
szágok az épelméjűség határát súrolva versenyez-
nek, melyikük tudja a világ legmagasabb és lehetőleg 
legdrágább épületét felépíteni. Bemutatjuk a jelenlegi 
állást. Ez azonban semmiképp sem tekinthető vég-
eredménynek, hiszen már most terveznek, sőt kivite-
leznek a jelenlegieknél is nagyobb felhőkarcolókat. 

A legmagasabb szálloda 

Mekka városában, Szaúd-
Arábiában található, Abrádzs al-Bajt a neve. 601 méter magas, 120 emeletes, ráadásul 
egy domb tetején áll, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik az arabok leghíresebb zarándok-
helyére, a Nagy Mecsetre. 

A hatalmas komplexum, több torony összeépítésével készült. Ma ez 
a világ legmagasabb szállodája. De rekordtartó abban is, hogy itt van a világ legmaga-
sabban levő toronyórája, állítólag már 25 km-es távolságból is lehet látni. 
Az óra számlapjának az átmérője 46 méter. Az Abrádzs al-Bajt a világ legnagyobb 
alapterületű épülete is egyben, akkora, hogy a mekkai zarándoklatok idején egyszerre 
akár több tízezer vendéget képes fogadni.  

A Sanghaj torony 

A Shanghai Tower jelenleg a második legmagasabb épület a világon, 632 mé-
ter magas és 121 emeletes. Kína legfontosabb gazdasági központjá-
ban, Sanghaj városában áll több szupermagas felhőkarcoló társaságában. Ám kétség-
telen, ez a frissen átadott épület a legszebb és leghivalkodóbb ékköve a városnak. 

Összesen 106 lift működik benne. Köztük van a világ leggyorsabb liftje, 
amely másodpercenként 5-6 emeletet képes megtenni. A tornyot teljes egészé-
ben üvegfelület borítja. A kilátó-
szintről, de már a maga-
sabb szinten fekvő eme-
letekről is fantasztikus 
panoráma nyílik az 
egész városra. Az épület 
alatt hatalmas parkoló-
ház található, 
amely 1800 autó-
nak biztosít kényelmes 
parkolóhelyet.  

A Shanghaj Tower a Huangpu folyó partjáról 
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  Fagyiárus 
 

 

Ezek a pénzér-
mék, a gyerekek 
kezébe tedd.  



13 

 
 
 
 
 

       
     

 
 
 

 

Olvastad már? 

Svitlana Tatarnikava: Hol nőnek a sütik? 

Szórakoztató és oktató történet a búzáról a legkisebbek-
nek! A gyermekeknek természetes vágya van a világ felfe-
dezésére. A kedves egércsalád humoros történetének 
köszönhetően a hatalmas tudásvággyal teli 2-7 éves kor-
osztály megismerheti, hogyan és miből készül a süte-
mény. A részletgazdag illusztrációk pedig aktív beszélge-
tésre késztetnek, ezáltal segítik a beszédfejlesztést.  

A sorozatban eddig három kötet jelent meg magyarul, me-
lyek nemcsak az óvodás kor-
osztályt szólítják meg, ha-
nem a kisiskolásoknak is 
érdekes ismereteket adhat 
önálló olvasással. 

Kellemes olvasást,  
jó szórakozást! 
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 Viccek júliusra 

- Miért bőgsz, fiam? - kér-
dezi az apa az iskolából 
hazaérkező gyereket. 
- Egyest kapatam fizikából, 
mert nem tudtam, kire gon-
dol a tanárnő. 
- Kire gondolt? 
- Arra az olasz fizikusra, 
akiről a feszültséget nevez-
ték el. 
- Jaj, hát Dzsontra Volta!  

Csiga araszolgat az erdőben. 
- De jó, hogy ilyen lassú va-
gyok, de jó, hogy ilyen lassú 
vagyok…..— mondogatja. 
- Miért jó, hogy lassú vagy? - 
kérdezi az éppen arra szá-
guldó nyúl miközben fékez. 
- Miért, miért? Hát, mert 
rossz irányba tartok. 
 
- Apa, hol van? - kérdezi a 
gilisztagyerek. 
- Elment horgászni– zokogja 
az anyja. 



15 

             A júniusi rejtvények megfejtései                     

Grecsó Krisztián: Évsoroló című 
verséből a júniusi 

versszakának  hiányzó sora:  
 

„őróla magáról.” 

A rejtvények megfejtéseit leadhatod 
a gyerekkönyvtárban és ha szeren-
cséd van, kisorsoljuk a nevedet és 

ajándékcsomagot nyersz.   

Mesés találós  - Ki lehet ő? 

 
A mesékben midig nagy fogást csinálok:    

aranyhalat, mely teljesít     

három kívánságot. 

Sajnos, bután kérünk, én vagy feleségem,  

és a végén úgy maradunk,     

mint voltunk, szegényen. 

Legközelebb harmadikra  

csak azt kérjük, asszony:     

az aranyhal másnap újra          

horgomra akadjon! 

 

Én vagyok a HALÁSZ. 

1. nem bent 
 

2. Tanulj tinó, …. 

lesz belőled! mondás 

 

 

3. vissza: óriási 
 
 

4. ruhát készít  

 

 Rejtvények júliusra 

Számolgató a 
vízparton —> 
 
  2 + 2 = 4 
  1 + 2 = 3  
  1 + 3 = 4 
  2 + 3 = 5 

                                                 eszel, szel, 
 
 

  
hat, tó                            mar, ima 
 
 
 
 

   kér, ér                zár, ár 
 
 
                                                   én  
                   
 

                    seb, eb 

 
 
                               fék, ék  
       lány                            takar, akar, ró 
        talán 
 
 
                  kel, elme         agy, 
                                                  hagy, ma  

 

 

 
Betű-sudoku 

 

K I N T 

Ö K Ö R 

N Y Ú L 

Y G A N 

V A R R 
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Ha a betűhálóból kihúzod a júliusi névnapokat, 
majd a megmaradt betűket összeolvasod                     

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

 

Július: nyaralás, 
Eperdzsemkavarás. 
Szilvakék Balaton, 

 
..…………….. 

Mesés találós - Ki lehet ő? 
 

Erdőt, mezőt járom,  

gyakran lesek vadra,     

aligha van, aki ezen fennakadna. 

De nem csak öldöklök  

a földön s a légben,     

néha hasznos szolgálatot  

teszek a mesékben. 

Farkas bendőjéből, legyen elég annyi,   

nagymamát s Piroskát  

én operáltam ki. 

 

Én vagyok a ……………………... 

1. lányok társai 
   

2.  búzát betakarít 
 

3.  gaz, dudva, acat 
 
 

4. visszafelé: halad  

 
 

5. enni-…….  

    

    

    

    

    

B L I L I Á N A 

I C I C S A B A 

K L I D A L M A 

A T O T T Ó A V 

T I H A M É R O 

L U K R É C I A 

S A R O L T A N 

N Ó R A L I L I 

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

 

Gyümöl-
csöző  
mate 

matika 

Nyári  
számol- 
gató 


