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Áprilisban 
 jön a nyúl, 
piros tojás  

elgurul. 
 

Márkus Katalin:              

Hónapsoroló 

Április: A latin aperio 

(kinyit) igéből           

származik.                         

A tavaszra utal,                           

nyílnak a virágok,                      

zöldellnek a fák.                          

Az év negyedik hónapja, 

30 napos.                                     

Régi elnevezése:                        

Szent György hava. 

Székelynaptár szerint: 

Szelek hava 
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Tapsifüles nyuszikának                              
nagyon sok a dolga,                                    

piros tojást, hímes tojást                         
szerteszéjjel hordja.                               

Hordjad, hordjad,                                             
kis nyuszikám,                                              

kéket és tarkát is!                                             
Nekem is van egy kosaram,                             

belefér még száz is. 

Cseh Katalin 

Április 
 

Szent György hava,                              
tavaszhó,                                                

hol van már a hideg hó?        
Langyosan süt a nap,                       
simogat, nem harap. 

Márk napján búzaszentelés,   
hallatszik vidám nevetés,       

virágrokolya a fákon,            
este bál lesz héthatáron.S 

 

Szelek hava, április,                            
fényfonalat gombolyíts,                    

lengess felhőselyemsálat,                          
s holdkeltekor hazavárlak. 

Tóth Ágnes 

Zsálya 

Zsámolyon ül nagyapám.   
Zsoltárt dúdol nagyanyám,   

zsinóros a kabátjuk,                            
zsindelytetős a házuk,                     
zsalutábla ablakukban,                      

zsálya a viráguk. 
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Ernst Toller 
 

Fecskeköszöntő 
 

Fecskefiókák, itt van a reggel, a reggel! 
Éji meséteket elcsicseregte anyátok,  

most ennivalót keres kicsi csőrötökbe.    
Fecskefiókák, itt van a reggel, a reggel! 

 
Fecskefiókák, itt van a reggel, a reggel! 

A nap bekopogtat, hogy titeket köszöntsön,  
kukk, nyissátok ki barna szemeteket! 

Fecskefiókák, itt van a reggei, a reggel! 
 

Fecskefiókák, itt van a reggel, a reggel! 
Fölcseperedtek nemsokára, s szállni fogtok   

a kis néger purdékhoz, a tengeren át, 
Fecskefiókák, itt van a reggel, a reggel! 

        

Mészáros Mária 
 

Nyuszik 
 

Nyúlketrecben víg az élet,   
finomságot csemegéznek. 
Felül laknak fehér nyulak,  
alul laknak szürke nyulak. 

 
Mind kedvesek és vidámak, 
ketrecükben körbe járnak.  
Ketrec alján puha szalma, 
ne fázzon a nyuszik talpa. 

Nagyálmos Ildikó 
 

Locsolás 
 

Egy tojás, két tojás,   
gyűjtsed te is, Tóbiás! 

Mi ez a nagy kapkodás, 
viháncolás, tolongás? 

 
Öt tojás, hat tojás,   

Csodás ez a jó szokás… 
Kicsi vagyok, katonás,    

de a lelkem óriás. 
 

Ö tojás, tíz tojás,                      
mulatozás, tombolás, 

Hálálkodás, megnyugvás, 
töltött tojás, hajmosás. 
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Weöres Sánor 

 

CSIMPILIMPI, HOVA MÉSZ? 

 

Éc 

péc 

kapuléc, 

Csimpilimpi, hova mész? 

Pockot viszek a vásárra, 

egy peták az ára. 

 

Besuttyantam a sátorba, 

állt feltűrve Bábos Dorka, 

benn a pocok táncot ropott, 

Bábos Dorka sivalkodott, 

árus-polc mögébe bujt, 

mézes huszár legurult, 

uccu neki fuss! 
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 Fésűs Éva                                          
                                                  A fogfájós nyuszi                                   
 
Képzeljétek, gyerekek, mi történt! … Egy nyuszikának a mezőn megfájdult a foga. Va-
lószínűleg úgy esett meg ez a nagy baj, hogy kemény káposztatorzsára harapott. 
Panaszosan makogott a nyuszi és nem tudta, mitévő legyen. A pofácskája hamarosan 
dagadni kezdett, s amikor a barázdabillegető meglátta, ijedtében még billegetni is elfe-
lejtett. 
Lekonyult a nyuszi füle bánatában és csak üldögélt a rét közepén. Gyógyfüvecskék 
kínálták magukat orvosságnak a fájós fogára, vadvirágok legyezgették a daganatot, de 
hát mindez nem sokat használt. 

Észrevette a nyuszi, hogy egy mókus mogyorót ropogtat az erdőszéli fán. 
Elkezdett vele beszélgetni. 

- Mak-mak, de jó neked, mókuska! 
- Mi bajod van, nyulacska. 

- Fáj a fogam, mókuska. 
- Ki kell húzni, nyulacska! 

- Ki húzná ki, nyulacska. 
- Nem fog fájni, mókuska? 

- Csak egy kicsit, nyulacska. 
Gyáva volt a nyuszi, de foga már annyira fájt, hogy mégis elindult az erdőbe. Messziről 
hallatszott Harkály doktor kopácsolása. Amint közeledett hozzá, egyre jobban inába 
szállt a bátorsága. 
- Sárgarépás jó napot! – toppant eléje hirtelen a róka. – Mi lelte azt a szép nyúlpofiká-
dat, hogy ekkorára dagadt? 
- Éppen most megyek fogat húzatni – reszketett a nyuszi -, de nagyon félek, mert Har-
kály doktornak éles a csőre. 
- Ó, ó – sopánkodott a róka -, hiszen nem is kell ahhoz a harkály! Ide süss, nyulacska! 
Majd én rákötök egy vékony indát a rossz fogadra, megrántom és úgy kihúzom, hogy 
cseppet sem fog fájni. 
Valójában persze azt gondolta a ravasz róka, hogy a fogára kötött indánál fogva szé-
pen hazavezeti az ostoba nyulacskát a rókalyukban várakozó fiainak. Azoknak ma 
éppen ilyen gyönge nyúlhúsra támadt kedvük. 

A nyuszi ezt nem tudta, ezért izgatottan mozgatta a bajuszát. 
- Komolyan mondod, Róka bácsi? 
- Úgy ám, füles öcsém! Sohasem fog többé fájni a fogad! No, gyere csak közelebb, 
nem bántalak. Tátsd ki szépen a szádat! Így ni! Biz, ez csúnya fog, de már rajta is a 
hurok. No, most gyere szépen velem, amerre vezetlek! 
Vitte a róka a megszeppent nyulacskát és már majdnem a rókalyuknál voltak, s be is 
húzhatta volna oda szépen, de akkor az egyik rókafi, a legéhesebbik, kidugta a fejét 
és elkiáltotta magát: 
- Hozza a papa a pecsenyét! 
Ettől a nyuszi úgy megijedt, hogy hátrarántotta a fejét, s nyomban kirepült a szájából a 
fájós fogacska. A róka meg, aki húzta az inda másik végét, hanyatt bukfencezett, és 
legurult a domboldalon, bele a jéghideg patakba. 
Felröppentek a madarak a fákról, összeszaladtak az őzek és makkot dobáltak egy-
másnak a mókuskák, úgy örültek, hogy a ravaszdi pórul járt. 

A nyuszi pedig megszabadult fájós fogától, s ma is vidáman ugrál a barázdában. 
Aki nem hiszi, menjen ki a mezőre és kérdezze meg tőle. 
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Folyók, tengerek, óceánok 

                                                    Óceánok élővilága 

Az élet a Földön az óceánokból indult – körülbelül 3,6 billió évvel ezelőtt. Mennyi idő 
az? Felfoghatatlanul sok! S ez az óriási vízmennyiség azóta is pótolhatatlan szerepet 
játszik a földi életben. Rengeteg élőlénynek, halaknak, rájáknak, apró planktonoknak 
és hatalmas bálnáknak az otthona. Élelemforrása a partok mentén élő emlősöknek, 
madaraknak – és megélhetést nyújt évezredek óta az embernek. 

Az óceánok élővilága hihetetlenül sokféle. A víz hőmérsékletétől, a rajta átszűrő-
dő napfény mennyiségétől és a vízben található tápanyagtól függ nagyrészt, hogy hol 

milyen élőlények és milyen közösség-
ben találhatók benne. Egészen külön-
böző 
a melegtengerek korallzátonyain és a 
hideg mélytengerekben az élet. 
A korallzátonyok rengeteg lénynek ad-
nak otthont. A tengeri halfajtáknak is 
mintegy egyharmada az 
ilyen zátonyokon él. A hideg, sö-
tét mélytengereket még ma is kevéssé 
ismerjük, de itt is van élet. Ez a világí-
tó medúzák, a fél méternél is na-
gyobb férgek és 
a baktériumok otthona. 

Az oxigéntermelők 

Az óceánok vizében hatezernél is több algafaj él. Ezek az apró lények felelősek a boly-
gónkon – a planktonokkal és 
a tengeri növényekkel együtt – a jó 
levegőért. Ők termelik a legnagyobb 
mennyiségben az oxigént, ami elen-
gedhetetlen az élet-
hez. Oxigéntermelésük egyensúlya 
azonban az utóbbi évszázadokban 
felborult. S mert már ők sem gyárta-
nak eleget ebből a fontos elem-
ből, vékonyodik a Földet körülvevő 

védőburok, az 

ózonréteg. Néhol már egészen elvékonyodott. 
Ezért beszélnek a szakemberek egyre többet a 
Nap káros ibolyántúli, UV-sugárzásáról, ami az 
ózonréteg védelme nélkül egyre erősebb a Föl-
dön, és megbetegíthet bennünket. 

 

Ebben az átlátszó medúzában egy hal rekedt 

Algák felnagyítva 
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Természetkalendárium 

                             Tavaszi zsongás 2. 

 

A méhek nagy családjában ők a leg-
ismertebbek. Rokonaikkal, a don-
gókkal ellentétben viszont nagyon 
érzékenyek a hidegre. Ezért nem 
sietik el az első kirepü-
lést tavasszal, megvárják míg leg-
alább 10 ⁰C-fokra felmelegszik a 
levegő. Ha ennél hűvösebb van, 
nem tudnak repülni, megdermed-
nek, kihűlnek és elpusztulnak. Ami-
kor a hideg miatt a testhőmérsékle-
tük lecsökken 30 ⁰C-fokra, le kell 
szállniuk, hogy remegéssel felmele-
gítsék magukat. A méhek a kaptár-

ban is remegéssel termelnek hőt, amikor a kinti 
hideg miatt bent nagyon lecsökken a hőmérsék-
let. A raj a kaptárban olyankor összetömörödik, 
és az apró lények remegve melegítik egymást. 

Amikor aztán végre elérkezik az igazi tavaszi jó 
idő, virágról virágra szállva gyűjtik a nektárt és a 
virágport. A nektárt a gyomrukban, a virágport a 
hátsó lábuk szőrzetén, kosárkában szállítják be 
a kaptárba. Amit nem fogyasztanak el aznap, 
feldolgozzák és raktározzák a szűkösebb időkre. 
Ez a finom, édes méz. 

 

Tudtad? 

A dongók testét borító tarka és 
sűrű szőrbunda a hidegtől védi 
a rovart. Ezért lehetséges, hogy 
a dongók olyan helyen és 
olyankor is gyűjtik a virágport, 
amikor más méhek még fáznak, 
és nem indulnak útnak. Például 
kora tavasszal, hűvös nyári na-
pokon a magashegyekben. A 

szőrük a mézgyűjtésben is segíti őket. A virágpor 
ráragad a szőrszálaikra, innen szedegetik le a kosa-
ruk. 

Ami nem fogy el aznap, 
azt raktározzák 

A méhek nem kapkodják el az 
első tavaszi krepülést 

http://kabocalap.com/images/202103/kab22.jpg
http://kabocalap.com/images/202103/kab22.jpg
http://kabocalap.com/images/202103/kab24.jpg
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Meglepő tények 

           A méhekről és a mézről 

Végre április, most már napközben tényleg hamisítatlan tavaszi idő van, nyíl-
nak a virágok, friss langymeleg a levegő és állandóvá vált a kertben a rovarok duruzso-
lása. Közülük is a méhek a leghangosabbak, de nem csak úgy szórakozásból, hanem 
azért, mert dolgoznak, ráadásul a munkájukkal nagyon 
hasznosat és nem utolsósorban finomat állítanak elő: 
a mézet.  

Ősi eledel 

Az ember már a történelem előtti időkben, a kőkorban 
is ismerte és fogyasztotta a mézet. Ennek tanúbizony-
sága, hogy sziklarajz is készült az őskori mézvadá-
szokról. Az első nagy méztermelők azonban az egyip-
tomiak voltak. Az itteni régészeti feltárások során több 
ezer éves mézes csuprokat is találtak, és ezeket ki-
nyitva kiderült, hogy a tartalmuk még fogyasztható! A 
középkorban a méz a gyógyászat fontos alapanyaga 
lett, nem elsősorban azért, mert az akkori orvosok va-
lóban tisztában voltak a gyógyító hatásával, hanem 

sokkal inkább azért, mert a 
méz volt az egyetlen jóízű 
élelmiszer, ami az akkori 
gyógyszerek összetevőinek 
borzalmas ízét képes volt va-
lamennyire elnyomni. 

A méhek született matematikusok 

Ez az állítás több fronton is bizonyítható. A méhek képesek 
számolni a távolsággal, ami azért nem hátrány, ha figyelem-
be vesszük, hogy 
komoly terheket 

(nektárt és virág-
port) cipelnek nap 
mint nap. De ez 

még hagyján, ugyanis képesek a repülésük 
közben a Föld görbületét is figyelembe ven-
ni, más szóval a méhek tudják, hogy a Föld 
gömb alakú! A másik, ami a matematikai 
ismereteiket bizonyítja, az bizony a lép hat-
szögletű formája. Ez ugyanis az a forma, 
ami a leggazdaságosabb és legstrapabíróbb 
felépítést biztosítja, és formájából követke-
zően minden egyes sejtet ugyanakkora mé-
retűre lehet építeni. 

 

A méz begyűjtésének ábrázolása 
az ókori Egyiptomban 

Egy kőkori spanyol bar-
langrajz a mézvadászról 

Mézescsupor az ókori 
Egyiptomból 
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A 21. század csodái 

Hullámvasutak 1. 

Ahogy melegszik az idő és kö-
zeleg a nyár, a pihenés, a ki-
kapcsolódás ideje, bátran ter-
vezzük, hová kirándulhatunk.. 
És mi lehetne jobb móka ilyen-
kor, mint felkeresni egy jó kis 
vidámparkot, kipróbálni az ösz-
szes játékot, köztük mondjuk 
az egyik legőrültebbet, a hul-
lámvasutat. Sorozatunkban 
most bemutatjuk a világ leg-
újabb, leggyorsabb és legna-
gyobb élményt nyújtó ciklonjait. 

A víz alá merülő hullámvasút 

Japánban, Yokohama városában talál-
ható a Cosmo World nevű vidámpark. 
Ez a park több tekintetben is egyedülál-
ló. Itt van a világ egyik legnagyobb, 112 
méter magas óriáskereke. De a világ 
talán legkülönlegesebb hullámvasútját is 
itt próbálhatják ki a merészek. 

A hullámvasút kígyóként fogja körbe 
az óriáskereket. Egyedülálló különlegessége, hogy miután nagy magasságba felviszi 
az utasokat, szó szerint fejest ugrik velük egy víz alatti járatba. Iga-
zi adrenalinbomba ez. Egészen biztosan maradandó élményt nyújt annak, akinek van 
bátorsága felülni rá. 

Az óriáskerék, 
körülötte a 

hullámvasúttal 

A merülés 
előtti pillanat Ezt látájk az utasok merülés előtt 
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Régi mesterségek 

A mézeskalácsos 

Bábosoknak, mézesbábosoknak is mondták régen en-
nek a finom, illatos süteménynek a készítőit. Sütemé-
nyeik ugyanis legtöbbször valamilyen bábut formáztak: 
pólyásbabát, huszárt, betyárt, lányt. Legeslegtöbbször 
pedig szívet. Vásárokon, búcsúkon, piacokon árusítot-
ták. Hogy megörült az a kisgyerek, aki szüleitől mézes-
kalács huszárt kapott ajándékba! A 
legjobb vásárfia 

volt.A tésztához lisztet, mézet, tojást és cukorszirupot használtak. 
Az alapanyagokat a kavaróteknőben bekavarták, törőpadon 
jól meggyúrták, aztán hosszú munkaasztalon, a táb-
lán kinyújtották.  Alakját a kalács a fa formában, a dúcban kapta. 

Ebbe nyomkodták bele a tésztát, 
és kemencében megsütötték. A díszes dúco-
kat gyakran a mester maga vagy a segédje faragta ki fából. 

A nagy, piros szívekbe a bábos kis 
tükröt, papírképet tett, az alá kis 
versikét is írt. Ezek a remekmű-
vek szerelmi ajándékok voltak.  A 
legények vitték választottjuk-
nak ajándékba a vásárból. 

A díszes szív beszédes vallomás volt. Nem kellett 
hozzá sok kommentár, hogy 
a lány megértse udvarlója szándé-

kát.A mézesbábosok nemcsak ajándéknak, vásárfiának való díszes mézeskalácso-
kat készítettek. Nagy tömegben gyártották a fűszeres, kerek puszedlikat, a hosszú 
stanglikat. A mézből szerecsendió és más fűszerek hozzáadásával méhsert is főztek. 
A méhviaszból gyertyát öntöttek. Semmit sem dobtak el, valamilyen formában mindent 

hasznosítottak. Az apró süteményt, sert aztán jó szív-
vel kínálgatták a nézelődésben elfáradt, megéhező és meg-
szomjazó vásározóknak.  

Ezt a régi mesterséget ma nagyon kevesen űzik. Illatos, 
fűszeres készítményeikkel leghamarabb a karácsonyi várá-
sokban találkozhatunk. A mézeskalács készítésének tudo-
mánya azonban nem veszett el.  A háziasszonyok is sok 
jó receptet ismernek. Ők azonban szinte kizáró-
lag karácsonyra sütnek mézeskalácsot, az év más napján 

nem. A mézeskalács a karácsony hangulatához tartozik. Az ünnepi asztalon és 
a karácsonyfán illatoznak a házi készítésű, apró sütemények. A háziasszonyok ma 
nem fa dúcokba nyomkodják bele a tésztát, mint a régi mesterek, hanem különböző 
alakú szaggató formákat használnak. 
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Univerzum 

                                                   A Naprendszer 

A mi naprendszerünk középpontjában a Nap van. A Tejútrendszer 
nevű galaxisban helyezkedik el, amiben még sok milliárd, a Naphoz hasonló csillag 
található. A méretek megértéséhez képzeld el, hogy a világ összes óceánjának a vize 
a Tejút, és ebben a mi Naprendszerünk mindössze egyetlen apró csepp víz. 

A valóságban ennek az apró cseppnek is olyan irdatlan mérete és tömege van, amit 
számokkal nagyon nehéz lenne kifejezni. Ehelyett gondoljuk azt, hogy a Nap akkora, 
mint egy szép nagy görögdinnye. E körül a dinnye körül kering a nyolc bolygó. (Ezeket 
a további részekben majd alaposan megvizsgáljuk.) Az első a Merkúr, amely a Naphoz 
képest (továbbra is a dinnyét képzeljük ide) csak alig nagyobb egy mákszemnél. Ez-
után jön a Vénusz és a mi bolygónk, a Föld, amelyek cukorborsó méretűek. A negyedik 
bolygó a feketebors méretű Mars. Az ötödik a Naprendszer legnagyobb bolygója, 
a Jupiter. Ez legyen, mondjuk, golflabda. Aztán jön a szilva méretű Szaturnusz. Végül 
két cseresznye, az Uránusz és a Neptunusz. 

 A Naprendszer négy belső bolygóját – a Marsig bezárólag – Föld típusú vagy más né-
ven kőzetbolygóknak nevezzük, míg a Jupitertől kezdődő bolygók az úgyneve-
zett gázbolygók. Ne feledkezzünk meg róla, hogy a bolygók többségéhez tartoznak 
még holdak, és a Naprendszer tele 
van üstökösökkel, kisbolygókkal, meteorokkal is. Ezek alkotják 
a naprendszerünk anyagát. 

 Miért keringenek a boly-
gók? 

A bolygók azért keringe-
nek, mert a Nap óriási tö-
mege miatti vonzóereje, 
vagyis gravitációja nem 
engedi kiszabadulni őket a 
pályájukról. A Nap gravitáci-
ós ereje kb. egy fényévnyi 
távolságra terjed ki. Ezen a 

távolságon túl a Nap már nem képes vonzást kifejteni. Egy 
fényévnyi távolságon túl már nem érvényesül 
a napszél hatása sem. Ezért a szakemberek itt szokták 
megjelölni a Naprendszer határát. 

Elképesztő tények 

A Nap maga az egész Naprendszer tömegének 99,9 (!) szá-
zalékát teszi ki. A többi bolygó a holdjaival, 
az üstökösökkel, kisbolygókkal, meteorokkal együtt az 
egész rendszernek  csupán elenyésző töredékét, alig 0,1%-át 
képezi. 

A Voyager-1 űrszonda, 
amely most már valószí-
nűleg átlépte a Nap-
rendszer határát 
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 Húsvéti ugri-bugri 

 

Vágd ki a nyuszi mind a 9 
darabját,  majd a pontoknál 
bökd át a papírt egy-egy mil-
tonkapoccsal. Összesen 8 
miltonkapocsra van szüksé-
günk. Illeszd össze a dara-
bokat! Egy cérna segítségé-
vel  hátul kösd össze a két 
karját,  és a lá-

bait  tar-
tó kap-
csokat 
egy-egy 
kis cér-
nával, 
aztán 
középen 
egy 
hosz-
szabb 
madzag-
hoz  rög-
zítsd a 
két cér-
nát. A 
hosszú, 
lelógó 
madzag-
gal ug-
rálhat 
Nyuszó! 
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Olvastad már? 

 

 
 

„Nem kell tökéletesnek lennie egy napnak ahhoz, hogy jó szívvel emlé-
kezzünk rá.” 
 
„Mikor felébredtem, először egy falat pillantottam meg, ami tele volt 
könyvekkel. Utána pedig Monsieur Rocher kedves tekintetét. 
– Meghaltam? – kérdeztem. 
Megrázta a fejét. 
– Dehogy! Habár vannak emberek, akik a 
mennyországot úgy képzelik el, mint egy 
könyvtárat.”  

Kerstin Gier: Fellegszálló 

Magasan fent a svájci hegyekben áll büszkén a 
Fellegszálló, egy patinás nagyszálló, melynek fény-
kora már rég letűnt. De mikor az év vége közeled-
tével a világ minden tájáról megérkeznek a vendé-
gek a híres szilveszteri bálra, az épület úszik a 
gyönyörű csillárok fényében, a 
tágas folyosók pedig izgatott zson-
gással telnek meg. 

A tizenhét éves Fanny Bennel, a 
szállodatulajdonos fiával és a személyzet többi tagjával 
együtt azonban ki sem lát a munkából, hogy előkészít-
hesse a vendégek fényűző kikapcsolódását, de nem 
kerüli el a figyelmét, hogy sokan valójában nem azok, mint aminek mu-
tatják magukat. Milyen titkos tervek kovácsolódnak a hímzett bársony-
függönyök mögött? Az orosz oligarcha felesége tényleg birtokában van 

a legendás Nad-
jeschda-
gyémántnak? És 
miért a homlokzaton 
mászik fel inkább a 
jóképű Tristan Brown 
a 201-es szobából 
ahelyett, hogy a lép-
csőt használná? 

Mialatt Fanny meg-
próbálja Ben segítségével kibogozni a szálakat, még 
nem sejti, hogy hamarosan egy életveszélyes kaland 
kellős közepében találja, és nem csak az állása forog 
kockán, hanem a szíve is. 

„Álmodozni szabad,                        
az tart fiatalon.”  
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Áprilisi bolondozó 

Két kutya beszélget: 

- Meg vagy elégedve a gazdáddal? 
- Igen, nagyon hűséges. Látod, most is hogy liheg a 
póráz végén. 

 
- Mit látsz a fejed fölött, ha szép idő van? 

- A kék eget, a napot. 
- És ha esik az eső? 

- Az esernyőt. 
 

- Apa, örülj! Megtakarítottam neked egy 
ötvenest! 

-Hogyhogy, kisfiam? 

- Ennyit ígértél, ha ötös lesz a matekdol-
gozatom. 

 

- Mennyivel jobb lenne Mátyás király 
idejében élni! 

- Ugyan, miért? 

-Mert akkor sokkal vékonyabb lenne a 
történelemkönyv! 

 

Az orvos faggatja a beteget: 

- Milyen az étvágya? 

- Mint a farkasé. 

- Jól alszik?  

- Mint a medve. 

- Szokott sportolni? 

- Futok, mint a nyúl. 

- Akkor azt hiszem, rossz helyen jár. 
Inkább állatorvoshoz kellene mennie. 

- Milyen a villanyszerelő munkája? 

- Feszültséggel teli. 

 

- Akarsz sokat keresni? 

- Hát, persze, hogy akarok! 

- Akkor majd jól elbújok! 

 

- Hogy hívják a vegetáriánus ragadozó ma-
darat? 

- Legelészőölyv. 

 

- Milyen nemzetiségű vagy, és mit csi-
nálsz?  

- Török. 

 

- Miért hoztál dugót a szülinapomra? 

- Mert fülbevalót kértél! 

 

- Mennyi az évi fizetése? 

- Nem tudom. Azt se tudom, ki az az Évi. 
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       A márciusi rejtvények megfejtései                     

 Rejtvények áprilisra 

Uzonyi Pál: Tizenketten 
című verséből a márciusi 
versszak  hiányzó sora:  

 

Márciusban süt a nap, 
a hóvirág kibújhat. 

A rejtvények megfejtéseit leadhatod a gyerekkönyvtárban és ha               
szerencséd van, kisorsoljuk a nevedet és ajándékcsomagot nyersz.   

                                Nosza, állj neki! Jó szórakozást!  

1. költemény 
   

2. ….-mozog  

 

3.  mezei (pl. virág) 
 
 

4. Gábor Áron réz-
ből készült fegyvere 

 

5. kicsi ág 

V E R S 

I Z E G 

R É T I 

Á G Y Ú 

G A L LY 

Húzd össze a pon-
tok mentén, majd 
színezd ki! 

 

 

Ki mit csinál?
Keresd meg! 
 
Pók        fon 
 
Ló          nyerít 
 
Kutya     csahol        
 
Héjja       vijjog 
 
Farkas    vonyít 

A szavak egy-egy állatot rejtenek. Megtalálod őket? 
 
LEGSZEBB     ANORÁK     HALKAN      FŐZNI      MEGÉRI 
 
       eb                rák                 hal              őz            egér 
 
ELLÓG       APRÓKA         PUFÓKA 
 

   ló                róka               fóka 

<—  Számolgató 
 
Melyik tojás melyik          
tartóba kerül? Szí-
nezd azonos színnel a 
párokat! 
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Ha a betűhálóból kihúzod a áprilisi névnapokat, 
majd a megmaradt betűket összeolvasod                     

Uzonyi Pál: Tizenketten című versének           
hiányzó része alakul ki. Írd a pontozott vonalra!  

 
Április: A szeles hónap, 

 
Lehet, …………….

1. púpos patás 
 

2.  kicsi Orsolya 

 

3. érkezett, ideért 
 
 

4. Éva párja 

 
 

5. testünk motorja 

    

    

    

    

    

F E R E N C H O 

D É N E S G Y H 

H U G Ó Á R O N 

Z S O L T Ó E S 

G Y U L A I K H 

M Á R K Z I T A 

T I B O R O L N 

R U D O L F A P 

 

A meghatáro-
zások alapján 
töltsd ki a rejt-
vényt, s ha 
ügyes voltál, a 
színes oszlop-
ban olvasha-
tod a megfej-
tést. 

Fejezd be a mintát, majd 
színezd ki a húsvéti tojást! 


