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Gryllus Vilmos 
 

 Félperces mondókák I. 
 

1. Hegedül a ksegér, penget rajta, 

Csellón játszik a macska, vonó a farka.                                                   
Ez a csuga zenekar cincog, nyávog,              
a lagziban a táncot csak erre járod. 

 

2. Lassan jár a csigabiga,  

táskájában eleség,                                        
várja otthon lánya, fia,                                      

csigabiga-feleség. 

Cseh Katalin 

Tavasz 

Felhő táncol                                           
és viháncol,                                  

cseresznyeágról                                 
leszáll a hold:                                    

mosolyog,                                          
mosolyog,                                             

sövény mellett                                 
sompolyog,                                 

csönd ablakán                                     
beragyog. 

Csillagkönny                                  
gurul a földre,                                       

lesz belőle                                       
gyöngyszem,                                         
tovább gördül                                     

könnyen:                                              
álmaimba                                           
pottyan,                                 

kifogom én                                        
gyorsan. 

Benne ragyog                                          
a tavasz:                                             

picinyke még,                                                        
egy arasz.                                             

Megnő majd rendre,                          
kiviszem a kertbe. 
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 Bartócz Ilona 
 

Anyák napja 
 
  Volt egyszer egy mesebeli kisfiú, Jancsikának hívták  Jó kisfiú volt meg rossz kisfiú, 
csöndes is volt, lármás is volt, akárcsak az igazi kisfiúk. 
Ennek a Mesebeli Jancsikának volt egy üveggolyója, de nem ám olyan üveggolyó, 
amilyen a te zsebedben van, meg néha az enyémben is! Jancsika üveggolyója igazi 
varázsgolyó volt: ha jól a tenyerébe szorította, s közben elmondta a varázsigét: „Hipp-
hopp, az legyek, ami akarok!” – Mesebeli Jancsika nyomban átváltozott valamivé, ami-
hez éppen kedve volt. 
  Hol cinke képében röpdösött, hol mint vidám mókus ugrált a legmagasabb fák ágain, 
aztán beállt nyuszinak, őzikének, gyíknak, halacskának, amihez éppen kedve volt. Egy 
szép napon meg addig-addig szorongatta az üveggolyót, míg medveboccsá változott. 
Mesebeli Jancsika most mint medvebocs ballagott a szamócás erdőben. Összetalál-
kozott az erdő legeslegöregebb medvéjével, s illedelmesen köszönt neki: 
– Jó reggelt, Legöregebb Medve! Nem vagyok ám bocs, egy percig se hidd, én vagyok 
a Mesebeli Jancsika! 
– Brummm … Hallottam ám rólad, te gyerek! Sok kalandodat emlegeti az erdő apraja-
nagyja! 
– Igazán? Ez nagyon kedves az erdő lakóitól! De mondd csak, Legöregebb Medve, 
arról is hallottál, hogy hétfőn cinke voltam, ide-oda szálltam, felhők között, csillagok 
közt jártam, de aztán megtámadott a Gonosz Sas? 
– És hogyan menekültél meg a Gonosz Sastól, hova bújtál előle? 
– Nem bújtam én sehová! Visszarepültem az én mesebeli anyukám mesebeli házacs-
kájába, a házacska ablakán kopogtam, kinyílt az ablak, és én megint Mesebeli Jancsi-
ka voltam, akit nem bánthat a Gonosz Sas, mert vigyáz rá az anyukája. 
– Brummm … – mondta a Legöregebb Medve. – Jó annak, akinek anyukája van. És 
mikor halacska voltál, és a vizek mélyén jártál …, mesélj csak erről! 
– Mikor halacska voltam, és a vizek mélyén jártam, a folyóban aranyhomokot, a ten-
gerben drágagyöngyös kagylót láttam. És egyszer hálóba akadtam. De nem ijedtem 
ám meg! A halászok hangosan dicsekedtek, hogy milyen szép halacska van a hálójuk-
ban, ezt meghallotta az én anyukám, odaszaladt, és az erős kezével széttépte a hálót, 
sírt is, nevetett is, és azt mondta: „Csakhogy ismét nálam vagy, Mesebeli Jancsika!” 
– Brummm … – mondta a Legöregebb Medve. – Jó annak, akinek anyukája van! 
– Jó bizony – mondta a medvebocs, azaz Mesebeli Jancsika. – Nekem a legjobb a 
világon, mert szállhatok a felhők között, hogy meg-
számoljam a csillagokat, lemerülhetek a mély vi-
zekbe, hogy gyöngyöt halásszak, elmehetek akár 
a világ másik végébe is, nem félek, mert a mese-
beli házacska ablakából mindig engem figyel az 
anyukám, mindig tudja, hol vagyok, mindig tudja, 
hogyan segítsen, ha bajban vagyok, és mindig 
megcsókol, ha hazamegyek a világ másik végé-
ből. 
– Brummm – mondta az erdő legeslegöregebb 
medvéje. – Jó, ha egy kisfiúnak varázsgolyója 
van, de a legeslegjobb mégiscsak az, hogy anyu-
kája van. 
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Folyók, tengerek, óceánok 

 

A Nagy-korallzátony  

A legnagyobb korallzátony a zöld kontinens, Ausztrália északkeleti partjai mentén 
húzódik közel kétezer kilométer hosszan. Merülő csodának is nevezik, jó része 
ugyanis csak apály idején emelkedik ki a tengerből. Rendkívül sokféle állatnak és nö-
vénynek az otthona. Csak korallfajból vagy félezret számoltak itt össze a kutatók. De 
mázsányi súlyú óriáskagylók, méregtüskével védekező kúpcsigák, az ínyencek szá-
mára is igazi csemegét jelentő languszták s 
egyéb csodák is élnek itt. 

A Nagy-korallzátony évtizedek óta 
a világörökség része. Védelme és megőrzése 
nemcsak tudományos szempontból s nemcsak 
azért fontos, mert ez a hatalmas terület renge-
teg élőlénynek ad otthont, hanem 
mert Ausztrália partjait is ez a korallgát védi 
a Csendes-óceán pusztításaitól. Né-
hány nemzeti parkot is kialakítottak már rajtuk. 
Az óceánok vizének melegedésével azonban 
a korallzátonyok élete is veszélybe került.  

Tudtad? 

A korallok az óceánok sekély és meleg vizű 
részein telepednek meg a fenéken. Gyorsan 
szaporodnak, rákok, mészalgák, kagylók ke-
verednek közéjük. Az évmilliók során a korall-
telepek annyira megnőnek, hogy elérik a fel-
színt, és kibuknak a vízből.  A tengerből ki-
emelkedő korallszigeteken aztán előbb vagy 
utóbb a növényzet is megtelepszik. 

A legnagyobb tengeri ragadozó, az óriás ámb-
ráscet (alsó kép) mindegyik óceánban előfor-
dul. Nagy vándor, de leginkább a mélytengeri 
árkok és a hideg tengeráramlások vidékét ked-
veli. 

Hihetetlenül sokféle medúza él a világ tenge-
reiben. Egyes fajok csípése halálos is lehet. 

A langusztát a Földközi-tengerben a tengerfe-
nékre süllyesztett hálókkal vagy kosarakkal 
halásszák nagy tömegben. 
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Természetkalendárium 

                             Öreg fák az öreg erdőben 

Hangos az erdő májusban a madarak énekétől. Ilyenkor 
még javában tart az udvarlás, ki-ki teszi a szépet a választottjának. Aztán az ezerhan-
gú kórus lassan elcsendesedik, júniusban a lakókat már leköti a felelősségteljes, nagy 
munka, az utódok gondozása. Persze nem mindegyik erdőben van így. Amelyikben 
nem találnak jó lakást, ott nem telepszenek meg a lakók. 

Az öreg erdők fái 

Hat másodpercenként elpusztul egy futballpályányi erdő a 
Földön. Megdöbbentő ez az adat, s még inkább az, ha 
tudjuk, hogy ennek egy jelentős része öreg erdő, benne 
a legnagyobb fákkal. A pusztulás oka többféle lehet. Az 
elmúlt években pl. a nagy szárazság miatt hatalmas terü-
leteken taroltak erdőtüzek. A magashegyekben a szélviharok csavarják ki tövestül 
egész erdőrészeken a fákat, de a járványok, a kártevők és a favágók is megteszik a 
magukét. Az öreg fák pedig kevésbé tudnak ellenállni a betegségeknek, az elemi csa-
pásoknak és a favágók láncfűrészeinek. Ha évtizedek múlva újrasarjad is az erdő, az 
öreg, nagy fák abból már hiányozni fognak. 

Az öreg fák haszna 

Az öreg, odvas fák nagyon sok erdőlakónak nyújtanak védelmet és otthont. A kor-
hadt részeken gomba, moha, zuzmó és ezerféle rovar telepszik meg. A faodúkba apró 
állatok és madarak költöznek, az ágak közt sokuk talál költő- és búvóhelyet. De még 
az elhalt fákon is! Szakvélemények szerint az egészséges erdő leggazdagabb élőhe-
lyei az öreg és a holt fák. Egy öreg tölgyfán pl. több száz gomba, zuzmó, növény és 
állatfaj élhet. Ha az ilyen fákat eltávolítják az erdőből, ezek az élőlények is eltűnnek 
velük. Ha új facsemetéket ültetnek a fák helyébe, azokból 200 év múlva lesz öreg fa. 

A korhadt és holt fák 

Nagyon fontos, hogy minél több olyan erdő maradjon meg, amelyben sokféle és külön-
böző korú fa nő, mondják a szakemberek. Az erdőtulajdonosokat arra bíztatják, hogy 
az öreg, sőt a kidőlt és korhadt fákat is hagyják meg az erdőben, mert ezek is fontos 
táplálékforrásai vagy otthonai lehetnek számos élőlénynek. A 
holt fák kérge alatt pl. olyan rovarok, hangyák telepednek meg, 
amelyek a fekete harkály vagy a fakopáncs kedvenc eledelei. 
Némelyik énekesmadár is előszeretettel táplálkozik holt fán, s 
olyan erdőbe költözik, ahol talál ilyet. 

A bagoly 

Ahol nincs elég odvas fa az erdőben, megfigyelték, hogy ott 
csökken a baglyok száma. Számos bagolyfaj megfelelő odú 
hiányában már lakóépületek padlásán, templomtoronyban költ. 

http://www.kabocalap.com/images/202105/kab33.jpg
http://www.kabocalap.com/images/202105/kab34.jpg
http://www.kabocalap.com/images/202105/kab30.jpg
http://www.kabocalap.com/images/202105/kab29.jpg
http://www.kabocalap.com/images/202105/kab36.jpg
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Meglepő tények 

           A sárkányokról 

Sorozatunk legújabb részében a mesék ikonikus alakjairól, a sárkányokról 
lesz szó. A sárkányokkal kapcsolatban sok kérdés felmerül, ezek közül próbálunk most 
néhányra választ találni. Miért lehet több feje? Süsün kívül van még jó sárkány, vagy a 
többi mind gonosz? Varázsolni is tudnak, vagy csak tüzet okádnak? Léteznek a való-
ságban is sárkányok? Hát ezeket a dolgokat mindenképpen érdemes kicsit körüljárni, 
hogy megokosodjunk sárkányügyben. 

A többfejű sárkányok 

A magyar népmesék specialitása a hétfejű sárkány, de egytől 
akár huszonnégyig is terjedhet a sárkányfejek száma. A hét-
fejű sárkányon kívül még a három és a tizenkettő a leggyako-
ribb. Ennek okát elsősorban abban kell keresni, hogy a ma-
gyar nép monda- és mesevilágának igen fontos száma a há-
rom, a hét és a tizenkettő. A népmesékben gyakran előfordul, hogy a főhős egyre több-
fejű sárkánnyal találkozik, és a fejek számával arányosan növekszik a feladat veszé-
lyessége is, hiszen a legtöbb esetben az maga a feladat, hogy le kell győzni a sár-
kányt. 

Jó sárkány, rossz sárkány 

Az európai hagyományban a sár-
kányok elsősorban gonoszak, a 
rossz megtestesítői, az emberek 
ellenségei. Sokszor fordul elő, 
hogy valamilyen kincset vagy fon-
tos személyt (például egy királykis-
asszonyt) őriznek, amit a mesehő-
sök szeretnének megszerezni. Ez-
zel szemben a keleti kultúrákban, 
például a kínai hagyományban a sárkányok általában segítő, jóságos lényként jelennek 
meg, tanácsot adnak, segítenek a bajban, törődnek az emberekkel. 

 Varázslat és tűzokádás 

A magyar mesék sárkányai az európai sárkányokhoz 
hasonlóan képesek az orrukon és a szájukon át tüzet 
okádni, tehát mondhatjuk, hogy ez sárkányéknál 
alaptulajdonság. Ezt erősíti a tény, hogy a kínai sár-
kányok is tűzokádók. De mi a helyzet a varázslattal? 
Általánosságban elmondható, hogy minden nép meséinek sárkányai rendelkeznek va-
lamilyen varázserővel, de a kínai sárkányok ez irányú képessége sokkal jelentősebb. A 
kínai sárkányok képesek alakot váltani, beolvadni a természetbe, vagy éppenséggel 
láthatatlanná válni. Érdekesség, hogy míg az európai sárkányok denevérszerű szár-
nyak segítségével tudnak repülni, addig a kínai sárkányok ezt a bravúrt is varázslattal 
oldják meg. 
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A 21. század csodái 

Hullámvasutak 2. 

A Kingda Ka hullámvasút 

Az amerikai New 
Jersey államban építették meg 
a Kingda Ka hullámvasutat. Ez 
a világ legmagasabb hullám-
vasútja, 139 méter magas. A 
működése is különleges. A ko-
csikat 
egy kilövőszerkezet gyorsítja 
fel 4 másodperc alatt 200 km/
órás sebességre. A gyorsító 
szakasz végére elérik a 139 
méteres csúcsmagasságot, 

majd innen lefelé újabb száguldás 
kezdődik. Annak ellenére, hogy 
a menetidő mindössze 28 másod-

perc, valószínűleg senki sem fogja visszakérni a jegy árát amiatt, hogy nem volt elég 
élményben része. 

A világ leggyorsabb hullámvasútja 

Az Egyesült Arab Emírségek-
ben a Ferrari World vidámpark áll 
a Formula Rossa hullámvasút. Ez 
a leggyorsabb és a harmadik leghosz-
szabb hullámvasút a világon. A kocsik 
külsőre a Forma 1-es versenyautók-
ra hasonlítanak. Csúcssebességük 
240 km/óra, így aki felül rájuk, igazi 
versenyautós élményben lehet része. 
Hiába, a név kötelez! 
A végsebesség alig 5 másodpercnyi 
gyorsulás után következik el. Ezt egy úgynevezett gőzkatapult biztosítja. A pálya 52 
méteres magasra emelkedik, innen pedig egy 50 méteres zuhanás következik. A hoz-
závetőleg egy perces száguldás végén tényleg Forma 1-es pilótának érezheti magát 
minden utas! 

Tudtad? 

A Budapesti Állatkertben, az egykori vidámpark területén található hullámvasút az 
egyik legrégebbi a világon. A favázas szerkezet kb. 1 kilométer hosszú. Ehhez hason-
ló már csak tíz darab üzemel az egész világon. Külön érdekessége, hogy a modern 
hullámvasutakkal ellentétben a kocsiknak van vezetője, hiszen az építés módja miatt 
szükség van valakire, aki fékezi a szerelvényeket. 

A Formula Rossa hullámvasút madártávlatból 

A Kingda Ka hullá,vasút. Néhány másodperc az egész, 
mégis felejthetetlen élmény 
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  A méhekről és a mézről 2. 

Csípés vagy szúrás? 

A köznyelvben inkább csípésnek hívjuk, pedig a 
méh a fullánkjával igazából szúr. A szúrás köz-
ben a fullánkból kiengedett méreganyag erő-
sebb, mint a királykobra mérge, szerencsére 
azonban csak olyan kis mennyiség, hogy ha va-
laki nem allergiás, akkor azért könnyen megúsz-
ható egy ilyen élmény, bár a méhszúrás kétség-
telenül fájdalommal és duzzanattal jár. 

Néhány meglepő szám 

A méhek naponta akár 1500 virágot is meglátogatnak a 
gyűjtőkörútjuk során. Repülési sebességük akár a 40 km/h-t 
is elérheti, ez persze nagyban függ attól, hogy épp mennyi 
nektárt és virágport cipelnek, a rendkívüli navigációs képes-
ségeiknek hála pedig akár 5 kilométeres távolságból is si-
mán visszatalálnak a kaptárba. A szárnyaik mindeközben 
elképesztő sebességgel dolgoznak, másodpercenként kb. 
10000-szer rezdül meg, emiatt is keletkezik a jellegzetes 
zümmögő hangjuk. 

A világ legdrágább méze 

Kilogrammonként 5000 euró, azért az 
nem kevés pénz. Bizony ennyibe kerül a 
világ legdrágább méze, a törökországi 
Sarıçayır völgyből való Elfek méz. Kü-
lönlegessége, hogy a vadon élő méhek 
egy 1800 méter mélyen lévő barlangban 
állítják elő, és a fény hiánya, valamint az 
ásványokban gazdag környezet jelentő-

sen befolyásolják az itt 
termelődött méz ösz-
szetételét, és sokan 
gondolják úgy, hogy 
emiatt mindenféle be-
tegségekre gyógy-
szerként is alkalmaz-
ható. Hát az ára bizo-
nyosan nem minden-
napi, de az íze, és 
lehet, hogy a hatása is 
különleges. 
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Univerzum 

                                                   A Merkúr és a Vénusz 

Űrutazásunk során ezúttal a Naprendszer két belső bolygóját, a Mer-
kúrt és a Vénuszt látogatjuk meg. Kedvező időjárási viszonyok mellett mindkét égitest 
akár szabad szemmel is könnyen megfigyelhető az égbolton, de a modern tudomány 
segítségével mi most egészen közel merészkedünk a 
két nem éppen barátságos golyóbishoz. 

A Merkúrt az ókori görögök kezdetben – aszerint, 
hogy napkeltekor vagy napnyugtakor lehetett látni – 
még két bolygó-
nak gondolták. Apollónak és Hermésznek nevezték. 
A későbbiekben felismerték, hogy a két bolygó a va-

lóságban egy és ugyanaz. 
A Merkúr nevet 
a rómaiaktól kapta, mégpedig 
a kereskedők istene, Mercurius után. 

 A Merkúr a Naprendszer legbelső bolygója, a legkisebb távol-
ságra van a Naptól. Ez a keringési idején is látszik: mindösz-
sze 88 nap alatt kerüli meg a Napot. Méretét tekintve is „leg”: 
ő a Naprendszer legkisebb bolygója. Átmérője alig több, mint 
a Föld átmérőjének egyharmada, sűrűsége viszont nagyon 

hasonló a mi bolygónkéhoz. Az „időjárás” a Merkúr felszínén igen szélsőséges. A nap-
sütötte vidékeken nem ritka a 400°C fokos hőmérséklet. A 
sarkvidékeken viszont, ahol valószínűleg nagy mennyiségű jég 
van, a nap viszont soha nem süt, mínusz 200°C fok is lehet. A 
bolygó felszíne meglehetősen szabdalt. 
A mélyedések, kráterek a rengeteg meteorbecsapódás nyomát 
őrzik. Légköre valószínűleg egyáltalán nincs. 

A Vénusz a Naprendszer második boly-
gója. Nevét a római szerelemistenről 
kapta. Mi Esthajnalcsillagnak is szoktuk ne-
vezni, pedig csillagászati értelemben semmiképpen sem csillag. 
A Hold után ez a második legfényesebb objektum az éjszakai 
égbolton. Néha még nappali fény mellett is megfigyelhető, éjsza-
ka azonban szinte lehetetlen nem észrevenni. 

A Vénuszt gyakran a Föld testvérbolygójaként említik, hi-
szen méretét és tömegét tekintve tényleg majdnem egyformák. 
A felszínt és a légkört tekintve viszont óriásiak a különbségek. 
A Vénusz légköre nagyrészt szén-dioxidból áll. Felszínén hatal-
mas vulkánkitörések vannak, vad viharok tombolnak 
és kénsaveső esik, folyvást villámok cikáznak, a nagy, kénsavat 
tartalmazó felhők pedig eltakarják a Napot. A hőmérséklet 
az üvegházhatás miatt azonban így is elviselhetetlenül magas, 
állandóan 400°C fok felett van. 

  

A Vénuszt feltérképező 
Magellán űrszonda 

A Merkúr és a Vénusz 

A Vénuszt felszíne 
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Anyukámnak sok szeretettel! 

Anyák Napja alkalmából lepd anyát, nagymamát 
valami kedves ajándékkal. Rajzolj egy szál vagy 
egy csokor virágot , ha tudsz vegyél vaéami édes-
séget vagy amit nagyon szeret. Készítsd el ezta 
szív alakú  táskát és tedd bele a meglepetésedet! 
 
1. Színezd ki élénk, vidám színekkel a  lenti 

formát. Ne hagyd ki anya kedvenc színeit! 
2. Nyírd ki körbe az alakzatot a vastag vonalak 

mentén, majd a szaggatott vonalaknál   

és illeszd össze a részeket. 
4. Végül a szívecske ívénél a 
pontoknál húzz be szalagot vagy 
fonalat fogantyúnak. Kész is van 
a kedves ajándéktasak! 

 
 
12  

hajtsd be 
a papírt. 
3. A pöty-
työs részt 
ragasz-
tózd be,   
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Olvastad már? 

 

 
 

„– Mit keresel a fánkon? […] 
– Hát… üldögélek. 
– És miért? 
– Mert ezen a fán olyan jól lehet 
üldögélni.” 

„Tekintete a lábra tapadt. 
Tisztában volt azzal, mit csinál. 
Egy zeppelinlábat néz.”  

„– És miért van a te cipőd a mi há-
zunkban? 
– Mert nem rajtam van. 
– Mégis, mi keresnivalója van a te 
cipődnek nálunk? 
– Hát semmi. 
– De hát mégis ott van.”  

„Az éjszaka a gondolatoké. 
Új és más gondolatoké. 
Nina legalábbis így gondolta.” 

„Ha léteznek angyalok, Nina biztosan az, mondta Ole bácsi. 
Ninának eszébe jutottak a csillámporral megszórt, karácsonyi angyal-
kás matricák. 
Azoknál szörnyűbbet el sem tudott képzelni.” 

Tormod Haugen: Zeppelin 

Nina és szülei, Martin és Éva, amint belép-
nek szeretett nyaralójukba, észreveszik: 
valaki járt ott. Aztán a környékbeliektől is 
kezdenek eltünedezni kisebb értékek. A 
felnőttek egyre nyugtalanabbak. Nina is az, 
de másként, más miatt. Ő rábukkan a tet-
tesre. A nála valamivel idősebb fiú a kert-
jükben, egy terebélyes fa ágai között ren-
dezkedett be. Honnan jött? Miért bujkál? Mi 
elől menekül? És hová tart? Krimi-szerű 
feszültség vonul végig ezen a különös han-
gulatú könyvön, miközben a kérdésekre 
nagyon is hétköznapi válaszok adhatók. A 
könyv norvég szerzője a gyerekkönyv írók 
Nobel-díjaként számontartott Andersen-díj 
egyik kitüntetettje.  
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Májusi mókázó 

- Pistike, mondj egy tagadó mondatot! 
- A Gyuri megette az uzsonnámat. 
- De hát hol van ebben a tagadás? 

- A Gyuri tagadja.  

- Mit csinál a szomjas űrhajós? 
- Űrkutat ás. 
 
- Honnan tudod, hogy  megtaláltad a 
nagy Ő-t? 
- Megismerem, hát két nagy ékezet 
van rajta. 

 

- Jaj, kisfiam, miért az ablakon jössz be?                              
- Apa azt mondta, ha rossz jegyet hozok, át 
ne merjem lépni a küszöböt. 

- Mi volt Julius Caesar eredeti foglalkozása?                  
- Kertész, hiszen ő mondta, hogy a kocka el 
van vetve. 

Történelemórán:                                                    
- Ki tudja megmondani, hány dúlás volt a ma-
gyar történelemben?                                                         
- Három: tatárdúlás, törökdúlás, felszabadu-
lás. 
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       Az áprilisi rejtvények megfejtései                     

 Rejtvények májusra 

Uzonyi Pál: Tizenketten 
című verséből az áprilisi 
versszak  hiányzó sora:  

 

Április: A szeles hónap, 
lehet, hogy hó  
esik holnap.  

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

                  Nosza, állj neki! Jó szórakozást!  

1. púpos patás 
 

2.  kicsi Orsolya 

 

3. érkezett, ideért 
 
 

4. Éva párja 

 
 

5. testünk motorja 

T E V E 

O R S I 

J Ö T T 

Á D Á M 

S Z Í V 

 

Segíts Évinek hazatalálni! 

20+20+20=60 
 
20+3+3=26 
 
3+6+6=15 
 
20+4x4=      
        20+16= 36 

 
7+7+7+7=28 
 
5+5+7=17 
 
5+4=9 
 
7+5+4 -7= 5+4= 9 

A szavakból, melyeket fentről lefelé kell olvasni, hiányzik 
az első betű, találd ki ezeket, s az 1. rejtvény felső sorban 
egy növény, a másikban egy állat nevét kapod meg. 
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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!  

 
Májusban: Akácvirág, 

 
…………….…………….. 

G I Z E L L A S 

F Ü L Ö P S Z É 

M A J A P V I R 

Á R M I N Á G O 

S O R I V E T T 

G O M Ó N I K A 

N A Á G E R I K 

Z S I G M O N D 

 

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! 

 1. nem tud beszélni 
   

2. apa párja  

 

 
 

3.  Gabriella bece-
neve 

 

4. visszafelé: nem 
kicsi 

5. helyeslés, nem 
ellentéte 
. 

    

    

    

    

    


