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Barna 

medve
Barna 

medve

A barna medve tipikus

mindenevő, nyáron

elsősorban növényeket,

terméseket eszik, de 

a tél közeledtével 

felkutatja a rovarokat és

az üreglakó állatokat is.

Pécsi 
Állatkert 
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Melyik szervünkkel halljuk
meg a cica nyávogását? 
A rajzon az hol van 
a cicáknak?

A cica mit tud csinálnia szájával? És mi, emberek?

Mit nem látsz a középső

cicán, amit a másik

kettőnél igen?

Melyik cica nem lát?

KérdezoKérdezo
,,,,
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Mibol lesz
,,

Mibol lesz
,,

Valamilyen gabonaféle, 
leginkább búza az alapja.

A gabonaszemeket 
megőrlik lisztté.

A lisztből és egyéb
összetevőkből 
kenyértésztát
készítenek, 
formázzák, majd
kisütik.

a kenyér?a kenyér?
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süss kenyeret! 
Száraz a teknő és jó a kovász,
tűröd az inged, így odaállsz.

Ázzon a liszted, és folyjon a víz,
szórj bele sót, és teljes az íz.

Tégy takarót rá, még állnia kell,
hajnalig hagyhatod, kelnie kell.

Merj bele lisztet, ha eddig elérsz,
hogyha dagasztod, fárad a kéz. 

Tedd a lapátra, középre befér,
zárd a kemencét, sül a kenyér.

Hosszú lapátodon húzd ki eléd,
néked is jár a királyi ebéd.

www.bando.hu

Melyik élelmiszer 
készül lisztből?

Rajzold meg 

a tükörképét!

Melyik állat szereti 
a gabonamagvakat

vagy a kenyeret?
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Kifest
o
,,

Kifest
o
,,

Rajzolj még

madarakat az égre,

hogy összesen tíz

legyen!
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PATIKAMAnó MeSeKönyVeK www.GAlenuS.Hu/SHoP

A képen 

melyik tárgy 

a kakukktojás?

Rajzolj ennél nagyobb, és ennélkisebb felhőt!

Kösd össze a rajzon 

a két legnagyobb és 

a két legkisebb labdát!

Kösd össze a labdákat

méretük szerint

csökkenő sorrendben!



Hány csokis tölcsért látsz 

ezen az oldalon? Kösd össze a narancssárga

fagyigombócokat a rajzon!

Keresd meg!Keresd meg!

Melyikfagyin van a legtöbbgombóc?
És a legkevesebb?
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Te milyen 

fagyit szeretsz? 

Színezd ki 

aszerint!

Szerinted e kettő
közül melyik fagyi

következik 
a sorban?
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Kifesto
,,

Kifesto
,,
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A körmöt vágni kell, 
és nem rágni! Az állatoknak
is le kell vágni a körmüket,
ha nem mozognak eleget,

és ezért nem koptatják. 

A köröm már nem él,
ezért a körömvágás 

nem fáj.

Azért van a rajzon több
olló, hogy a családban
mindenkinek legyen

sajátja, a higiénia miatt. 
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Melyik állatnak nincs
körme/karma?
Melyiknek van 
a legnagyobb?



Ily ragyogó eget még sose láttam, 
fűbe heverve csak tátom a szám, 
istenihez közel így sose álltam, 
perzseli szívem e furcsa talány.

Égbeli fellegek álmosan járnak, 
színeit veszti a réten a fű, 
néhai nagy szelek nem muzsikálnak, 
álmodik máma a mélyhegedű.

Kis kalyibában egy csősz ül az árnyban, 
Hegy magas fürtben a dinnyehegyek,
most tolok egyet a kis taligámban, 
sárga belében a magseregek.

Árnyban a pásztorok elheverésznek, 
így furulyáznak a rét peremén, 
még hunyorítva is messzire néznek, 
ló üget végig a róna ölén.

Csöpp csiga csúszik egy eldobott botra, 
két pici szarva az égre mutat, 
nézeget balra és nézeget jobbra, 
mint aki éjbe megy, úgy tapogat.

Almafa ágai hajladozának, 
földre gurítja gyümölcse javát, 
most a fasorban a szorgosak járnak, 
nézem az asszonyok hangyahadát.

Két öreg fáradoz, gyűjti a szénát, 
ló legelészik a rét közepén, 
sír a szekér, ahogy felkupolázzák, 
s ülnek a billegi boglya hegyén.

Sárgul a búza is, érik a mag már, 
fönn a nap, éget a tűzsugara, 
nézem a gépeket, telik a magtár, 
már mosolyoghat az égnek ura.

Vígan aszalhat az ifjú menyecske, 
körte is, alma is várja sorát, 
és ha majd nyugszik a nap, s jön az este,
főzheti mára a jó vacsorát.

Rézvörös üst tele, rottyan a lekvár, 
szorgosan fordul a nagy fakanál, 
szilvaszemekből, akár üde nektár, 
friss kenyerével a nagypapa vár.

Parti kövön ülök, lábam a vízben, 
furcsa hajóhadat paskol a szél, 
túlnan a kék hegyek, rész az egészben,
víz csacsog, tó fecseg? Vajh ki beszél?

Fodros a tó vize, vadkacsa szántja, 
hangtalan mozdul a két kacsaláb, 
hét pici récegyerek megy utána, 
így vezeti tünemény csapatát.

Jól megy az életem nyári időben, 
bánatos gondjaim hátra hagyom, 
fekszem a parton, és úszom a vízben, 
mondogatom: Balaton, Balaton.

Békafi kórusok víg muzsikával, 
rejti a sás az egész zenekart, 
téma csak egy, no de hány, no de hány dal, 
zengi a tó: ide varrt, oda varrt.

Holdteli éjjelen fényben a tisztás, 
vadlesen nesztelen ül a vadász, 
búvik a dúvad is, hajnalig itt ás,
túrogat, fürdik és jót dagonyáz.

este a tücskök egy dalt hegedülnek, 
már a határ belezeng, belezeng, 
még a zenészek is mind ide ülnek, 
jó ez a csend, ez a csend, ez a csend.

Sámlimon ülve csak nézem a holdat, 
szép kerek arca ma rám mosolyog, 
fönn ül az égen a hajnali csillag, 
fénye az ablakomon beragyog.
gondjaimat meg a sutba dobom.

www.bando.hu

NYÁRNYÁR
Négy évszakNégy évszak

Karikázd be a versben 
a személyt jelentő

szavakat!
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Mely gyümölcsök 

szerepelnek a versben?

Húzd alá a versben 
az állatot jelentő szavakat!

Rajzold le közülük az egyiket!

Hol találod a versben a lerajzolt eseményt?

13
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Zöld leguánZöld leguán
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Xantus János
Állatkert 

Győr
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Keresd meg!Keresd meg!



A rajzon melyik vízi járművet hajtja a szél?

A rajzon melyik

tárgy való csak

egy személy

részére?

Te melyiken ültél már?

Melyikbe kell üzemanyagot tölteni?
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Színezd ki

tetszőlegesen 

a tutajt!

Rajzold meg a tükörképét!



Melyik a kakukktojás,
amelyiket nem találod a versben?

VÁsÁrFIA
Vásárt jártam, bárhol voltam, 
vásártéren vásároltam.

Vettem vásznat, hat vég selymet, 
asztalt, széket és kredencet.

Vettem gyöngyös hímzett kendőt, 
rózsás tányért tizenkettőt.

Vettem órát kakukkszóval, 
tésztaszűrőt két fogóval.

Vettem ládát, rongypokrócot, 
öreg rokkát, kenderkócot.

Vettem korsót, barnát, zöldet, 
csali kancsót, tekergőset.

Vettem feslett, régi képet, 
képen vénült nénikéket.

Vettem édes lépes mézet, 
akácmézből az egészet.

Vettem répát, medvehagymát, 
karalábét, három almát.

Vettem krumplit, gyönge spárgát,
retket, körtét és salátát.

Vettem húst is, karajt, combot, 
jó leveshez néhány csontot.

Vettem sót is, paprikát is, 
megyek sütni, főzni máris.

www.bando.hu

Hol találod a versben a rajzon
szereplő dolgokat?

Rajzold meg a tükörképét!

Te mit vennél egy vásáron? Rajzold le! 
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LabirintusLabirintus
A horgász melyik úton jut el ahhoz 
a tóhoz, amelyikben halak vannak?
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Magyarországon több mint háromezer
különféle gombafaj él, köztük több száz
ehető, némelyik különösen ízletes és
finom. szintén száz fölötti azonban 
a mérgező fajok száma, amelyek jelentős
része csak enyhébb
gyomorpanaszokat
okoz, de egyesek fo-
gyasztása halálos is
lehet.
Csak olyan gombát
szedjünk le, amelyet
ismerünk. A legfon-
tosabb, hogy felis-
merjük a gyilkos
galócát, amely ha-
zánkban a legtöbb
halálos mérgezé-
sért felel. A több-
nyire olívzöld
kalapú, puha
húsú, fehér színű lemezek-
kel, gallérral és bocskorral rendelkező faj
tölgyerdőkben a leggyakoribb, de másutt is
előfordulhat. Ha csak kicsit is bizonytalanok
vagyunk egy gombával kapcsolatban, hagyjuk
ott, ahol találtuk.
Gombagyűjtés közben vigyázzunk a környe-
zetre. Az ismeretlen, nem ehető vagy mérgező

gombákat se tapossuk össze, hiszen sok közü-
lük védett faj. A leszedett gombát óvatosan
csavarjuk ki a földből, hogy a lehető legkisebb
sérülést okozzuk. Figyeljünk a lábunk elé is: 
a kitaposott ösvényeken járjuk az erdőt, ne te-
gyünk kárt a növényekben.

Az összegyűjtött gombákat akkor is fontos
megmutatni gombaszakértőnek, ha ismerős-
nek vélt fajokat gyűjtöttünk össze.

Forrás: SEFAG Zrt. 

Kincskeresés 

az erdokben
Kincskeresés 

az erdokben
,,,,
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Színezo
,,

Színezo
,,

Rajzold meg a tükörképét!

Forgasd 
tovább a képet, 

és színezd ki!

Hányféle színt látsz a rajzon?

Melyik szín szerepel csak egyszer a forgón?
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Figyeld meg a színek 
sorrendjét, és folytasd 

a színezést!

Rakd méretük szerint növekvő sorrendbe a lufikat!
Melyik egyforma nagyságú közülük?

LufikLufik



KöszönésKöszönés A napszaknakmegfelelő köszönésaz illendő

reggelt
napot

estét
éjszakát 

kívánok

Jó 
Búcsúzáskor a viszontlátásraa megfelelő köszönés, miköz-ben a másik szemébe kellnézni.

nem illik zsebre dugott kézzel köszönni.Társaságban mindig előszöraz ismerőst kell üdvözölni,utána a többieket.A férfi köszön előre a nőnek,a fiatal az idősebbnek.Ha belépünk egy helyiségbe,nekünk kell először köszön-nünk, függetlenüla fentiektől.
23

A rajzon látható négy személy közül

melyiknek nem kell soha elsőként köszönnie?

És ki köszön a másik három

felé mindig elsőként?



A csodálatos vizű Balaton az
egyre szebbé varázsolt strand-
jaival ma is szinte kötelező
nyári élményünk, és már azon
sem kell aggodalmaskodnunk,
hogy mit csinálunk ott, ha nincs strandidő, hiszen
olyan sok minden van, amivel élménydússá te-
hetjük a hosszabb-rövidebb balatoni családi ki-
ruccanásunkat. Az aktív, jövős-menős családok-
nak elsősorban a Balaton északi partját ajánljuk.
Itt, Balatonfüredtől Keszthelyig minden 
megtalálható, ami egy kellemes családi pihenés-
hez kell: szépen rendezett strandok – csalá-
dokra tervezve, kalandparkok, kirándulóhelyek
és számos programlehetőség borús időre vagy
a tavaszi–őszi időszakra. nézzünk most néhá-
nyat ezekből a lehetőségekből! 
BAlAtonFüred és tIhAny
Balatonfüred nyüzsgő Tagore sétánya a hattyúk,
az utcazenészek, a szabadtéri színpad és az inter-
aktív szökőkút kavalkádjával biztos szórakozást
nyújt az egész családnak. A városban számtalan
kiállítás és szórakozási lehetőség is várja az idelá-
togatókat. Ha vízi élményekre vágyunk, irány az
esterházy strand vagy az Annagora Aquapark
Balatonfüreden. Az északi part egyik legbarátságo-
sabb strandját, a csopakit és a legtágasabb alsó-
örsit is érdemes kipróbálni. Ha pedig
kirándulnánk, vár a Jókai és a Városi Múzeum
Balatonfüreden, a tihanyi apátság és környéke, 
a baba- múzeum és a panoptikum – szintén 
Tihanyban. Különleges élményt jelenthet a Vízi-
múzeum Balatonalmádiban, ahogy a csillagvizs-
gáló Balatonfűzfőn vagy a vízimalom örvényesen.

egész napos kirándulást tehetünk Veszprémben,
a várnegyedben és az állatkertben, de a nagyvá-
zsonyi Kinizsi-várat sem szabad kihagyni. 
Akik örökmozgó, kimeríthetetlen energiákkal ren-
delkező gyerekekkel indulnak Balatonfüred kör-
nyékére, azoknak kihagyhatatlan program 
a balatonfüredi gokart- vagy a balatonfűzfői 
bobpálya kipróbálása. Mozgalmas szórakozást je-
lenthet még a Brázay-KalandPart Füreden, vagy 
a nagyobb tihanyi Kalandsziget és a különle-
ges fűzfői Serpa Kalandpark. Akikben pedig
még ezek után is marad szusz, azokat számos
nagyszerű kirándulás várja, például a lóczy-
barlang Balatonfüreden, a Somlyó-hegyi ki-
látó Alsóörsön, a Belső-tó és a barátlakások
vagy a Csúcs-hegy és a levendulás Tihanyban.
A kÁlI-Medence és szIglIget térsége
ez a terület a Balaton csendesebb térségei közé
tartozik, ahol nem elsősorban a vízi, hanem in-
kább a kirándulós élmények kerülhetnek a közép-
pontba. A Balaton-felvidék dombjai, az apró
öblök, a meseszép barlangok, a régi magyar állat-
fajták és a távoli Afrika állatai itt együtt kápráztat-
ják el a családokat. 
Mit érdemes megnézni? Minden gyerek kedven-
cét, a balatonedericsi Afrika Múzeumot egzotikus
állataival és állatsimogatójával. A térség két vára:
a szigligeti és a sümegi vár is kihagyhatatlan lát-
nivalót jelent. Az előbbit inkább a kilátás miatt,

Manapság már nemcsak mint tipikus vízparti nyaralóhelyre
gondolunk a Balatonra, hanem úgy is, mint Magyarország
olyan régiójára, ahová szinte egész évben érdemes családi
üdüléseket, kirándulásokat, hétvégi pihenéseket szervezni. 

Irány a Balaton!Irány a Balaton!
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az utóbbit belső udvara, kiállításai és gyerek-
foglalkoztatói, no és a lovagjáték-bemutatók
miatt ajánljuk. 
A vízparti élményekre vágyóknak itt kevesebb le-
hetőségük akad, ám a zánkai, az ábrahámhegyi
és a szigligeti strandon kellemes napokat tölthet-
nek el. A nyugodtabb fürdőzésre vágyókat Ábra-
hámhegy homokos öblei és Szigliget fövenye
várja, akik összetettebb part menti szórakozásra
vágynak, azoknak a Zánkai Gyermek és Ifjúsági
Centrum a legideálisabb választás – itt nem-
csak strandolni lehet, de szállást is foglalha-
tunk, sőt biciklit is bérelhetünk, számos
sportpályát használhatunk, vitorlázhatunk és
a Zánkalandot, a balatoni régió legnagyobb
kalandparkját (a Haditechnikai Parkot ki nem
felejtve) is kipróbálhatjuk. 
Akik igazi különlegességre vágynak, azoknak a sal-
földi természetvédelmi major ősi magyar állatait és
a káptalantóti liliomkert piac finomságait és gyer-
meklátványosságait nem szabad kihagyniuk. nem
beszélve a nemrégiben újjávarázsolt Tapolcai-
tavasbarlangról vagy a különlegesen szép látvány-
nyal szolgáló Badacsony–Fonyód hajókirándulásról.
A kirándulóknak is van itt hová családi túrákat
tervezni. Például a Káli-medence kőtengereihez:
Szentbékkállára, Kővágóörsre és Salföldre. Vagy 
a kékkúti Theodora-tanösvényre, Monoszlóra 
a Hegyestű bazaltorgonáihoz, a révfülöpi Fülöp-
hegyi Millenniumi kilátóhoz, a Badacsony hegyére
vagy a Csodabogyós-barlangba Balatonedericsre.

keszthely és környéke
Keszthely és a Kis-Balaton annyi látványosságot
és aktív programot kínál, hogy szinte felsorolni is
lehetetlen. Ha nem félünk a hosszabb utazástól,
és ellátogatunk erre a vidékre, biztosan nem csa-
lódunk. Van itt minden: jobbnál jobb strandok,
nagyhoteles szálláshelyek, számtalan múzeum és
kiállítás, és a bivalyoktól a madarakon át a csó-
naktúráig és a hőlégballonozásig mindenféle att-
rakció.
A számtalan kellemes partszakasz közül a legked-
veltebb a Diási Játékstrand Gyenesdiáson és a
keszthelyi Városi strand a különleges, vízre épült
Szigetfürdővel. Kisgyerekes családok számára
pedig a kehidakustányi élményfürdő nyújt remek
szórakozást. 
lehet akármilyen kellemetlen idő, Keszthely mú-
zeumdömpingje nem hagy cserben. Érdemes 
ellátogatni a Festetics-kastélyba, a Történelmi 
Panoptikumba vagy a Balatoni Múzeumba stb. 
A fenékpusztai madárgyűrűző és a balatonszent-
györgyi Csillagvár pedig igazán különleges élmé-
nyeket tartogat egy egész napos kirándulásra 
a család apraja-nagyjának. 
Az olyan különleges programokon is érdemes 
elgondolkoznunk, mint a bivalyrezervátum
meglátogatása Kápolnapusztán, egy elragadó
csónaktúra a Kis-Balatonon vagy a (borsos árú, 
de mindenképpen lenyűgöző) hőlégballonozás
Cserszegtomajon. 
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Írd be a négyzetekbe számokkal, mikor születtél!

Írd a négyzetekbe a betűket!

Keresd meg azokat a számokat a cicáknál, és kösd össze őket!

beturendezésbeturendezés
Szám- ésSzám- és,,,,

L T P

4, 5, 8

0, 3, 9

1, 7, 10

2, 6

S E É

Ü N

Z S A
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Arun, a nyolchónapos kiselefánt a vizet ésa labdázást is nagyon szereti. Így amikorcsak teheti, összekapcsolja a kétféleszórakozást, és különleges, „elefántbiztos”labdáját magával viszi a medencébe.

Az állatkert új játszóparkjában, a Holnemvolt 

Várban, ahol mesés állatok, állatos mesék, játékok

és élmények sokasága várja a családokat, sok más

egyéb mellett a tevegelést is ki lehet próbálni.

Fővárosi 
Állat- és 

növénykert
Budapest

TevehátonTeveháton 

Matak
ó

Matak
ó

A matakó egy Dél-Amerikában őshonos tatuféle,

vagyis a hátán csontpáncélt viselő emlősállat: 

vész esetén teljesen össze tud gömbölyödni. 

A képen épp egy kölyök látható, aki május végén

született az állatkertben.

Játékos 

kiselefá
ntJátékos 

kiselefá
nt



Kenguru- 

kölyök
Kenguru- 

kölyök

A kengurubébi ugyan még

feltehetően októberben 

születhetett, de legelső 

alkalommal április közepén 

tekintett ki anyja erszényéből 

a nagyvilágba

Miskolci 
Állatkert és 
Kultúrpark


