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Kedves Szülők, kedves Gyerekek! 

Ez az újság most kicsit más, mint az eddigiek. A koronavírus és 

következtében a kialakult járványügyi helyzet az óvodai nevelést, a 

programokat és nem utolsó sorban a családok életét is jelentősen 

megváltoztatta. Összegyűjtöttünk néhány kül- és beltéri programot, ajánlót 

fogadjátok szeretettel! 

 

Mesterségek Ünnepe 

Tavaly nyáron meglátogattuk a Budai Várban helyt adó Mesterségek Ünnepét. A melegtől 

és a sok látogatótól eltekintve nagyon jól éreztük magunkat a vásári forgatagban. A 

mesterek saját készítésű portékáikat árusították a vendégeknek. A kézműves tárgyakon 

át az ékszerekig minden megtalálható volt, akár egy egész háztartást is berendezhettünk 

volna az itt kapható igényes és hagyományos termékekből! Azt láttam, hogy a gyerekek 

örömmel vették birtokba a népi játszóházat és szívesen hallgatták a sokszor ismerős 

dallamokat Környei Alice előadásában. 

Jó szívvel ajánlom! 

Sági Erika, óvodapedagógus ajánlása 

 

Környei Alice gondolatai: 
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Kitárt örömmel készül a reggel az ünnep 

minden napja idején. 

Fény csendül a várfalakon, mohás köveken, 

kanyargó utakon – tűnik a harmat, 

muzsikál a szél halkan hívogatón, 

várva az arra járót, 

csendességre, mesére, játékra, 

fűben heverésre.  

      
Mit lehet itt csinálni? – kérdi az arra járó kíváncsi készséggel?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Környei Alice a babás foglalkozások és játszók nagymestere. 

 

Ó, sok mindent! Lehet 

követ vizezni, 

a cseppek perdülését 

nézni, 

teknőben ringani-

ringatni, 

kukoricából kutacskát 

építeni, 

szekérkézni, 

szoknyát pörgetni, 

koszorút kötni, 

selymet lengetni, 

együtt muzsikálni, 

főzni, mosni, 

teregetni. 
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Eszközös és mozgásos népi játékok 

 
A hagyományok között nagyon sokféle játékot találunk, melyet ma is játszhatnak 
gyermekeink. Van közöttük egyedül, párban, vagy csoportosan játszható is. Mindegyik 
játéknak sokféle változata él – mint rendesen a hagyományokban -, tájegységtől függően 
eltéréseket mutathatnak. 
 
A játékok fajtái: 

• Eszközös játékok 
o Kendős játék 

• Mozgásos játékok 
o Ölbeli játékok 
o Játékba hívogatók 
o Kifordulós körjátékok 
o Páros forgás 
o Páros szökdelő 
o Kézcsipkedő 
o Bújó-vonuló játékok 
o Mozgásos ügyességi játékok 
o Párkereső játékok 
o Versenyfutások, fogócskák 

• Szellemi játékok 
o Gyűrűsdi 
o Kitalálós 

• Párválasztó játékok 
• Vonulások 
• Mondókák 
• Kiolvasók 

 
Vannak játékok, amelyeknek szövegük, ritmusuk, dallamuk van. Vannak, amelyekhez 
eszközök kellenek és a játékszabály. 
Az alábbi játékok otthon, esetleg a kertben is eljátszhatók. 
 
Labdasántika – ugróiskola 
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A gyerek a labdát begurítja az 1. négyzetbe, utána fut és elkapja, , majd féllábon ugrálva, a 
labdát pattogtatva járja végig a sántaiskolát. A 2.-6. négyzetbe páros lábbal ugorhat. Ha 
végigugrálta, akkor a 2., majd a 3., stb. négyzetbe gurítja a labdát. A labdát időben el kell 
kapnia, ügyelnie kell, hogy ne rontsa el a pattogtatást, és a vonalra sem szabad ugrania. 
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Falhoz verő 
A játékos falhoz dobja a labdát, közben mondja és csinálja: 

• egy kéz (elkapja) 
• két kéz (elkapja) 
• sima (elkapás előtt összesimítja a tenyerét) 
• csattanós (elkapás előtt tapsol) 
• szájba vágós 
• fülbehúzós 
• Jaj, de karcsú vagyok én (csípőre teszi a kezét) 
• lábas (egyik lába alatt dobja a labdát) 
• kisegyes (ugrik egy kicsit) 
• hátas (háta mögött dobja) 
• forgós 

 
Aki kapja, marja 
Valaki feldobja a labdát és elkiáltja magát: Aki kapja, marja! 
Aki elkapja a labdát, az dob fel újra. Ha a földre esik, akkor az előző dobó újra dobhat. 
 
Gólyaláb 
Ha többen tudják játszani, akkor élvezetes. 
Körben állva egymásnak adjuk a labdát. Aki nem tudja elkapni, az keresztbe teszi a lábát; 
a következő hibázásnál egy lábon áll, majd féltérdre ereszkedik, egészen letérdel, hasra 
vagy hanyatt fekszik. A következő hiba után kiesik. 
 
Ugrókötelezés 
Lehet egyedül is, de többen is játszhatják. Két gyerek hajtja a kötelet, 
a harmadik belül ugrik és csinálja, amit a mondóka diktál. 
Mackó, mackó, ugorjál, 
mackó, mackó, forogjál,  
tapsolj egyet, ugorj ki! 
 
Pányvázás 
Többen játszhatják, valaki az ugrókötelet a föld felett forgatja, a többieknek azt kell 
átugraniuk. 
 
Árokcica –ha van több gyerek is 
A földre két párhuzamos vonalat húzunk, azzal jelöljük ki az árkot. Kiválasztunk egy cicát, 
aki beáll az árokba, a többiek pedig megpróbálnak úgy átugrani a két vonal fölött, hogy a 
fogó ne tudja őket megfogni. Akit megfognak, maga is fogó lesz. Az győz, aki utoljára 
marad. 
 
Kézcsipkedő 
Lehet ketten is játszani, de összecsipkedhetnek 3-4-en is. Megcsípjük egymás kézfejét és 
mondókázás közben mozgatjuk a karunkat le-föl, a mondóka ritmusára. A végén a repülő 
csókát utánozzuk és elszaladunk. 
Csíp, csíp, csibőricke, 
Mág, mág, magóricska, 
Fekete kutya ne tüdő, 
vékony vászon lepedő, 
az úrnak papucsa, 
lakodalom kulcsa, elszállott a csóka! 
    
Nagyné Jäger Zsuzsanna, óvodavezető-helyettes, óvodapedagógus ajánlása 

Ha többen játszák, az győz, akinek 

több iskolája gyűlik össze. 
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Ötletek, hogyan tölthetjük az otthoni időt hasznosan, úgy, hogy közben 

játékosan, élményeken keresztül fejlesztjük gyermekeink készségeit, 

képességeit, ahogy azt az óvodában tesszük nap, mint nap… 

 

1. Erre csörög a dió… 

Válasszuk ki, hogy kinek kötjük be a szemét. Az ő feladata, hogy elkapja a körülötte levő(-

ke)t, akik tapsolással és énekkel segítik. Ha ketten vagyunk, akkor szerepet cserélünk. Ha 

többen játszunk, akkor mindenkit el kell kapni, vagy az kapja meg a kendőt, akit először 

elkapnak.  

Dalszöveg: Erre csörög a dió, erre meg a mogyoró! 

 

2. Tüzet viszek… 

Válasszunk egy kendőhordozót. A másik vagy a többiek egy helyen állnak. Éneklés közben 

a kendőhordozó halad a másik/többiek körül és a végén ledobja a másik/egy kiválasztott 

személy mögé a kendőt, majd elfut. Akihez a kendő került, felkapja azt, és kezében a 

kendővel megpróbálja elkapni őt. Ha sikerül elkapni, szerepet cserélhetnek. 

https://www.youtube.com/watch?v=6KZOcIkJfMM 

 

3. Fehér liliomszál… 

Éneklejük el együtt a dalt, és közben a szövegnek megfelelően játsszuk el azt. Első 

versszakra tegyük csípőre a kezünket, és ugorjunk egy nagyot. A másodikra két kezünkkel 

mossuk az arcunkat, majd törülközzünk meg, fésülködjünk, és a legutolsó versszak 

éneklése alatt dőljünk egymás hátához. 

A játékot például reggeli készülődésnél is énekelhetjük, játszhatjuk. 

https://www.youtube.com/watch?v=aKZVpjdweZA 

 

4. Vakvezetés 

Ezt a játékot a gyerekek általában spontán kezdeményezik. Kézen fogva sétálunk csukott 

szemű gyermekünkkel. Irányítsuk őket minél érdekesebb terepre. Szobában is 

játszhatjuk, ekkor érdemes kis akadálypályát készíteni párnákból, plüssökből. Az udvaron 

kérjük meg, hogy figyeljen az őt körülvevő hangokra, illatokra. Próbáljuk ki a vakon 

hintázást, csúszdázást, ugrálást, egyensúlyozást is!  

 7 

https://www.youtube.com/watch?v=6KZOcIkJfMM
https://www.youtube.com/watch?v=aKZVpjdweZA


 

   
 

5. Vakvezetés másként 

Vegyük fel a gyermeket és kérjük meg, hogy csukja be a szemét! (Ha engedi, kössük is be.) 

Vigyük el a lakásban vagy a kertben valahová, tegyük le. Kérjük meg, hogy az illatokból, 

hangokból, körülötte lévő tárgyak tapogatásából találja ki, hol lehet. Ha már jól megy, 

igyekezzünk “becsapni” a gyermeket, pl. úgy, hogy először össze-vissza sétálunk vele a 

lakásban. 

 
6. „Kelj fel, Jancsi!” 

Alapvetően kinti játék, de szobában is játszható, ilyenkor érdemes kevésbé haladós 

mozgásokat választani (pl törpelépés, egy lábon ugrás, forgással haladás stb.) 

Egy felvidéki változat: 

Fiúk, lányok egyaránt játsszák. Először is egy kő- vagy fadarabkával kirajzolják a földre a 

játszóteret. Egymástól 15-20 m-re húznak két párhuzamos vonalat (lakásban a szoba két 

végére állunk). Kijelölnek maguk közül egy szólítgatót, aki az ábrán látható 1. számú vonal 

elé áll. A 2. számú vonal mögött a többiek foglalják el a helyüket, mégpedig nagyság 

szerinti sorrendben. 

A szólítgató a gyerekeket sorrendjüknek megfelelően egymás után szólítgatja. A 
párbeszéd a következő: 
 
– Kelj fel, Jancsi! 
– Hány órára? 
– Két óriás (v. más). 
 

A példaként felhozott felelet azt jelenti, hogy az illető játékos a számára kijelölt 

vonalközben két nagy lépést tehet előre. 

Mikor ez megtörtént, a következő játékoshoz szól: 
 
– Kelj fel, Jancsi! 
– Hány órára? 
– Két tyúklépés. (Értsd: két lábhosszúságnyi lépés.) 
 
A feleletek között még ilyenekkel találkozunk: 
 
– Öt csibe. (Értsd: öt csibelépés, vagyis öt nagyon kis lépés.) 
– Maradj az ágyba! (Értsd: az illető játékos továbbra is maradjon a helyén.) 
– Három nagy békaugrás előre. (Értsd: három nagy ugrás guggoló helyzetben végezve.) 
– Hátra két lépés. 
Aki a leghamarabb jut át az 1. számú vonalon, az a győztes, és a játék ismétlésekor ő lesz 

a szólítgató. 

Olajos Annamária, óvodapedagógus ajánlása 

Sok-sok játékkal töltött, örömteli percet kívánok az egész családnak! 
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Otthon varrogatós 

 

Zsebmackó 

Maradék anyagból varrhatunk gyermekünk részére egy kis 

zsebmackót.  

Amire szükség lesz: maradék anyag, töltéshez anyag (én flízt 

használtam), szappan vagy zsírkréta a körbe rajzoláshoz, olló, 

varrógép, karton vagy vastagabb papír a szabásminta elkészítéséhez. 

 

 

 

 

 

 

Kiszabjuk a csatolt kép alapján a mackót (a méretek 14x 11 cm). Duplán kell kiszabni a 

macit. Ezt érdemes egyszerre csinálni. Mindig hagyjunk rá a kiszabásnál 0,5-0,5 cm 

oldalanként.  Többet nem érdemes, mert akkor nem lehet majd szépen kifordítani.  

Én a szemeit és az orrát előre rávarrtam, az egyik kiszabott oldalra.  

Kiszabás után neki is lehet kezdeni a mackó összevarrásának. Színnel befelé varrjuk össze. 

A maci egyik oldalán hagyunk egy lyukat. Itt fogjuk kifordítani és betölteni a töltőanyagot. 

Ha összevarrtuk, akkor fordítsuk ki a macit, egy hurkapálcika segítségével nyúljunk be és 

nyomkodjunk ki minden oldalt rendesen. Ezután már csak a töltés van és ha ezzel is 

végeztünk varrjuk össze az oldalán a lyukat.  

Színnel befelé, már összevarrva        Kifordítva töltés előtt                Töltés után 

 

 

 

 

 

 

Kovács Regina, dadus ajánlása 
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Képességfejlesztő ötlettár (gyakorlatok)
 

Két kéz – egy ceruza 

Cél Képességterület 

Mozdulat-szabályozás a két kéz 
együttmozgásával, összehangolt 
használatával, az egyszerre több 
szempontra irányuló figyelem fejlesztése. 

koncentrált, megosztott figyelem 

finommotorika/ kézügyesség 

vizuomotoros-koordináció/ látás és 
mozgás összerendezése 

Leírás 
A ceruzát mindkét kézzel fogni kell alul és fölül vagy akár 
középen, s csak így rajzolható meg a vonal a lapon. Közben 
figyelni kell a gyermeknek a formákra, a formák mennyiségére, 
attól függően, hogy mit határoztunk meg neki a feladatban. 
Egy papírlapra készítsünk egy útvonalat, amin tetszőleges 
helyekre különböző színű/alakú formákat rajzoltunk. Feladat 
közben a lap elmozdulhat, ezért 1 vagy 2 sarkán rögzíthetjük 
az asztalhoz egy darabka celluxszal. 
Példák: 

- Csak a zöldeket szabad áthúzni, de el kell jutni az ösvény végéig! 
- Csak a köröket szabad áthúzni! Csak a négyzeteket! 
- Csak a zöld köröket szabad áthúzni! Csak a zöld négyzeteket! 
- Minden piros formát át kell húzni! A pirosakat nem érintheted! 

 

Egy kéz – két ceruza 

Cél Képességterület 

Pontosabb feladatvégzés a nagy figyelmet 
igénylő feladatok során is.  

Kézerősítés/- ügyesítés és 
nyomatékszabályozás. 

koncentrált, megosztott figyelem 

finommotorika/ kézügyesség 

vizuomotoros-koordináció/ látás és 
mozgás 

összerendezése 

Leírás 
 A ceruzákat egy kézzel kell fogni, s csak így rajzolható meg a 
vonal a lapon. Közben figyelni kell az alakzatok minőségére, vagy 
akár mennyiségére. Az ujjak közé kell fűzni a ceruzákat, amiknek 
a megtartása már önmagában sem könnyű feladat. 
Egy papírlapra készítsünk egy útvonalat, amin tetszőleges 
helyekre különböző színű/alakú formákat rajzoltunk. Kérhetjük, 
hogy csak az egyik ceruza húzza a vonalat, vagy mindkettő ceruza egyszerre. Feladat 
közben a lap elmozdulhat, ezért 1 vagy 2 sarkán rögzíthetjük az asztalhoz egy darabka 
celluxszal. 
Példák: 

- Csak a zöldeket szabad áthúzni, de el kell jutni az ösvény végéig! 
- Csak a köröket szabad áthúzni! Csak a négyzeteket, Csak a zöld köröket szabad 

áthúzni! Csak a zöld négyzeteket! 
- Minden piros formát át kell húzni! A pirosakat nem érintheted, stb.. 
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Hosszan-tolt ceruza 

Cél Képességterület 

A vonalhatárok megtartása nehezített 
feladathelyzetekben is.  

Az ujjak erősítése-ügyesítése. 

finommotorika/ kézügyesség 

vizuomotoros-koordináció/ látás és 
mozgás 

összerendezése 

 

Leírás 

A gyermeknek csak a ceruza végét szabad fognia, 
s így tolva kell végigmennie a különböző pályákon. 
Az útvonalak tetszés szerint megrajzolhatók a 
példaképek alapján. Eleinte nehéz lehet a 
koordinált vonalvezetés, de kis gyakorlás után ez 
pontosodik. 
Tovább nehezíthető, ha egyszerre két ceruzát kell 
vezetnie.  
Feladat közben a lap elmozdulhat, ezért 1 vagy 2 sarkán rögzíthetjük az asztalhoz. 
Példák: 

- Egyenes vonalban! (vagy hullám, vagy szakaszos, stb.) kell végigmenni az 
ösvényen! Az ösvényről, letérni nem lehet! 

 

 

Ujjakkal ceruzán 

Cél Képességterület 

Kézfej/ ujjak óvatos, koordinált 
mozdulatainak gyakorlása kitartással.  

Testrészek tudatosítása. 

Megosztott figyelem fejlesztése. 

finommotorika/kézügyesség  

testséma/testrészek ismerete 

szerialitás/sorrend  

Leírás 
Ujjal egyensúlyozás a ceruzán, amin utasítás szerint kell 
lépegetni a másik kéz segítsége nélkül. Bármilyen ceruza 
alkalmas a feladatra, de célszerű tompább hegyűt 
választani. Több kitartást igénylő feladat, mivel a ceruza 
elhelyezése, és a lépegetés a ceruzán csak egy kézzel 
végezhető. A tanulóim rendszerint nehezen tudják 
megállni a másik kezükkel megsegítést, a képen is látható 
a "készenlétben tartott" mozdulat.  
Egy papírlapra és egy ceruzára van tehát szükségünk. A feladat tovább nehezíthető ha 
egyszerre két kézzel gyakorlunk külön-külön ceruzákkal. 
Példák: 

- Középsőujj legyen a ceruzán, a másik kezeddel dobolj hármat az asztalon! 
- Bal kéz mutatóujj, jobb kéz hüvelykujj! 
- Hüvelykujj után kisujj, majd mutatóujj legyen most a sorrend! 

 

/Albert Tibor gyógypedagógus/ 
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                   Szigetszentmiklósi ajánló 

 

 

Most, hogy egyre szebb az idő, 
és szerencsére szabadabban 
lehet sétálni, nézzünk körül a 

szigetszentmiklósi 
Tanösvényen! Biztosan 
jártatok már itt, lehet -és 
nagyon remélem-, hogy 
többször is. Képzeljétek el, 
hogy én pont itt lakom. Mikor 
azon gondolkoztam, hogy a 
hétre mit is találhatnánk ki 
nektek, éppen annyira 
hangosan kuruttyoltak a békák, 

mintha az kiabálták volna, hogy „Rólunk! - Rólunk!” Persze a Tanösvényen nemcsak békák 
laknak! Bemutatom néhány lakóját! 

 

 Tudtad, hogy a Tanösvény bemutatja Európa második legnagyobb kiterjedésű 
úszólápjának egy részét? Ezek az úszólápok, szigetszerű képződmények, melyeknek 
nagyon fontos szerepük van. Nekünk úgy tűnhet, hogy a 
növények szilárd talajon állnak, de valójában tőzeg lebeg 
a víz felszínén és ezt borítják be a különböző növények. 
Ezek a lebegő szigetek a vízben felhalmozódó 
szennyeződéseket is kiszűrik, és még különleges, védett 
növény- és állatfajok is megélnek itt. 
 

 Nyáron annyira elszaporodnak a vízben a zöldmoszatok, 
hogy zöldre festik a vizet. 
 

 A lassabb folyású területeken, a holtágakban hínártársulások élnek együtt. Ti is 

láthattatok már 

 

                  Tündérrózsát                                Békalencsét      Sulymot, termése ehető 
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 A part mentén láthatjátok a nádast, a sást, a gyékényt. Régen ezeket a 
növényeket mind felhasználták, bútorokat készítettek belőlük, használati 

tárgyakat fontak gyékényből is, és még sokféle játékot is tudtak barkácsolni. 

   
                  Nád                                           Sás                                     Gyékény 

 Rengeteg virág nő a partszélén, egyesek közülük gyógynövényként is ismertek. 

Vadrózsa, amelynek a termése a csipkebogyó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komló 
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Vérehulló fecskefű – ha leszakítod a szárát, akkor sárga nedv folyik ki belőle, de ez 

nagyon csíp! Nehogy beledörzsöld a szemedbe! Szemölcsök kezelésére jó! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Vérehulló fecskefű                                                                                          Fürtös gyöngyike 

 

 

                                                         Fekete nadálytő 

 

 Sokféle fafajta is él itt, pl. Ti is megismeritek biztosan a szomorú fűzfát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a fekete nyárfát, aminek most szállnak bóbitái 
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 A vízben pontyok, süllők, harcsák, keszegek mellett különleges, védett halak is 

élnek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Lápi póc 

 

 

                                Réti csík 

 

 Persze vannak különböző gerinctelen állatok is a vízben, pl. kagylók, csigák, 

rákok is. 

 

 Nagyon sokféle madár is él itt, szerintem te is fel tudsz sorolni néhányat! 

 

Gondoltál a törpegémre? 

 
 

 

Láttál már bölömbikát? 

 
 

És pettyes vízicsibét? 
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És még nagyon sokféle madarat felsorolhatnék. Hallom sokszor a kakukkot szólni. És úgy 

gondolom, talán vércse is élhet itt, mert pár éve hallom a vijjogását és látom is körözni az 

égen. Talán idefészkelt egy pár és itt nevelik fel a fiókákat. A hattyúkat, vadkacsákat, 

vöcsköket te is felismered. Emlékeztek a Lengemesékre? Vizirigók is laknak itt, mint 

amilyenen a lengék repülnek. Képzeld el, hogy már nagyon-nagyon sok hónapja él 

magányosan egy kakas is a Tanösvényen, nem messze a lángosostól! Mindig hallom a 

kukorékolását, egyszer láttam is. Megszökhetett valamelyik háztól, és inkább a szabad 

életet választotta, még a tyúkokról is lemondott! 

 Hüllők, kétéltűek is laknak itt, őket csak felsorolom, mert biztosan ismered őket!  

Ezek a vízisikló, kecskebéka, mocsári teknős. Tudtad, hogy mindegyik védett? 

Nem szabad őket bántani! Nekem minden évben vannak kalandjaim a mocsári 

teknősökkel. Tavaly betévedt hozzánk egy mocsári teknős anyuka, épp a tojásait 

készült lerakni. Sajnos a kutyám megharapta, mielőtt észrevettem volna. Megsérült 

a páncélja, ezért megfogtam, betettem a macskahordozóba, mert nem jó neki, ha 

vízben van és másnap elvittem egy olyan állatorvoshoz, aki védi és gyógyítja őket. 

Képzeljétek el, reggelre 19 tojást rakott le a dobozba! A tojásokat is betettem egy 

homokkal teli ládába. A dokinéni meggyógyította a teknőst, akit Miklósnak 

nevezett el, a tojásokat pedig keltetőgépbe tette, amik közül néhány ki is kelt. 

 Rengeteg rovar is él itt. Fel sem tudom sorolni őket! Tedd meg te, miket ismersz? 

 Emlősök is laknak a víz mellet, a nádas között, többek között… 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  vízicickány      törpeegér 

 Azt javaslom, hogy látogassátok meg a Tanösvényt! Csak néhány lakóját soroltam 

fel, annyian élnek itt, hogy nehéz lenne mindet megemlíteni! Épp ezért, nagyon 

nagy kincs mellett lakunk, ezért is kell mindenkinek vigyáznia rá! 

Természetvédelmi terület, nem szabad leszakítani a védett növényeket, az 

állatokat bántani, a környezetet szennyezni! 

 Ha elmentek, vigyétek magatokkal az alábbi lapot és jelöljétek be, hogy mit 

találtatok. 

 

Nagyné Jäger Zsuzsanna, óvodavezető-helyettes, óvodapedagógus ajánlása 
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Talán nem marad el a már hagyományosan megrendezett, 
nagy sikerű Summerfest fesztivál városunkban. 
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                   További izgalmas helyszínek 

 

 

 

 

Szigethalmi Vadapark és Állatsimogató 

Vadaspark játszóterekkel, kisállatsimogatóval, halastóval, 

pónilovaglási lehetőséggel, állatetetéssel, piknikezési 

lehetőséggel várja látogatóit. 

Honlap: https://www.szigethalmivadaspark.hu/ 

 

 

 

Emese Park – középkori múzeumfalu 

A park egy X-XI. századi települést újraalkotva élő, 

működő modellként eleveníti meg az adott korszak 

tárgyi és szellemi hagyatékát. Az akkori 

magyarságot és a térség korabeli népeit együttesen 

bemutatva. 

Honlap: http://www.emesepark.hu/ 

 

 Veresegyházi Medveotthon 

A Medveotthonban élő állatok fajtája és egyedszáma 

folyamatosan változik, hiszen az ország minden 

részéről érkeznek ide példányok. Magántartásból, 

más állatkertekből és külföldről is kap a Medveotthon 

állatokat. A barna medvéken kívül élnek még itt 

farkasok, oroszlánok, mosómedvék, ormányos 

medvék, rénszarvasok és még sokan mások. 

Honlap: https://www.szigethalmivadaspark.hu/ 

 

 

Budakeszi Dinópark 

A Budakeszi Vadaspark területén belül, annak 
részeként megcsodálhatja a számtalan élethű 
dinoszaurusz megelevenített modelljeit. Több 
millió évvel ezelőtti világ tárul fel elénk, amint az 
ösvényeken sétálva megpillantjuk Vadaspark 
erdejében megbúvó félelmetes dinoszauruszokat. 
Honlap: http://www.dinopark.hu/ 
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Római Kalandpark 

A Római Kalandpark egy 
egyedülálló szabadtéri 
rendezvényhelyszín Óbuda 
szívében.  A Park híres gyönyörű 
ősfáiról és kihívást jelentő 
akadályairól, itt a természet és az 
aktív – sportos élet találkozik. A 
Kalandpark kiváló lehetőséget és 
helyszínt biztosít céges 
rendezvények, családi napok 
lebonyolításához. A 2,5 hektáros 
területünkön kicsik és nagyok, 
családok és barátok találnak aktív, 

természetközeli 
kikapcsolódást.  Magaslati 

kötélpályákkal, 
lecsúszópályákkal, szabadtéri 
lézerjátékkal és megannyi 

szabadidős szolgáltatással nyújt a Park feledhetetlen, egyedi élményt. Szabadidős 
játékokból sincs hiány a Parkban, minden korosztály megtalálja a magának tetsző játékot, 
elfoglaltságot. 
Szabadidős játékaink a következők: 
pedálos gokart, pétanque játék, óriás trambulin, ping-pong, babajátszó sarok, 
óriás homokbánya, foci/tollas/röplabda, slackline, családbarát szabadulószoba. 
Honlap: https://romaikalandpark.hu/ 
  

 

Bókay Kalandpark 

  

A Bókay Kalandpark Budapest 

egyik legújabb és legnagyobb 

kalandparkja. 2015-ben számos új 

felfedezésre váró akadállyal és 6 

szakaszból álló összesen 200m 

csúszópályával bővült a pálya. A 

Bókay Kalandpark kiváló helyszín 

iskoláknak, óvodáknak 

kirándulára. Ha csak egy szabad 

délután van töltsd el nálunk a jó 

levegőn egy kis mozgással, de egész napos programokkal is várjuk a gyermekeket, 

diákokat. A Bókay Kalandpark örömmel várja és fogadja szülinapos vendégeit akár 

gyermekekről, akár felnőttekről legyen szó. 

Honlap: https://www.bokaykalandpark.hu/ 
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Kiránduljatok a föld felett! 

– Lombkorona tanösvények Magyarországon 
  

 
   
 
Bármikor is túrázhatunk újra szabadon, a természetben kirándulni minden évszakban 

csodálatos. Hát még a lombok között… Hazánkban is már több helyen tehetünk 

biztonságos sétát a fák magasságában. Látogassatok el minden helyszínre, ha tehetitek! 

 

Ipolytarnóci Lombsétány 

A 150 méter hosszú, 8-10 máter magasságban húzódó lombsétányon hevederrel 

biztosítva fedezhető fel az erdei vadvilág, ősállatlábnyom, levéllenyomat. A kilátótorony, 

a csúszda és az alsó lombkoronaszint ösvénye heveder nélkül is látogatható, ahol 

felfedezhetünk rókalyukat, madárfészket, denevérbarlangot is. 

Honlap: https://www.osmaradvanyok.hu/hu/tanosvenyek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Makói Lombkorona sétány tanösvénye 

Magassága: 10 méter 

Hossza: 190 méter 

A lombkorona sétányon 

találkozhatunk függőhíddal, 

megpihenhetünk a Hagymaterasz 

árnyas részein, felmehetünk a 18 

méter magas kilátótoronyba pazar 

panorámájáért, vagy éppen 

kipróbálhatjuk a lejutás 

leggyorsabb módját, a vállalkozó 

kedvűeknek készült csőcsúszdát. 

Honlap: 

http://lombkoronasetany.hu/ 
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Sasfészek- kilátó, lombkorona tanösvény és erdei játszótér – Lengyel-Annafürdő 

A 30 méter hosszú építmény egyedi kiegészítőkkel, interaktív eszközökkel segíti az erdő 

szintezettségét, az ott élő állatokat megismerni. Ki ne szeretne belehallgatni az óriás 

fakürtbe, ahol az erdő titokzatos hangja hallatszik, vagy látcsövön meglesni a mókusokat? 

A közeli erdei tavacskánál piknikezni is lehet, az erdei játszótér pedig biztosan minden 

gyermeket elvarázsol. Honlap:  

https://gyulajzrt.hu/hir/3430/megtortent_sasfeszek_kilato_es_lombkorona_osveny_erd

ei_jatszoter_atadasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

További lombkorona tanösvények Magyarországon 

https://www.gyomaendrod.com/latnivalok/erzsebet-ligeti-lombkorona-setany-es-

kilato 

http://erdeiprogramok.hu/2017/05/10/lombkorona-tanosveny-atadasa-kaszon/ 

http://koos.hu/2017/08/29/mecsekerdo-mokussuli-erdok-haza-erdeiiskola-atadtak-a-

sasvolgyi-lombkoronasetanyt/ 

https://www.kaeg.hu/media/hirek/176/a-tervezett-pannonhalmi-lombkorona-

tanosveny 

http://www.nefag.hu/2017/12/atadasra-kerult-a-karcagi-parkerdoben-megepitett-

lombkorona-setany/ 

Képen: a Karcagi Parkerdő Lombkorona Sétánya 
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Kreatív, látványos és élvezetes interaktív kiállítás gyerekeknek és családoknak 

Budapest szívében, a Király utcában! 

A MiniPolisz egy olyan különleges világ, ahol a 3-12 éves korosztály játszva ismerkedhet meg a 

számukra elérhetetlen „felnőttes” dolgokkal. A folyamatosan megújuló helyszíneken a kicsik egy 

teljes mértékben a méreteikre szabott, felépített városban egy időre belebújhatnak a felnőttek 

bőrébe. Kipróbálhatják magukat a nagyok áhított világában, így olyan tevékenységekben is részt 

vehetnek, amelyekből többnyire „tiltva” vannak. Ebben a minivilágban néhány órára feje tetejére 

állnak a megszokott hétköznapok, és így lehet belőlük bolti eladó, pénztáros, postás, darukezelő, 

bankos, virágárus, manikűrös, de akár világsztárként is bizonyíthatják kreativitásukat. 

Ha családi programot tervezel, akkor irány a MiniPolisz! Itt még esős időben is teljes a szórakozás! 

Papa, mama, gyerekek és a nagyszülők is együtt játszhatnak a gyerekparkban. A szerepcserés 

játéknak köszönhetően a felnőttek újra gyerekek lehetnek, a gyerekek pedig belekóstolhatnak a 

nagyok áhított világába. 1000 m2-en, közel 30 városrész elevenedik meg gyerekméretben. Életképek 

a gyerekvárosból. Nézzetek szét! Honlap: https://www.minipolisz.hu/ 
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Városrészek 

ALDI ÜZLET 
Az ország legkisebb ALDI üzletében kipróbálhatod, milyen nálunk bevásárolni és dolgozni. Ülj be a 
kasszába, töltsd fel a hűtőt, vásárolj be, vagy rendezd át a zöldség-és gyümölcsrészleget! Bújj 
munkatársaink bőrébe, meglátod, élvezni fogod.  

 
ÁLLATORVOSI RENDELŐ 
Lépj be állatorvosi rendelőnkbe! Amíg a szülők a betegváróban izgulnak, Te a kis betegeket a 
kezelőasztalon vizsgálhatod és láthatod el. Ha nagy a baj, csak a műtét segít! A vállalkozó kedvű doktor 
urak és doktor nénik a számítógép mellett, íróasztalnál állíthatják ki a szükséges receptet. 
 
BENZINKÚT 
Tankold meg járgányod, hogy mihamarabb újra közlekedni tudj a KRESZ-pályán 
 
BOSCH CAR SERVICE 
Megnyitott a Bosch Car Service autószerelő műhelyünk. Gyertek, szervizeljétek le a családi járgányt! 
 
BUDAPEST KÖZÚT 
Most segíts Te is nekünk! Foltozd be a géppel az utat, tüntesd el a kátyút, munkád eredményét a 
képernyőn is láthatod! Próbáld ki a P+R parkoló sorompóját és parkolj be az egyik szabad helyre! 
 
CSEPEL KERÉKPÁROK 
Most kipróbálhatsz néhányat a Csepel kerékpárjai közül és tesztelheted is őket a KRESZ pályán!  
 
DANUBIUS MINIHOTEL 
Itt lehetőséged van betekinteni a kulisszák mögé és kipróbálnod magadat többféle munkakörben.  
 
DENTALKÓPÉ - A MESEBELI GYEREKFOGÁSZAT 
Legyél te a fogorvos, a fogászati asszisztens vagy a páciens!  
 
DM ÜZLET 
A dm üzletében a gyerekek a számukra készített gyermek bevásárlókocsikkal indulhatnak neki a 
bevásárlásnak. A vásárlást egy gyermekekre szabott kasszánál tudják befejezni. Lehetőségük van akár a 
pénztár mögé is állni és kipróbálni, hogyan is dolgoznak a dm eladói. 
 
FARM 
Kezdődjön a MiniPolisz farmon a felelősségteljes állattartás! Itt sohasem áll meg az élet: az istállóban 
várakozó Riska tehetünk fejésre vár, kis borja pedig arra, hogy játsszanak vele. 
 
KIS PIKTOROK, MUNKÁRA FEL! 
Beköszöntött a Gipszkorszak! A büszke és boldog gyerkőcök itt igazi művészekké válnak és ennek 
eredménye a sok-sok szín és a még több csodás alkotás. Ne felejtsétek el hazavinni a játék végén, hogy a 
műalkotásotokkal meglephessétek a szülőket, nagyszülőket!  
 
Okostányér® konyha 
Máris indulhat a sütés-főzés, ebédhez terítés a MiniPolisz konyhájában!  
 
LEGYÉL TE IS POSTÁS 
Légy a Miniváros postása! Vedd fel a zöld sapkát, kapd válladra a postatáskát és máris indulhat a 
kézbesítés! Ülj a pult mögé, bélyegezd a leveleket, vedd át a csekkeket, majd szortírozd a küldeményeket!  
 
MÁV ZRT ÉS MÁV-START ZRT STAND 
Itt megtanulhatod vezetni a pályaudvaron állomásozó FLIRT motorvonatot. 
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MINIPRAKTIKER BARKÁCSÁRUHÁZ 
Gyere és csempézd le a fürdőszobát! Csemperagasztóra van szükség a munkálatokhoz? Pakold föl és vidd 
az építkezés helyszínére! Újra kell építeni a közműhálózatot? Itt van a lehetőség, hogy a falban húzódó 
csővezetékeket megvizsgáld! 
 
OÁZIS KERTÉSZET 
Itt megtanulhatod, hogy készíts virágcsokrot anyunak, hogyan segíts a kerti munkában apunak vagy a 
nagyszüleidnek, valamint megismerheted a növénygondozás rejtelmeit és olykor szigorú szabályait.  
 
OBB BRINGASZERVÍZ 
Ellenőrizd le, hogy valóban készen áll-e a kerékpár az indulásra 
 
OTP BANK FIÓK 
Üdvözlünk a pénz világában! Less be az OTP fiók színfala mögé, és a kamera és monitor segítségével tartsd 
szemmel a bankot! 
 
PIZZA KING 
Ma Te vagy a szakács! Lepd meg szüleidet, készítsd el saját pizzádat!  
 
GENERALI KRESZ-PÁLYA 
Próbáld ki, hogy mennyire tudsz biztonságosan közlekedni egyedül!  
 
RÁDIÓ 1 STÚDIÓ 
Itt most te lehetsz a középpontban! Az élethű stúdiókörnyezetben könnyedén elsajátíthatod a 
rádiós műsorvezetés technikáját, megtanulhatod, hogyan kell viselkedni a stúdióban - mit és hogyan kell 
mondani - , amikor több millió ember hall téged. 
 
RENDŐRSÉG 
Egy igazi rendőrségen találhatjátok magatokat, ahol egy igazi börtön vár a rend megsértőire! Ha még ez 
sem lenne elég, akkor egy szuper rendőrmotorra is felszállhatsz! 
 
SIÓ VITATIGRIS GYÜMÖLCSLÉGYÁR 
Végigjátszhatjátok a teljes gyümölcslégyártási folyamatot egészen a gyümölcs leszedésétől a préselésig. 
Kalandra fel! 
 
SZÉPSÉGSZALON 
Itt most végre szépülhetsz és szépíthetsz másokat, anyut, aput vagy éppen a nagyit! Kipróbálhatod, hogy 
milyen egy igazi szépségszalon és megnézheted azt is, hogy milyen termékeket használnak a nagyok. 
 
SZÍNPAD 
Legyél te a legnagyobb sztár! Itt most Te állhatsz a színpadon, neked tapsol a közönség! Énekelhetsz, 
táncolhatsz, szavalhatsz vagy előadhatsz bármilyen produkciót. Függöny fel és kezdődhet a show! 
 
TŰZOLTÓSÁG 
A FIRELIFE Erdőtűz-megelőzési Projekthez csatlakozva itt a MiniPolisz erdejében gyakorolhatják az ifjú 
tűzoltók, hogyan kell hatékonyan tüzet oltani, és ugyanitt, játékos keretek között ismerkedhetnek meg a 
gyerekek a tűzhasználat alapelveivel.  
 
VÍZÜGY 
Az új MiniPolisz városrészben megismerheted a zsilipek kezelésének minden csínját-bínját, hiszen egy 
nagy hajót kell ügyesen a folyó alsó szakaszából, annak felső szakaszába eljuttatni, ami csak a megfelelő 
logikai sorrendben teljesíthető! Közben, a hajó kapitányaként akár dudálni is tudsz, és az ablakait, illetve 
oldalfényeit is felkapcsolhatod.  
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A szürke ló 
(magyar népmese)  

 
 
 

Egyszer volt egy szegény ember, akinek a világon semmi egyebe nem volt, csak egy 
szürke lova. Azzal kereste a mindennapi kenyerét, hogy eljárt a szürke lovával őrölni; 
éjjel-nappal mindig őrölt rajta. 
A szürke ló nagyon megunta ezt a dolgot, mert látta, hogy a más ember lova mindig 
párjával őröl, neki meg magának kellett húzni a malmot. 
Azt mondja hát a gazdájának: 
 
- Édes gazdám, mi dolog az, hogy más ember mindig két lóval őröl, te meg engem csak 

magamat fárasztasz itt a malomban? 
 

- Biz annak az az oka, kedves lovam, hogy 
egy árva bogaram sincs, akit melléd 
foghatnék. 
 
- Ha csak ez a baj, eressz el engem, majd 
kerítek én magamnak egy társat. 
 
A szegény ember mindjárt kifogta a 
malomból, és eleresztette. 
Elindult hát a szürke ló, hogy társat 

kerítsen magának; megy, mendegél hetedhét 
ország ellen, egyszer meglát egy rókalyukat. Kapja magát, ráfekszik a lyukra, mintha 
meghótt volna, s már a farkát se tudná mozdítani. 
Odabent a rókalyukban egy öreg róka lakott három fiával. 
Egyszer a legkisebb fia ki akar menni, meglátja a szürke lovat; azt gondolta a fehérségéről, 
hogy hó van. Visszamegy az anyjához. 
 
- Jaj, anyám, nem lehet most kimenni, nagy hó van odakint! 
 
- Már hogy volna - feleli az öreg róka -, hiszen éppen nyár közepe van most. Eredj ki te, 
fiam - mondja a középső fiának -, te öregebb vagy, többet tudsz, nézd meg, mi az. 
 
Kimegy a középső fia is, az is meglátja a szürke lovat a lyuk száján, az is visszamegy. 
 
- Jaj, anyám, csakugyan nem lehet most 
kimenni, hó van! 
 
- Már hogy volna most hó, hiszen éppen nyár 
közepe van. Eredj te, legöregebb fiam, te 
legtöbbet láttál már a világon, nézd meg, mi 
van ott. 
 
Kimegy a legöregebb fia is, de az is csak azzal 
megy vissza: 
 
- De bizony csakugyan hó van, akárhogy van 
a dolog, semmit se láttam, csak a nagy fehérséget. 
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- Nem lehet most hó, hisz éppen nyár közepe van - mondja az öreg róka, azzal maga ment 
ki. 
Hát látja, hogy nem hó, hanem szürke ló. Gondolkodóba esik, hogy kellene azt elhúzni 
onnan; ha ott marad, még csak ki se tudnak járni tőle. Próbálták elhúzni a három fiával, de 
meg se tudták mozdítani. Elmegy hát a farkas komájához.  

 
- Kedves komám, 
ugyancsak jó pecsenyére 
tettem szert, már oda is 
vittem a lyukam 
szájához, de sehogy se 
fér bele, pedig ha kívül 
marad, mind kikezdik a 
varjak. Ezért hát azt 
gondoltam, húzzuk el a te 
barlangodhoz, abba talán 
belefér, majd 

rájárhatunk ketten is. 
 
A farkas megörült a jó pecsenyének, gondolta magában: csak egyszer az ő barlangjában 
legyen, nem eszik abból a róka egy fél falatot se. 
Mindjárt visszamentek a róka lyukához; még akkor is ott feküdt a szürke ló, mintha 
meghótt volna. Mikor odaértek, elkezd a farkas tanakodni: 
 
- Hogy kellene ezt az én barlangomhoz elvinni, koma? 
 
- Hát csak úgy - felel a róka -, ahogy én idáig hoztam: a farkamat a farkához kötöttem, úgy 
hoztam árkon-bokron keresztül, még csak nehéz sem volt. Most hát kössük a te farkadhoz 
a farkát, úgy a legszebben elviheted. 
 
A farkas mindjárt ráállott: az bizony jó lesz! Már előre fente a fogát a jó pecsenyére. 
A róka meg jó erősen összekötötte a farkas farkát a szürke ló farkával. 
 
- Húzhatod már, koma!  
 
Húzza a farkas, de meg se bírja 
mozdítani. 
Amint legjobban erőlködik, hirtelen 
felugrik a szürke ló, elkezd szaladni, 
húzza ám a farkast farkánál fogva 
maga után árkon-bokron keresztül. 
Vitte egyenesen a gazdájához. 
 
- No, gazdám, hoztam magamnak 
társat. 
 
A szegény ember mindjárt agyonverte a farkast, a bőrét eladta jó pénzért, azon vett egy 
másik lovat, attól fogva sohasem őrölt magában a szürke ló. 
Ha magában őrölt volna, az én mesém is tovább tartott volna. 
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 Napozzatok a vízparton! 

 Sétáljatok a fűben mezítláb! 

 Piknikezzetek a természetben! 

 Próbáljatok ki egy új ízű fagyit! 

 Süssetek szalonnát a családdal!  

 Látogassátok meg a távoli rokonokat! 

 Egyetek főtt kukoricát a teraszon! 

 Nézzetek csillaghullást augusztusban! 

 Tartsatok egy lusta napot! 

 Építsetek homokvárat! 

 Csináljatok egy új nyári frizurát! 

 Hajókázzatok a Dunán, vagy tavon! 

 Vacsorázzatok a szabadban gyertyafénynél! 

 Nézzetek tűzijátékok! 

 Fújjatok szappanbuborékot! 

 Aludjatok kint sátorban!  

 Egyetek behűtött görögdinnyét! 

 Rendezzetek kártyapartit! 

 Mossátok le együtt az autót! 

 Játszatok ugróiskolát! 

 Horgásszatok! 

 Tartsatok családi olimpiát! 

 Menj naplemente túrára Szüleiddel, nézd végig a naplementét! 

 Tavaszi nagytakarítás: segíts ügyesen Anyának! 

 Készíts limonádét: díszítsd ehető virágokkal a finom frissítőt! 

 Szedj vadvirágokból csokrot Anyának, Mamának! 

 Préselj virágokat! 

 Készíts sok családi fotót! 

 Készíts festett kavicsokból gyűjteményt és hívd meg a kiállításra a 

családodat! 

 Kerti parti az erkélyen vagy csak sütögessetek együtt késő délután az 

udvaron! 
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Hozzávalók (6 személyre): 

 
▪ 1 kg friss vagy mirelit vegyes erdei gyümölcs 

▪ 3 evőkanál cukor 

▪ 8 szelet fehér vagy teljes kiőrlésű kenyér (a 

héját vágjuk le )  

▪ 2 evőkanál ribizlidzsem 

 

 
 
 

Elkészítés: 
A gyu mo lcso ket tegyu k a cukorral e s 3 evo kana l ví zzel egy la basba. 5 percig fo zzu k, vagy 
mí g a gyu mo lcs megpuhul. Hagyjuk, hogy kisse  kihu ljo n.  
 
Egy 4 bo gre nyi u rtartalmu  pudingforma alja t e s oldalait be lelju k ki 6 szelet kenye rrel. A 
szeleteket va gjuk me retre, gyo zo dju nk meg ro la, hogy to ke letesen illeszkednek, e s nem 
hagynak lyukat. 
 
Szu rju k le a gyu mo lcso ket -tartsuk meg a levet is -, s tegyu k o ket a forma ba. A marade k 
kenye rrel fedju k le a forma teteje t. A megmaradt le bo l 3-4 evo kana lnyit o ntsu nk a teteje re, 
s a ta nye rra tegyu nk neheze ket, mint pl. egy nagyobb konzervdoboz. Tegyu k 2-3 
o rahossza ra a hu to be, hogy a le  ela ztassa a kenyeret.  
 
A szo szhoz szu rju k a megmaradt levet egy la basba, majd adjunk hozza  ribizlidzsemet. 
Kevere s mellett fo zzu k 2-3 percig, mí g a dzsem elolvad.  
Fordí tsuk a pudingot egy ta nye rra, s a ribizliszo sszal ta laljuk. 
 
 

Fotó: gasztroabc.hu 
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Hozzávalók:  

 
▪ 20 dkg sovány túró 
▪ 4 csepp vanília aroma 
▪ 1 kiskanál citromlé 
▪ 2 evőkanál cukor 
▪ 1 dl joghurt 
▪ 30 dkg magozott meggybefőtt 
▪ 4 db babapiskóta vagy 

ugyanennyi mennyiségű 
piskótalap 

▪ fél dl tej 
▪ 1 kiskanál instant kakaópor 

 

 
 

Elkészítés 

A túrót villával törd össze, cseppentsd bele a vaníliaaromát, citromlevet, a cukorral meg a 
joghurttal keverd össze. 

A piskótát tördeld falatnyi darabokra, s a kakaóval ízesített tejjel öntözd meg. 
Üvegkelyhekbe vagy talpas poharakba rakogasd a kakaós piskótadarabokat. 

Oszd el rajta a túrós krémet, végül az egészet koronázd meg meggybefőttel.  

Friss gyümölccsel, pl. eperrel, málnával is nagyon finom. 

 

 

 

 

Fotó: nagyonsuti.hu 
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Hozzávalók: 

 
▪ 2 marék pitypang virág 

▪ 1 kg cukor 

▪ fél citrom leve 

▪ 1 liter víz  

 

 
 
 

Elkészítés 

A pitypang (gyermekláncfű) virágról a 
szárát lecsipkedjük (csak a virágot 
használjuk), beletesszük egy edénybe, ráöntjük a 
vizet és egy éjszakát hagyjuk állni.  

Másnap lassú melegítés után hozzáadjuk a cukrot és a citromot is. Kb. 1 órát nagyon lassú 
(csak kicsit gyöngyözzön a teteje) főzzük, leszűrjük és üvegekbe töltjük. Utána takaróba 
csavarjuk és hagyjuk benne kihűlni. Kihűlés után irány a kamrapolc. 
 

Még egy tipp, ha sokáig főzzük nagyon lassan, akkor pitypang "méz" lesz belőle. Érdemes 
kipróbálni, aki egyszer megkóstolta mindig vágyni fog rá. 

 

Metzker Krisztina receptje alapján 
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Nyári kézműves ötletek
   

 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 



 

   
 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 



 

   
 

Nyári népi jóslatok 

  

Csokorba gyűjtöttük a magyar időjárási népi bölcsességeket. 

 

Június 8. Ha Medárd napján esik, negyven napig esni fog. 

 

Június 13. Tápió mentén úgy vélik, hogy nagy esők jönnek, Szent Antal elviszi a szénát. 

Június 24. Iván nap: Amilyen az idő ezen a napon, 40 napig olyan marad. 

 

Július 13. Ha dörög, és villámlik, ez lesz jellemző az elkövetkező 40 napban is. 

 

Július 25. Ha sok a felhő az égen, sok lesz a hó, ha nagyon süt a nap, akkor hideg lesz a tél. 

 

Augusztus 10. Ha szép idő van ezen a napon, szépnek ígérkezik az ősz is, bő terméssel. 

 

Augusztus 20. A jó idő bő termést hoz. 
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Mesekönyv ajánló 

 

Esti mesék a szeretetről  

Boldizsár Ildikó 

 

Mi a közös az önző óriás, a kilenc gyermekét egyedül nevelő csizmadia és a rút 

Csimbók herceg között? Az, hogy a szeretet, amelyet ők éreznek valaki iránt, 

vagy valaki más érez irántuk, képes megváltoztatni és jobbá, szebbé tenni az 

életüket. Boldizsár Ildikó író-mesekutató - az Esti mesék-sorozat 

záróköteteként - ezúttal olyan történetek válogatott össze, amelyek mind a 

szeretetről szólnak, ám nemcsak annak hatalmáról mesélnek, hanem azokról a 

nehézségekről is, amelyek a szeretettel legyőzhetők. Az esti mesék között akad 

európai, ázsiai, dél-amerikai is, sőt: Oscar Wilde és Jókai Móra egy-egy 

klasszikus meséjével is megismerkedhetünk ebben a gyönyörű, színes kötetben.  

 

 

 

forrás: www.lira.hu 
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Útravaló 

  

Földi léted 

 

Az álarc csak a szemet csapja be… 

Sokszor küzdesz problémával, látszólag értelmetlenül rád mért feladattal. Amikor 

veszteség, baleset, betegség vagy fájdalom ér, akkor egy tökéletes rendszer jelzése jut el, 

vagy vissza hozzád.  

Az eldobott kő előbb-utóbb földet ér, a 

vonat valamikor megérkezik az 

állomásra. Mert egyszer mindennek 

jutalmát várhatod. Tudd, hogy szíved 

nem más, mint egy végtelen, de nyitott 

könyv. Önmagad, és barátaid tudod csak 

becsapni… 

Vakon élsz, s takaródnak használod a 

külvilágnak mutatott képet, ha úgy érzed 

mindig rossz kártyát oszt neked az 

úgynevezett véletlen. Nem ismersz saját magadra, nem látod felelősséged. Kudarcok, 

csapások érnek, te pedig nyüszítve, és látványosan bizonygatod, hogy jó vagy.  

A világba üvöltöd: -Miért büntetnek!?  

Na de ekkor kitől vársz választ?  Inkább nézz mélyen magadba, és csendben kérdezd 

szíved… 

-Valóban helyesen és őszintén élsz, vagy csak mondod, és álarcot hordasz, amely maszk 

még a tükörben is rajtad van? 

Változtass. 

Ne mindig másban keresd a hibát. Magyarázatot nevelsz, tettek nélkül várakozol… 

Az a legkönnyebb, de egyben a leggyávább tett is, ha magadon kívül jelölsz felelőst, 

ahelyett, hogy cselekednél, s ahelyett, hogy szívvel élnél. Gondolkodj el, és kutasd a 

lehetséges okokat, a miértekre a választ. Élj emberhez méltó módon, s valamit szüntess 

meg, vagy éppen kezdj el életedben. Kitartó nyugalommal változtass, szeress, hisz ez lehet 

a kulcs, ami a zárat nyitja: a megoldások termébe. 

A rózsa is, a várandós anyák is, hosszan öltöztetik virágukat… 

/Albertt/ 
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