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Kedves Gyerekek, kedves Olvasóink!
Új rovataink mellett, ezentúl mindig egy kis játékra is hívunk benneteket!
Találjátok meg, melyik oldalra rejtettük a Pitypang tündért az újságban, s a
megfejtést küldjétek be az ebedjelentes@pitypangovoda.hu e-mailcímre. Aki
leghamarabb küldi be a helyes választ, egy Pitypang bögrét nyer.
Jó szórakozást kívánunk!

Az idei nevelési év végén nagy-nagy örömünkre ismét megtartjuk - már-már hagyományosan
– a Pitypang LOVAGI HETEK-et! Sajnos, ebben az évben sem csatlakozhatnak a Szülők! A
kéthetes programban rengeteg élményben lesz részük a gyerekeknek. Készíthetnek kardot,
pajzsot, a lányok felvehetik a hercegnős ruhákat, melyhez fátyol és fejdísz jár. A csoportok
megfogalmazzák saját lovagi kódexüket, csoport zászlót és címert alkothatnak, a fogadóban
pedig olthatják szomjukat, csillapíthatják éhségüket. Mindezt vidám lovagi játékokkal tarkítva.
A második hét végére természetesen minden kis óvodás lovaggá, hercegnővé válik!
Reméljük -mint mindig-, most is sikerül olyan élményt nyújtani, melyet sokáig emlegetnek
majd a kis „Pitypanglakók”!
Középkori lovag vagyok,
A jó célért harcba szállok.
Védelmezem a gyengéket,
Pártolom, akit üldöznek.
Kardom éles spanyol penge,
Bent tartom a kardhüvelybe’.
Ha szükséges előrántom,
Az életem nem sajnálom.
Nem tűröm el, hogyha gáncs ér,
Harcolok az igazságért!
Királylány vagyok én,
Szőke hajam földig ér.
Régóta toronyban élek,
A sárkánytól nagyon félek!
Várom a lovagot, hogy megmentsen,
És engem egyszer feleségül vegyen!
Én vagyok a királylány,
ki most éppen eléd áll.
Fejemen van koronám,
Csillog-villog a ruhám!
3

Új rovattal jelentkezünk, ahol egy-egy várat, várromot vagy kastélyt mutatunk be, kisebb
„városnézővel”, ajánlóval.

Füzéri vár
A Füzéri vár a 13. század elején épült. Magyarország legöregebb kővárai közé sorolható. E
csodálatos helyen még a szent korona is megfordult, mely időben 1526-ra tehető, Szapolyai
János megkoronázását követően. A korona csaknem egy esztendőt töltött e helyen.
A vár tulajdonjoga a századok során különféle „kezekben” megfordult. Nem áll szándékomban
az összes tulajdonos nevét és történetét bemutatni, mégis, hogy nagyobb rálátásunk legyen a
vár történetére, néhány ismertetőt osztanék meg az érdeklődőkkel.
A kezdetek kezdetén, s talán nem is a legelső feljegyzések szerint, első ízben 1270-ben tűnt fel
a vár léte. Az ekkor kelt oklevélben visszautalnak arra, hogy a vár birtokosa a XIII. század első
felében egy bizonyos Kompolt nembeli
„vak Andronicus mester” volt, akitől még II.
András király vásárolta meg. 1320-ban
Füzér királyi várként bukkan fel újra.
Luxemburgi Zsigmond király 1389. február
2-án adományba adta a várat. Az adomány,
tehát a vár és annak tartozékai Perényi Péter
fiaira szállt. Péter fiai jelentős építkezéseket
folytattak Füzéren a 15. és 16. században.
1568-ban ecsedi Báthory Miklós és György adománylevelet szereztek Füzér várára. Örökösök
hiányában Nádasdy Ferenc özvegyére, Báthory Erzsébetre és gyermekeire hagyták Füzért.
Ennek köszönhetően 1603-ban a Nádasdy család kezébe került. Nádasdy Ferenc 1654-ben
elzálogosította Füzér Várát. A település 1660-ig maradt Mosdóssy, majd özvegye birtokában.
A Wesselényi-összeesküvés kapcsán e javak lefoglalására 1670. június 22-én került sor.
A várat 1676-ban felégették, így teljesen használhatatlanná vált. 1711-ben a Rákócziszabadságharc után a település kihalt. 1920-ban a Trianoni diktátum következtében a község
határainak jelentős részét elvesztették.
Amit még érdemes megnézni, ha már Füzéren járunk:
•
•
•
•
•

Tájházporták
Dessewffy kúria
Magyarország egyik természeti csodája, a füzéri várhegy
Református Templom
Szent István Római Katolikus Templom

Forrás: https://fuzervara.hu/fuzer-vara/vartortenet/
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Egri vár

A várat valószínűleg a 13. század második felében
építették, a tatár hódításokat követően, amikor még
lovagvárként funkcionált.
Eger vára szintén nagy történelmi jelentőséggel bír,
melyről már biztosan sokat hallottak. Ma már úgy is
szoktuk szólítani, hogy Dobó István Vármúzeum,
nem véletlenül. Hiszen 1552-ben itt verte vissza
Ahmed vezír által vezetett mintegy harmincszoros
túlerőben lévő szultáni sereget.
Dobó Istvánt 1548-ban nevezték ki egri várnaggyá.
Nemcsak kiváló stratéga, hanem földesúr is volt.
Innentől kezdve az ő feladata, hogy minél erősebbé,
biztosabbá tegye a várat a támadás idejére:
megnövelte az őrség és a hadieszközök számát is.
A várat 1552-ben ostromolták meg. Egy hónapon keresztül lőtték a falakat. Sokáig az a rémhír
járt a törökök körében, hogy a magyarok bikák vérét itták az ostrom alatt, ezért olyan erőre
tettek szert, amely emberfeletti. Ez a bikavér valójában vörösbor volt, s innen ered Eger és
Magyarország egyik leghíresebb borának elnevezése.
1596-ban Eger Vára elesett és megkezdődött a 91 évig tartó török hódoltság időszaka. Ez a
magyar népre nagy keserűséget hozott. Mind ezek ellenére a hódoltság alatt a város számos
kulturális értékkel gazdagodott.
Érdemesnek tartom még megemlíteni, hogy Eger vára nem csak a törökök megszállása miatt
bír nagy történelmi jelentőséggel. Ugyanis Eger a Magyarországról Lengyelországba vezető
kereskedelmi útvonal kapuja volt.

Amit még érdemes lehet megnézni (s ízlelni), ha már Egerben járunk:

•
•
•
•
•
•
•
•

Város a város alatt
Gárdonyi Géza Emlékház
Minaret
Török fürdő
Egri Bazilika
Végvári vitézek tere
Dobó tér
(Egri borok)

Forrás: https://visiteger.com/hasznos/tortenelem/az-egri-var-tortenete
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Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az üveghegyen is túl, hol a
kis kurta farkú malac túr, volt egy király, annak egy fia, János.
Azt mondja egyszer a király a fiának, aki serdülő legényecske volt:
- Eredj, fiam, láss országot-világot, hadd pallérozódjál. Úgy lesz belőled derék ember.
Kétszer sem mondatta ezt János királyfi, tarisznyát vetett a
nyakába, botot a kezébe, elbúcsúzott apjától, anyjától, s ment
hetedhét ország ellen. Amint megy, mendegél, találkozik az
úton egy rettentő hosszú, vékony emberrel. Köszönti a
királyfi, a hosszú ember fogadja. Aztán nézte, nézte János
királyfi a hosszú embert, s szeme-szája tátva maradt a nagy
erős csudálkozástól, mert ő még ilyen hosszú embert nem látott. Kérdezte:
- Ki vagy te, mi vagy te, mi a mesterséged?
Felelte a hosszú, vékony ember:
- Az én nevem: Villámgyors. Olyan sebesen futok, mint a villámlás, még annál is sebesebben.
- No, azt szeretném látni - mondja a királyfi.
Még jóformán ki sem mondja, előugrik a bokrok közül egy szarvas. Uccu, utána Villámgyors,
egyet szökik, kettőt ugrik, s utoléri a szarvast. Mondja a királyfi:
- Mármost csakugyan elhiszem, hogy oly sebesen tudsz futni, mint a villámlás. Gyere velem,
legyünk kenyeres pajtások, bizony nem bánod meg.
Kezet csapnak, barátságot fogadnak, mennek ketten tovább.
Amint mennek, mendegélnek, látják, hogy egy rettentő széles vállú ember alája feküdt egy nagy
hegynek, s azt emelgeti. Odamennek, köszönti a királyfi, s
kérdi a széles vállú embert:
- Hát te ki vagy, s mi vagy, atyafi?
Feleli a széles vállú ember:
- Én Hegyhordó vagyok. Nincs az a nagy hegy, hogy a
vállamon el ne vigyem.
Mindjárt fel is kapta azt a hegyet, s vitte a vállán, mintha csak egy zsák búza lett volna.
- Ejnye, atyafi - mondja a királyfi -, nem csapnál fel közénk kenyeres pajtásnak?
- Jó szívvel - mondotta Hegyhordó.
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Azzal kezet csapnak, s mennek tovább hárman. Mentek, mendegéltek, s beértek egy rengeteg
erdőbe. Hát ott egy rengeteg széles mellű ember csak ráfúj a fákra, rettentő szél kerekedik, s a
fák szörnyű nagy recsegéssel-ropogással döndülnek a földre.
Megállanak a kenyeres pajtások, szemük-szájuk tátva marad a nagy csodálkozástól, még ilyet
nem láttak világéletükben. Kérdi a királyfi:
- Hát te ki vagy, s mi vagy? Mi a mesterséged?
Mondja a széles mellű ember:
- Én Fúvó vagyok, s egy fuvintásomra a legnagyobb ház is
összedől, s a legnagyobb fákat is pozdorjává töröm.
- Ejnye - mondja a királyfi -, éppen nekünk való ember vagy, állj
közénk kenyeres pajtásnak.
Mindjárt kezet csapnak, nagy barátságot fogadnak, s mennek tovább. Most már voltak négyen.
Mennek, mendegélnek, s találkoznak az úton egy nyilas emberrel.
Köszönti a királyfi, s kérdi tőle:
- Hát te ki vagy, mi vagy, mi a mesterséged?
Mondja a nyilas ember:
- Én Jóltaláló vagyok, a borsószemet úgy ellövöm akárkinek
a tenyeréről, hogy a tenyerének semmi baja nem lesz.
- Próbáljuk meg! - mondja a királyfi.
Volt a nyilas embernél egy szem borsó, azt a királyfi a
tenyerén kitartotta, s a nyilas ember csakugyan úgy ellőtte,
hogy a királyfi tenyerét a nyíl még csak nem is súrolta.
Na, kezet csap a királyfi Jóltalálóval is, és mennek tovább öten. Amint mennek, mendegélnek,
találkoznak egy kicsi, zömök emberrel. Köszönti a királyfi, s
kérdi:
- Hová-merre, földi? Ki s mi vagy, mi a mesterséged?
Felelt a kicsi, zömök ember:
- Az én nevem Péter, s ha a fejemet a földre teszem, mindent
tudok, amit az emberek gondolnak és cselekszenek, akármilyen
messze vagyok tőlük.
Megörvend a királyfi Péternek, erősen megbarátkoznak, s ment Péter is velük. Most már voltak
hatan, mind kenyeres pajtások. Mentek, mendegéltek hetedhét ország ellen, s addig mentek,
mendegéltek, amíg éppen Tündérországba nem értek.
Volt Tündérország királyának egy gyönyörűséges szép lánya, akinél szebbet a világ nem látott,
s aki olyan sebesen tudott szaladni, mint a szél. Nem is volt más az ő neve: Szélike
királykisasszony.
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Egyszer kihirdetteti a király az országában, még azon is túl, hogy annak adja lányát, aki a
futásban elhagyja; de úgy próbáljon szerencsét akárki, hogy ha lányát el nem tudja hagyni,
karóba kerül a feje.
Hiszen próbáltak szerencsét királyfik, hercegek, grófok, bárók s válogatott cigánylegények, de
karóba is került a feje valamennyinek.
Hallják ezt a kenyeres pajtások, fölmennek mind a királyhoz, s ott előretaszigálják
Villámgyorsat, hogy hát ez a pajtásuk szerencsét próbálna.
- Jól van - mondja a király -, csak próbálj, kilencvenkilenc legénynek karóban a feje, a tied lesz
a századik.
Tenger nép gyűlt a király udvarába, hadd lássák, melyik tud jobban futni: Szélike-e vagy az a
hosszú, langaléta ember?
Megfutamodik Szélike, utána Villámgyors, egyet ugrik, kettőt
szökik, s úgy elhagyja Szélikét, hogy az nagy erős szégyenében
keservesen sírni kezdett.
Azt mondja a király Villámgyorsnak:
- Hiszen sebesebben futottál, az igaz, de bizonyosan valami baja
van a lányomnak. Tegyünk még egy próbát.
Futnak másodszor is, de Villámgyors most is úgy elhagyta Szélikét, hogy Szélike még nyomába
sem ért. Hej, szégyellette magát a királykisasszony erősen, sírva szaladt a palotába!
- No, fiam - mondja a király Villámgyorsnak -, látom, hogy most is jobban futottál, mint a
lányom, de három az igazság, fussatok harmadszor is.
Ezalatt Szélike királykisasszony egyet gondolt, s Villámgyorsnak egy gyönyörűszép
gyémántgyűrűt küldött ajándékba. Örült Villámgyors az ajándéknak, mert nem tudta, hogy
miféle gyűrű az. Afféle gyűrű volt az, hogy aki az ujjára
húzta, mikor menni akart, a földbe gyökerezett a lába. No, ha
Villámgyors nem tudta ezt, bezzeg tudta Péter, mert ő a
földhöz nyomta a fejét, s megtudta, hogy min járt a Szélike
esze. Mindjárt szólott Jóltalálónak, hogy mikor Villámgyors
kiáll futásra, lője el a gyűrű fejét, mert abban van a varázs.
Na, elkövetkezik a harmadik nap. Kiáll Szélike s Villámgyors egymás mellé. Megfutamodik
Szélike, futna Villámgyors is, de nem tud. Állott egy helyben, mintha odacövekelték volna.
Abban a szempillantásban Jóltaláló megcélozza a gyűrű fejét, ellövi, s hát indul Villámgyors,
szalad, mint a villámlás, és harmadszor is elhagyta a királykisasszonyt.
Sírt a királykisasszony, majd fölvetette a méreg s a bosszúság. Hogy az a hosszú, vékony ember
így csúffá tegye! Most már akár akar, akár nem, hozzá kell mennie feleségül. Pedig úgy láttam,
mint ma, a királykisasszonynak János királyfin akadt meg a szeme. Bizony nem bánta volna,
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ha ez hagyja el a futásban. Bezzeg megörült, mikor a kenyeres pajtások fölmentek a királyhoz,
s azt mondotta Villámgyors, hogy nem kell neki a királykisasszony, csak annyi aranyat és
ezüstöt adjon neki, amennyit Hegyhordó elbír vinni.
- Adok én jószívvel - mondotta a király -, nem annyit, de többet, mint amennyit egy ember elbír.
Megtöltetett hat szekeret arannyal-ezüsttel színig.
- Itt van, vigyed, ha elbírod!
Fölkapja Hegyhordó a hat szekér aranyat és ezüstöt, de annyi volt neki, mint másnak hat zacskó
arany. Hozatott a király még hat szekér aranyat és ezüstöt: meg se kottyant Hegyhordónak.
No, már ennél több aranya és ezüstje a királynak sem volt. Akkor összeszedték, ami csak
drágaság volt a palotában. Aranytálakat, -tányérokat, késeket, -villákat, -kanalakat s mindent. Mikor mind
felszedte Hegyhordó, mondta:
- No, most elég!
Elmentek a kenyeres pajtások, de alig mentek el, a király
erősen megbánta, hogy ezeknek a jöttment embereknek azt a
rengeteg sok kincset odaadta. Gondolkozott, okoskodott, törte a fejét, hogy tudná valamiként
visszaszerezni. Egyet gondol, utánuk szalasztja Szélikét, hadd menjen velük, mintha elrabolták
volna, akkor aztán utánuk küld egy regement katonát, s Szélikét meg a tenger kincset is
visszahozatja. Hiszen Szélikének sem kellett egyéb! Bezzeg szaladott örömmel utánuk. Hipphopp! - egy szempillantásra utolérte őket, s mindjárt János királyfihoz szegődött, mellőle el sem
maradott. Mennek, mendegélnek, egyszer Péter lehajtja fejét a földre, s azt mondja pajtásainak:
- No, most mindjárt csúf dolgunk lesz. A király egy regement katonát indított utánunk, minket
elpusztítanak, s Szélikét meg a kincset visszaviszik.
- Úgy-e - mondja Fúvó -, hát csak jöjjenek! A többit bízzátok rám.
Jött is a regement. Mikor egy puskalövésnyire volt, visszafordult Fúvó, megfújja magát,
kerekedik rettentő nagy forgószél, s elfújta a katonákat lovastul, mindenestül, talán még a világ
végén is túl. Most már

mehettek

Szépen

a

János királyfi udvarába.

Ott a temérdek kincset

öten elosztották egymás

között,

királyfinak

hazaértek

János

Szélike
Mindjárt

békességben.

maradt

királykisasszony.
nagy

lakodalmat laktak, üstre

főztek, teknőre tálaltak.

Csak lé volt kilencféle.

Én is ott voltam ebédre.

Ettem-ittam,

mulattam, s aztán szépen elkullogtam.
Itt a vége, fuss el véle!
9
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„Ha erdőbe mész, csak a lábnyomod hagyd ott!”
Ha nyár, akkor sokaknak először a víz, vízpart jut eszébe kikapcsolódás gyanánt. Hazánkban
azonban nemcsak fürdőzésre alkalmas „vizes kirándulóhelyek” találhatóak, hanem csodaszép
természeti (olykor mesterséges) képződmények is. Ezekből ajánlunk most egy csokorral.
1. Szinva patak vízesés (Lillafüred)
Magyarország legnagyobb függőleges esésű
vízesése húsz méteres magasságával. A
lillafüredi
Palotaszálló
építésénél
mesterségesen alakították ki a Szinva patak
elterelésével. A szálló közelében a lépcsőzetes
függőkert, a nagy méretű park és a vízesés
ingyenesen megtekinthető.
További látnivalók a környéken:
Anna-barlang
Szent István-cseppkőbarlang
Erdei kisvonat (lillafüredi kisvasút)
Hámori tó
Lillafüredi Libegő
Garadna-völgyi pisztrángtelep
2. Fátyolvízesés (Szilvásvárad)
A Szalajka-völgy legcsodásabb és
legkedveltebb
helye
az
országunkban egyedülálló, 17
méter magas, 18 lépcsőből álló
Fátyol-vízesés. A Szalajka-forrás
által táplált vízesést az erdei
kisvasút végállomásáról pár perces
sétával, illetve a Szilvásvárad
belterületén található parkolótól
egy nem túl hosszú gyalogtúrával
lehet megközelíteni.

További látnivalók a környéken:
• Szilvásváradi erdei kisvasút
• Pisztrángos tavak
• Szikla-forrás
• Istállós-kői barlang
• Millenniumi kilátó
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3. Megyer-hegyi Tengerszem (Sárospatak)
A 303 m magas Megyer-hegy lélegzetelállító szépségű tavacskáját a Malomkő tanösvényen
keresztül közelíthetjük meg. A tó legnagyobb mélysége 6,5 m, a tavat körülvevő sziklafalak
pedig 70 méterrel magasodnak a víztükör fölé. A Megyer-hegy oldalába magasan felhúzódó
szőlők közül, a Ciróka Pihenőparktól kb. 20 perc
alatt egy néhol kissé meredek ösvényen tudjuk
megközelíteni a Tengerszemet. A tanösvény jelzései
teljesen körbe vezetnek a tó körül meredeken
felkapaszkodva a sziklafalak tetejére. A biztonságról
korlátok gondoskodnak. Egy új kilátótorony is épült
a Megyer-hegy tetején, a többszintes, a lombkorona
fölé nyúló toronyból remek panoráma nyílik a
zempléni tájra. A kilátó a tengerszemtől északra
található, pár perces sétára a Piros kereszt jelzésű
úttól, táblák segítenek a tájékozódásban. A
Tengerszem, a Malomkő tanösvény, a kilátó egész
évben ingyenesen látogatható.
További látnivalók a környéken:
• Sárospataki vár
• Sárospataki Vártemplom
• Végardó Termálfürdő és Kemping
• Betyár Lovastanya

4. Apci Tengerszem
A Mátra megannyi szépséget rejt,
ezek
egyike
az
egykori
andezitbánya helyén kialakult
Széleskői-bányató Apcon. A
magas
sziklafalak
határolta
kristálytiszta bányató megjelenése
miatt
kapta
a
tengerszem
elnevezést. A bányató és az azt
ölelő 25 méter erdősáv 1995 óta
helyi
jelentőségű
természetvédelmi terület.
Apc egy Árpád-kori falu, a
szájhagyomány szerint, a Somlyó hegyén tanította Mátyás király a sólymait vadászatra.
További látnivalók a környéken:
• Kisbágyi Afrikai-Magyar Magánmúzeum
• Sziráki kastély
• Turai kastély és kastélykert
• Hatvani vadaspark
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5.
Pálvölgyi
cseppkőbarlang (Budapest)
Hazánk
leghosszabb
barlangja
leginkább
cseppköveiről lett nevezetes,
bár
igazából
sokkal
jellemzőbbek rá a magas,
hasadékszerű folyosók, a
nagy szintkülönbségek, és a
hévizek
által
kioldott
gömbszerű
oldásformák.
Meseszerű
cseppkövek,
különleges szikla-alakzatok
évezredek óta változatlan,
megdermedt világába visz el.
A barlangban egész évben 11°C a hőmérséklet, nyáron ezért érdemes kissé melegebben
felöltözni. A kiépített útvonal utcai ruhában megtekinthető. Kényelmes túracipő viselése
ajánlott. A barlang némely szakaszán meredek lépcsőkön vezet az út, ezért a látogatás 5 éves
kor és 115 cm alatt nem engedélyezett!
További látnivalók a környéken:
• Szemlő-hegyi-barlang
• Árpád-kilátó
• Kőpark tanösvény
6. Tapolcai Tavasbarlang
A
tavasbarlang
fogadóépületében
kiállítás
mutatja be a karsztvidékek
csodálatos világát. 10 terem
különleges
látnivalói
kalauzolnak
minket
a
titokzatos
barlangok
világában. A gyerekeket
kúszóbarlang várja, míg a
felnőttek
érzékelési
képességét
„kőtapogató”
teszi próbára. Ősföldrajzi
festmények
engednek
bepillantást letűnt korok
élővilágába. A térhatású fotók és a film segítségével magunk is föld alatti felfedező utakon
járunk. A természet egzotikus művésze, a karsztvíz gyönyörű alakzatokat formál a mészkőből.
Dél-Kína toronykarsztjaitól a cseppkövek birodalmán át a tapolcai barlangok törékeny
szépségű kristályvilágába jutunk. Láva- és jégbarlang, trópusi őskarszt; megannyi élmény várja
itt a vendéget.
További látnivalók a környéken:
Tapolcai Malom-tó
Csobánc vára
Badacsonyi Bazaltorgonák
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7. Egerszalóki Sódomb
Egerszalók
igazi
nevezetessége, a környék
szimbóluma és védjegye a
Sódomb, amelyet az 1961ben fúrt kút hévizforrása
épített.
Európában
egyedülálló, a világon még
két helyen, a törökországi
Pamukkaléban
és
az
amerikai
Yellowstone
Nemzeti Parkban látható
ehhez hasonló természeti
képződmény.
A
domboldalon lefolyó mintegy 68°C-os ásványi anyagokban rendkívül gazdag gyógyvíz 1200
négyzetméteres látványos mészkőlerakódást épített, melyet mai napig is folyamatosan épít. A
Sódomb szabadon, bárki számára díjmentesen látogatható a Nosztalgia Fürdő parkolójából
induló kb 300 méteres sétaúton. A sétaútnak köszönhetően a Sódombhoz egészen közel
juthatnak a látogatók. Éjszaka a szivárvány színeiben kivilágítva csodálhatják meg az
oszlopfőre emlékeztető formákat.
További látnivalók a környéken:
• Betyárbújó Kaptárkő
• Egri vár
• Demjéni Termáltó
• Felsőtárkányi Dínó Park
8. Kazári riolittufa
Egyedülálló geológiai képződmény
figyelhető meg Kazár közelében: a
riolittufa földfelszíni megjelenése.
Európában
ezen
kívül
csak
Törökországban,
Kappadókiában
tartanak számon hasonlót és a világon is
alig több mint hat helyen. A fehér,
könnyen málló talajfelszínt a víz eróziós
munkája formálta, benne bonyolultan
ágazó árkokat szabdalt, közöttük
kúpokat, gerinceket hagyva.
További látnivalók a környéken:
• Hollókő (Vár , Ófalu, Palóc Babamúzeum)
• Somoskői vár és bazaltömlés
• Salgói vár
Források: https://csodalatosmagyarorszag.hu/ ; https://hu.pinterest.com/ ; https://kirandulastervezo.hu/
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Anyanyelvünk elsajátítása

A szülő hogyan is játszik fontos szerepet gyermeke nyelvtanulásában?

„A nyelv […], amellyel kifejezzük gondolatainkat, amelynek segítségével egymást megértjük”
(Lőrincze Lajos)
A nyelv elsődleges célja, hogy egymást megértsük (Lőrincze 1972: 9). Ugyanakkor miért is
szükséges, hogy a magyar nyelvet ne csak akárhogyan használjuk, hanem igyekezzünk annak
minél igényesebb használatára? Ezt pedig már egészen kisgyermekkortól kezdve oktassuk.

A gondolatainkat kifejezve értetjük meg magunkat másokkal, de vajon a gondolataink szavakba
öntése során a hallgató/befogadó is ugyanúgy értelmezi a mondandókat, mint ahogyan azt mi
elgondoltuk? Ha egy velünk történt, izgalmakkal teli, mulatságos történettel szeretnénk
nevettetni a hallgatóinkat, akkor csak a megtörténteken múlik vagy a történet elmesélésén, hogy
valóban élvezhető lesz-e számára a történet? Ebbe belegondolva már nem is olyan egyszerű a
nyelv használata. Elég-e az, hogy az ember tudjon beszélni, nem törekedve annak formálására?
Természetesen nem várható el a Magyarországon élő anyanyelvünket használó összes
embertől, hogy a lehető legigényesebb módon tudja kifejezni magát, de az erre való törekvést
elvárhatjuk. Elsősorban a szülőktől, nagyszülőktől és mindenkitől, kik gyermekeinket nevelik.
Tehát a nyelvhasználat „titkainak” alapjait főként a szülő tanítja a gyermekeknek.
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Dankó Ervinné írása is alátámasztja (Dankó 2016), hogy a gyermek az első szocializációs
közegben, vagyis a családon belül szerzett tapasztalatai alapján tanul meg beszélni. Az
óvodapedagógus feladata pedig, hogy a már meglévő kommunikációs tapasztalatait bővítse, és
biztosítsa a felnőtt-gyermek, gyermek-gyermek közötti folyamatos kommunikációt.
Ezért fontos, hogy szülőként mindig törekedjünk beszédünk során a választékosságára. Hiszen
gyermekünk minden párbeszéd, vagy bármilyen kommunikáció során, folyamatosan szívja
magába a számára újabbnál újabb szavakat, kifejezéseket.
Forrás: Szaplonczay K, (2020). Az 5-6 éves gyermekek igényes nyelvhasználata (Szakdolgozat
részlet)
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Két kéz - két ceruza
Cél

Képességterület

Rugalmasabb átkapcsolás akkor is, ha egy
feladatban mindkét kézzel dolgozni kell.

lateralitás/ jobb-bal differenciálás
finommotorika/ kézügyesség

Sorrend, ritmus automatizálása.

szerialitás/ sorrend

Leírás
A gyermek mindkét kezében ceruzát tart és azokkal felváltva kell dolgoznia az utasításunk
szerint. Eleinte egyforma alakzatokkal, később kezenként eltérő formákkal is dolgozhatunk.
Többféleképpen is nehezíthető a játék, hiszen különböző színű ceruzákat használva, s akár
színenként eltérő alakzatot rajzolva is játszható.
Példák:
- Zöld ceruza kört rajzoljon, a kék pedig vonalat! Melyik kezed rajzolja akkor a
kört?
-

Bal kézzel vonalat, jobb kézzel kört!

A gyermek általános kezességébe beleszólni nem ajánlott, de játékos gyakorlatokkal
rugalmasabbá válik az átkapcsolás, ami nem a kezek közötti váltakozásban jelentkezik
majd.
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Golyó-átadás
Cél

Képességterület

Finom mozdulatok az ujjakkal, óvatos
egyensúlytartás, átadás/elvétel
feladathelyzetek közben.

finommotorika/ kézügyesség

A ceruzafogás kialakításához, alapozásához,
illetve a ceruzafogás korrekciójához.

mozdulatszabályozás-koncentrálás

Leírás
A golyó-fogás példa következő fokozata. Itt már nem csak a golyó megtartása a cél, hanem
az átadás, elvétel. Lehet jelre, vagy utasítás szerint, de akár egy feladatsorozat részeként is,
hogy rutinszerűvé alakuljon a könnyed, pontos mozdulattartás.
Gyors oda-vissza adogatással is játszható, de itt ne legyen verseny, mert nehezen behatárolható,
hogy a golyót átadó vagy a golyót átvevő hibázott-e. Tovább nehezíthető, ha valamilyen tárgy
fölött, mellett vagy között kell a golyót átadni.
Példák:
-

Soroljunk állatokat, ha tapsolok add át a golyót!

-

Menjen körbe a golyó, ha körbeért, mindenki tapsoljon kettőt! Induljon újra a golyó!

-

Átadom a golyót, mondj egy számot, én annyit tapsolok, utána add át nekem a golyót,
s én mondom mennyit kell tapsolnod!

/Albert Tibor gyógypedagógus/
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A gyermekek életében fontos szerepet tölt be a mozgás. Nemcsak a testi, de a lelki fejlődésükre
is hatással van. A mozgás segíti az észlelést, a tapasztalatszerzést, a beszéd egyik feltétele. Ezért
fontos, hogy a gyermekeket hagyjuk futni, mászni, gurulni, ugrálni.
Vannak játékok, melyek szabadban és vannak otthon játszhatóak is. A következőkben néhány
ötletet osztunk meg önökkel.
Aki kapja, marja
Labdajáték, akárhányan játszhatjuk. Egyikünk feldobja a labdát, és elkiáltja magát: "Aki kapja,
marja!" Mind igyekszünk elkapni: akinek sikerül, az dobja föl legközelebb. Ha egyikünk sem
tudja elkapni, és a labda a földre esik, az előző dobó visszakapja, és ő dobja föl újra.
Ugróiskola
A gyermek a csiga alakú ábra elé áll és fél lábon kockáról kockára végig ugrál a labirintusforma
közepéig. A belső körben leteheti mindkét lábát, megpihenhet, majd megfordul és kifelé ugrál.
Lehet a játékot két lábon is végig ugrálni, ha nem bírják a gyerekek.

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)
• fülbehúzós
• lábas (egyik lába alatt dobja a labdát)
• kisegyes (ugrik egy kicsit).
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Hogyan keljünk át a folyón, Matróz bácsi??
Sorba állnak a gyerekek, velük szemben áll a matróz bácsi pár méterre-köztük a képzeletbeli
folyó. Megkérdezik: "Hogyan keljünk át a folyón matróz bácsi?" A matróz bácsi pedig válaszol:
páros lábon, szökdelve, óriás járásban stb. Ha a gyerekek elértek a matróz bácsiig, akkor helyére
más kerül. Ha kicsi a hely, akkor oda-vissza lehet játszani, és csak ezután új matrózt választani.

Célba dobás
A célba dobás, célba lövés nem
csak izgalmas játék, hanem már a
legkisebbek

is

könnyen

sikerélményhez juthatnak általa!
Nekik a játékot nagyobb méretű
célok kialakításával kezdjük. Ehhez akár aszfaltkrétával felrajzolt
formákat is használhatunk. Az idősebbek (akik már tudnak
számolni), játékos formában matekozhatnak is a segítségével.

Párviadal
Két kört rajzolunk, vagy ha erre nincs mód, ugrókötélből formázhatjuk a köröket. A gyerekek
kapnak egy-egy botot (körülbelül 1 méteresek) és beállnak egy-egy körbe, háttal egymásnak.
A két kör közé középre leteszünk egy labdát és indításra (előzetesen megbeszéljük, hogy mi
jelezze a játék indulását pl. fütty, „rajt” stb) mindkét játékos megfordul és igyekszik elütni a
labdát.
Ha a család kirándulásra vágyna, szeretettel ajánljuk a városunkban található Tanösvényt. A
gyermekekkel együtt könnyed sétán megcsodálhatjuk a lápi talaj szépségeit, kacsákat
etethetünk és élvezhetjük a friss levegőt.
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"Ha majd kivágtad az utolsó fát, megmérgezted az utolsó folyót,
és kifogtad az utolsó halat, rádöbbensz, hogy a pénz nem ehető."
(Indián mondás)
Az év élőlényei és természeti képződményei
Magyarországon évről évre nemes versengések során választják meg az év élőlényeit és
természeti képződményeit, melyek arra hivatottak, hogy minél inkább felhívják a figyelmet
minden évben és minden nap a természet szépségeire, a biológiai sokféleségre, ezek
megőrzésére és folyamatos védelmére.
A 2021-es év élőlényei és természeti képződményei szavazás győztesei

7. Az év ásványa: turmalin
8. Az év rovara: kacsafarkú szender
9. Az év emlőse: hermelin
10. Az év vadvirága: vetési konkoly
11. Az év egyedi fája:
mélykúti templomdombi júdásfa

1. Az év fája: lisztes berkenye
2. Az év kétéltűje: zöld varangy
3. Az év madara: cigánycsuk
4. Az év gombája: óriás bocskorosgomba
5. Az év halfaja: jászkeszeg
6. Az év ősmaradványa:
megalodon (óriás őscápa)

A kép forrása és a győztesekről bővebb leírás
elérhető:
https://provertes.hu/index.php/hirek/952-ime-a2021-es-ev-elolenyei-es-termeszeti-kepzodmenyei
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Cikkünkben szeretnénk kiemelni a 2021-es év vadvirágát, a vetési konkolyt és emlős állatát, a
hermelint.
Vetési konkoly – a mérgező szépség
Vetések, főként kalászosok egykor közönséges,
ma ritka és védett növényfaja. A faj magja
tömegében és méretében annyira hasonlított a
búzáéra, hogy a hagyományos magtisztító
eljárásokkal nem lehetett attól elválasztani, így
előfordult, hogy a lisztbe darálták és a kenyeret
kékre festette. Mivel a takarmány közé keveredett
mérgező magvak veszélyt jelentettek a
háziállatokra, és kenyérgabonával keveredve
komoly veszélyforrást jelentettek az emberre. A mezőgazdaságban használt vegyszerezés miatt
hazánkban szinte a kihalás szélére sodródott konkoly ma Magyarország egyetlen védett
gyomnövénye. Természetvédelmi eszmei értéke 5000 Ft.
A konkolyhoz több mondás is kapcsolódik:
Aki konkolyt hint mások közé, az a veszekedés magjait szórja el.
A konkolyos búza rossz minőségű.
Nincsen búza, konkoly nélkül.
Hermelin – a rejtőzködés mestere
A menyéttel rokon hermelin ritka
kisragadozó. Leggyakrabban vizes
élőhelyek környékén találkozhatunk
vele. Rendszerint alkonyatkor indul
vadászni, főként kisebb rágcsálókat
zsákmányol, de nyulak, madarak,
vagy akár rovarok, hüllők és növényi
táplálék is szerepelhetnek étlapján.
A rejtőzködés nagymestere: a hátán
barna, hasán világos nyári bundáját havas teleken hófehérre cseréli, csak a farka vége marad
még ekkor is fekete. A hermelint korábban éppen a bundája miatt vadászták, csapdába csalták,
mert a középkor legdrágább hófehér prémfélesége a gazdagságot, nemesi származást is
jelképezte. Magyarországon ritka, védett állat. Természetvédelmi eszmei értéke 50 000 Ft.
Források: https://sokszinuvidek.24.hu/viragzo-videkunk/2021/01/07/vetesi-konkoly-ev-vadviraga-2021gyomnoveny/
https://sokszinuvidek.24.hu/viragzo-videkunk/2018/03/02/gyonyoru-de-mergezo-az-orszag-egyetlen-vedettgyomnovenye/
http://fna.hu/hir/vadonelok2021
https://www.mme.hu/ev-emlose
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Budán egyedülálló vásári forgatag, hatalmas népi játszótér és látványos színpadi programok
várják az érdeklődőket. A Mesterségek Ünnepére a világ minden tájáról érkeznek
mesteremberek, mely idén augusztus 17. és 20. között kerül megrendezésre.
Az egyik felvillanyoz, a másik táncra is perdít, lesz, aki emlékeztet, sokan pedig
elgondolkodtatnak. Számtalan színpadi produkció, ezerféle módon szórakoztatja ebben az
évben is a nagyérdemű közönséget. Ismert és ünnepelt előadókkal és figyelemre méltó és
felcsigázó új fellépőkkel találkozhat a látogató a Mesterségek Ünnepén.
A Mesterségek Ünnepén testet – lelket – szellemet gazdagító gyerekprogramok várják a
Családok Évében is a kicsiket és nagyokat. Izgalmas élmény lesz közösen kipróbálni a régmúlt
időket idéző mesterségeket. Egészen biztosan nagy sikert arat majd a Felnőttmegőrző, az
Asszonyműhely és a Mosoda is. A Babajátszóban a legapróbbak lazíthatnak, és a népi logikai,
ügyességi és sportjátékok kedvelői is örömmel fedezhetnek fel újabb és újabb mókákat.
A résztvevő népművészeti egyesületek játékműhelyekkel és játszóházakkal várják a kicsiket és
a nagyokat.
A Mesterségek Ünnepe nem csak táncos és zenés programjairól és a mesteremberek
bemutatóiról híres, hanem a rendezvény alatt folyamatosan működő vásárról is, ahol a mesterek
saját készítésű portékáikat árusítják a vendégeknek. A kézműves tárgyakon át az ékszerekig
minden megtalálható, akár egy egész háztartást is berendezhetünk az itt kapható igényes és
hagyományos termékekből, vagy ha éppen ajándékot keresünk szeretteinknek, itt biztosan
megtaláljuk a nekik megfelelőt!

www.termalfurdo.hu
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Gyűjtsetek kavicsokat valamelyik vízparton és kacsázzatok sokat!
Készítsetek nyári emlékkönyvet (főleg rajzokkal), amit az iskolában
meg tudtok szeptemberben mutatni!
Piknikezzetek!
Keressetek fel legalább egy mezítlábas parkot!
Építsetek homokvárat!
Készítsetek limonádét: díszítsétek ehető virágokkal a finom frissítőt!
Fújjatok óriásbuborékot!
Napozzatok a vízparton!
Sétáljatok a fűben mezítláb!
Este sokáig maradjatok fenn!
Éljetek egy nap kütyümentesen!
Bográcsozzatok!
Tartsatok társasjáték napot!
Segítsetek takarítani!
Tartsatok pizsamanapot!
Játsszatok az esőben!
Menjetek biciklitúrára!
Tartsatok egy lusta napot!
Etessetek kacsákat!
Játsszatok ugróiskolát!
Egyetek főtt kukoricát a teraszon!
Sétáljatok a fűben mezítláb!
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Bagoly
Egy egészen egyszerű és
még is mutatós bagolynak a
megvarrását mutatom meg.
Amire szükség lesz: két féle
textilanyag, töltéshez anyag
(én
flízt
használtam),
szappan vagy zsírkréta a
körbe rajzoláshoz, olló,
varrógép,
karton
vagy
vastagabb papír a szabásminta elkészítéséhez.
Kiszabunk a csatolt kép alapján a bagolyhoz két háromszöget (a méretek 19x14 cm, illetve 17x7
cm). Mindig hagyjunk rá a kiszabásnál 0,5-0,5 cm-t oldalanként. Többet nem érdemes, mert
akkor nem lehet majd
szépen kifordítani.

Kiszabás után neki is lehet kezdeni az összevarrásnak. Színnel befelé varrjuk össze. Először a
nagyobb háromszög egyik oldalához varrom hozzá a kisebbet, majd pedig a másik oldalt is oda
varrom. Így kapok egy háromszöget, aminek az alja nyitott. Kifordítom a bagoly testét, egy

hurkapálca segítségével jól kinyomon a szög csúcsát.
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A háromszög csúcsát lehajtom és belülről oda varrom a baglyocska elejére. Ez lesz majd a
bagoly feje és csőre.

A
szeméhez
két
különböző színű és méretű gombot használunk, de lehet ezt anyaggal is csinálni. Egy-egy kört
szabunk ki és összehúzom az anyagot, majd erre
kerül
rá a gomb és azt varrom a csőr mellé. Miután a
gombok felkerültek, meg kell tölteni a
háromszöget.

Mikor ezzel készen vagyunk már csak annyi van hátra, hogy az alját egy helyen
összeöltögessük, majd egy kisebb ágra
rávarrjuk a baglyot. Arra figyeljünk, hogy
maradjon szabadon anyag hátul, amit szépen
elrendezgetünk. Ez a bagoly farka.
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A kerekerdei játszótéren egy nagy, kövér
borzgyerek rá akart ülni a hintára.
Tapsi Ferkó, Mókus Péter, Ürge Gyurka, sőt
még Kisegér Kelemen is hiába magyarázták
13 neki, hogy ne üljön rá, mert ekkora borzfiú
alatt leszakadhat a kicsiknek szánt, lenge
hinta. Borz Berci mindennap újra eljött, és
megpróbálta elfoglalni, amiből rendszerint
akkora nézeteltérés támadt, hogy az
egyiknek az emlékét máig is őrzi Malacka
fülén egy szaggatott csipkeminta.
Egyszer aztán a harkály kiszögezte a tölgyfa
derekára az erdei határozatot, ami így szólt:
„Nagy, kövér borzok a játszótéri hintát nem használhatják! A tilalom megszegőjére
személyesen fogok rámordulni. Bömböldi Balambér, barnamedve.”
No hiszen, volt öröm! Csak a borz kerülgette duzzogva a margarétás, mécsvirágos játszóteret.
Nem merte megszegni a tilalmat, mert a harmatos fűben friss medvenyomokat látott. Mérgesen
nézte, hogyan hintázik a mókus, hogy leng a nyuszi kajla füle a szélben, sőt még azt is el kellett
tűrnie, hogy malacka csúfondárosan ráöltse a nyelvét.
– Na, megálljatok! – morogta magában. Azért is borsot török az orrotok alá! Ha én nem
hintázhatom, egykönnyen ti sem fogtok!…
Másnap reggel az erdei-mezei gyerekek egy óriási görögdinnyét találtak, közvetlenül a hintájuk
előtt – de akkorát, hogy attól sem a hintára felülni, sem azt meglendíteni nem lehetett.
Nyilvánvaló volt, hogy az erős borz görgette oda.
– Most mitévők legyünk? – nézett egymásra Tapsi Ferkó és Mókus Péter.
– Majd én megmondom! – visított Malacka. – Ha a kölcsönkenyér visszajár, akkor a
kölcsöndinnye is!
– Színigaz – cincogott Kisegér Kelemen – , de hogyan akarod neki visszaadni, amikor meg sem
bírod mozdítani?
– Ha mindnyájan nekirugaszkodunk, együtt el tudjuk görgetni a lejtős domboldalig, onnan
pedig már magától is legurul, és aztán … – itt lehalkította a hangját Malacka és kuncogva
suttogott valamit a többieknek.
– Nagyszerű, nagyszerű! – verte össze apró mancsát Mókus Péter, Tapsi Ferkó pedig bukfencet
vetett örömében.
Hanem a dinnye nagyon nehéz volt, az út pedig rögös. Szuszogtak, lihegtek, százszor is
nekirugaszkodtak, amíg végre-valahára boldogultak vele. Tapsi Ferkó füle egészen a vállára
hervadt a fáradtságtól, Ürge Gyurka elharapta a nyelvét, Kisegér Kelemen farkincája csücskét
pedig meglapította a rettenetes dinnye.
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Mind az öten fülig porosak, bogáncsosak lettek, mire a lejtő tetejéhez értek, de ott már valóban
csak egy egészen pici lökés kellett ahhoz, hogy a dinnye meginduljon lefelé. Gurult, gurult,
mint a lavina, füvet, virágot, mindent lehengerelve, és végül nagy zökkenéssel megállapodott,
pontosan a borzvár kapujában.
Borz Berci ki akart jönni, hogy megnézze, mi ez a nagy robaj – de már nem tudott. A dinnye
teljesen eltorlaszolta a kijáratot. Távolról odahallatszott Malackáék kárörvendő visongatása.– Kölcsöndinnye visszajár! Visszajár!
Malacka mégis tévedett, amikor azt hitte, hogy a borz lombhullató vasárnapig sem fog előjönni.
Igaz, eleinte csak fújt, prüszkölt, mérgelődött magában, de aztán hamarosan ásott magának új
kijáratot. És a következő reggelen a dinnye ismét ott volt a játszótéren, a hinta előtt, ugyanúgy,
mint az előző napon.
Ürge Gyurka sírva fakadt, amikor meglátta, Malacka ellenben kijelentette, hogy a harcot nem
lehet feladni, a dinnyét megint vissza kell görgetni a borzvár elé. Hadd lássa, hogy nem
akármilyen ellenfelekkel van dolga!
A többiek fancsali képet vágtak. Sehogy sem fűlt a foguk az újabb bosszúhoz. Tapsi Ferkót
izomláz gyötörte, Kisegér Kelemennek be volt pólyálva a farkincája, Mókus Péter pedig
egyszerűen a fejét rázta. Hozzá sem nyúl többé ehhez a szörnyűséges, nagy dinnyéhez!– Könnyű neked, te az ágon is hintázhatsz! – ripakodott rá Malacka és már majdnem
összevesztek, amikor megzörrent az avar és észrevették a sünt.
A sün ritkán járt a játszótérre, mert szúrt, és a többiek féltették tőle az orrukat. Most mégis
odahívták, hogy adjon tanácsot, mitévők legyenek. A sün végighallgatta őket, aztán se szó, se
beszéd, elővette kicsi nádkését és meglékelte a dinnyét. Csodálatos, illatos, piros belseje volt!
Malackának és társainak tátva maradt a szája.
A sün elkezdett jóízűen falatozni, és nagyokat csettintett hozzá. Tapsi Ferkó két lábra állt, úgy
bámulta. Kisegér Kelemen egyszeriben megfeledkezett a fájós farkincájáról. Ürge Gyurka
akkorát nyelt, hogy hallani lehetett. Mókus Péternek és Malackának kicsordult a nyála. Erre a
sün feléjük nyújtott egy-egy szeletet: – Tessék!
No, több se kellett! Kitörő ujjongással mind
dinnyének. Mire a borz odasettenkedett
meglesni, hogy mi történt, csupa vidám,
jóllakott erdei gyereket látott. Malacka
teli pocakját simogatta, a sün pedig
nádkésére tűzte az utolsó dinnyeszeletet és
magasra emelte:– Köszönjük a finom dinnyét, Borz
Berci!Ilyet akár mindennap ide guríthatsz

nekiestek a
éppen

nekünk!

Mindenki hangosan nevetett, míg a borz majd
megpukkadt
mérgében, amiért neki nem jutott eszébe, hogy a dinnyét
inkább meg kell
enni. Úgy elszaladt, hogy még most is porzik az út utána. Malacka rámutatott a dinnyehéjra:
– Ezt pedig most hordjuk oda mind az ajtaja elé!– Még mit nem! – intette le a sün. – Nem volt elég a bosszúból?
– Akkor hová tegyük? – kérdezték valamennyien.
– Hát nem tudjátok?…A szemétbe! – felelte a sün és egy darabbal máris elindult a játszótéri
szeméttartó felé. A többiek szó nélkül utána.
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Gumizás
Vegyél egy kb. 3 méter hosszú nadrággumit, kösd össze egyik felénél.
Három ember, vagy egy ember és két szék kell hozzá.
Ugróiskola
Rajzolj a földre három kockát egymás után,
melybe belefér (mindkét) lábad. Rajzolj utána
kettőt, majd egyet és újra kettőt. Másfajta eloszlással is rajzolhatsz
ugróiskolát.
Fogj egy kisebb kavicsot. A játékos ezt a kavicsot először bedobja az első négyzetbe, majd
féllábbal utána ugrik. Felveszi a követ, vigyázva, hogy másik lába ne érjen a földre és a második
négyzetbe dobja, majd utána ugrik fél lábon, és így tovább. A kettős négyzetbe mindkét
terpesztett lábával egyszerre kell ugrani, az utolsó előtti négyzetet viszont ki kell hagyni. Ha a
végére ért, ugrásból meg kell fordulnia és most már kavics dobása nélkül visszafelé is végig
kell ugrálni a mezőket. Ha nem a megfelelő négyzetbe sikerül dobni a követ vagy ugrás közben
leér a lába, vagy a vonalra lép illetve az utolsó előtti négyzetet bármilyen módon megsérti, kiáll,
és a következő játékos jön. A játékot nehezíteni lehet, ha az első sikeres teljesítés után keresztbe
tett lábbal vagy guggolva kell végig ugrálni a pályát.
Aszfaltkrétával rajzolás – árnyék körbe rajzolása
Keress egy olyan dolgot, amit szívesen körbe rajzolnál
betonra. Ez lehet egy fa, szék vagy a kedvenc játékod.
Figyeld, meg merre vetül az árnyék és merre halad tovább,
rajzold meg újra!
Színező vízipisztoly
Ha eddig unalmas volt a vízipisztolyozás, akkor most új értelmet
adhatunk neki. Töltsük fel a játékot vízfestékkel vagy temperával
elkevert vízzel, majd pedig egy kifeszített vászonra lőjenek vele a
gyerekek. Garantált a móka, a kacagás, és a művészkedés.
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Hozzávalók:
Tésztához:
▪

1 kg friss vagy fagyasztott vegyes erdei gyümölcs

▪

3 evőkanál cukor

▪

8 szelet fehér vagy teljes kiőrlésű kenyér a héja nélkül

▪

2 evőkanál ribizlidzsem

Fotó: gastroabc.hu

Elkészítés:
A gyumolcsoket a cukorral es 3 evokanal vízzel tegyuk egy labasba, 5 percig fozzuk, vagy
amíg a gyumolcs megpuhul. Hagyjuk, hogy kisse kihuljon.
Egy 4 bogrenyi urtartalmu pudingforma aljat es oldalait kibeleljuk 6 szelet kenyerrel. A
szeleteket vagjuk meretre, gyozodjunk meg rola, hogy tokeletesen illeszkednek, es nem
hagynak lyukat.
Szurjuk le a gyumolcsoket – tartsuk meg a levet is -, s tegyuk oket a formaba. A maradek
kenyerrel fedjuk le a forma tetejet. A megmaradt lebol 3-4 evokanalnyit ontsunk a tetejere.
Tegyunk egy tanyert a tetejere, s a tanyerra tegyunk nehezeket, pl.: egy nagyobb
konzervdobozt. Tegyuk 2-3 orara a hutobe, hogy a le elaztassa a kenyeret.
A szoszhoz szurjuk le a levet egy labasba, majd adjuk hozza a ribizlidzsemet. Keveres
mellett fozzuk 2-3 percig, míg a dzsem elolvad. Fordítsuk a pudingot egy tanyerra, s a
ribizliszosszal talaljuk.
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Hozzávalók:
Tésztához:
▪
▪
▪
▪
▪

12 dkg cukor
1 csipet só
4 db tojásfehérje
12 dkg liszt
4 dkg étkezési keményítő

Krémhez:
20 dkg friss vagy fagyasztott málna
0,5 dl málnaszörp
3,75 dl tejszín
20 dkg cukor
Továbbiak:
▪
▪
▪
▪

Fotó: falatkamuhely.blog.hu

▪ 1 ek csokoládéforgács
▪ a forma kikenéséhez vaj

Elkészítés:
Vajazzuk ki egy 22 cm-es tortaforma aljat. A sutot melegítsuk elo 180 ºC-ra. A tojassargajat
keverjuk habosra 6 dkg cukorral meg a soval. A tojasfeherjebol verjunk kemeny habot 6
dkg cukorral, es forgassuk a tojassargas masszaba. Szitaljuk ra a lisztet a kemenyítovel, es
forgassuk bele. A piskotatesztat toltsuk a formaba, es alulrol a masodik sínen 25-30 percig
sussuk. Ha teljesen kihult, vagjuk felbe keresztben a tortalapot, es az egyik felet tegyuk
vissza a formaba. Beleljuk ki a forma oldalat alufoliaval. Öntsuk a szorpot a kiengedett
malnara, es lefedve hagyjuk allni. 12 szem malnat tegyunk felre. 2,5 dl tejszínbol verjunk
kemeny habot 10 dkg cukorral, keverjuk ossze a malnaval, es toltsuk a formaba. Rakjuk ra
a masik tortalapot, es 5-10 orara tegyuk a melyhutobe. A maradek tejszínbol verjunk
kemeny habot 10 dkg cukorral, kenjuk meg vele a tortat, es díszítsuk a megmaradt malna
szemekkel es csokoladeforgaccsal.

Jó készülődést kívánunk! ☺
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E. néni: Mennyi mag van a szőlőben?
B.: Éppen csak egy hangyányi százalék..
E. néni: Biztosan tetszett a tánc a Napraforgó babának?
N.: Biztos, mert mosolyog!
Tanulságos mese:
E. néni: Mit tett az egérke a mese végén?
M.: Megfogta az egérlány kezét!
E. néni.: Mi szükséges a virág fejlődéséhez?
M.: Nap, víz, föld, türelem…
L.: P.-vel játszottam és akkor átestem a motoron és akkor megcsókoltam az
anyaföldet…
P. lehuppan az udvari padra lihegve: Húúú, annyit, de annyit futottam! Pedig bírom a
melót!
A.: Én olyan okos vagyok, hogy tudom hol élnek a T-rexek!
E. néni: Hol?
A.: Hát Afrikában!
Z.: Lapos tojást reggeliztem!
L. egy képet néz.. ” Dínófaszaurusz”
A.: Gondoltam valamire… 6 lába van!
A. néni: Biztos?
A.: Akkor 10!
A. néni: Hűha..mi lehet az..
A.: Madár!!
A. néni: Biztos??
A.: Akkor katica!
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Berg Judit - Lengemesék
Nádtengeri nyár
5 éves kortól ajánljuk
A végtelenül hullámzó Nádtengeren zajlik az
élet. A nádas zöldbőrű őrzői, a lengék,
nádirigóháton cirkálva vigyázzák a Locsogó-tó
lakóinak nyugalmát, éberen fürkészik az ellenség
terveit, de szabadidejükben szívesen strandolnak
és ropogtatják a finom pattogatott békalencsét.
Miközben Füttyös Vilkó elpusztíthatatlan
csodahajó építésén fáradozik, vagy éppen
vízicsatát játszik a barátaival, a harácsok egy
fondorlatos csellel el akarják foglalni
Lengevárat.
Vajon
Vilkónak
sikerül
keresztülhúzni a számításaikat?
Sikerül
megmentenie a fogságba esett barátokat, és békét
kötni a vízisiklókkal?

Lenge Mini - Vilkó és Lile a tóparton
3 éves kortól ajánljuk
Mit csinált Vilkó és Lile, amikor még kicsi
volt? Hogyan játszottak, kikkel barátkoztak,
mit ettek, hogy viselkedtek? A Lenge Mini
sorozat e két meséjéből megtudhatjuk, hogy
Füttyös Vilkó már kiskorában is igazi
örökmozgó volt, mindenhová felmászott, és
picit sem zavarta, ha veszélyes helyzetbe
került. Az is kiderül, hogy Lile pedig – sok
mai gyerekhez hasonlóan – nagyon válogatós
kislány volt.

Forrás: https://www.bergjudit.hu/
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Adottság
A szőlő bizony tönkremegy a tőkén, ha a gazda nem szakítja le, hogy bort fakasszon húsából.
Szívedben értékek rejlenek, melyek lehetőségeket hordoznak. Esély lehet beszédkészséged,
meggyőzőerőd, találékonyságod, vagy éppen gyorsaságod, szépséged, és még végtelen számú
tulajdonság, adottság.
Azonban,

amíg

nem

használod

valamely

erődet, az nem is létezik.
Egy nem dolgozó végtag

pedig

előbb-utóbb

elsorvad.

Gondolj

csak

bele,

ha

például

atlétatermettel

bírsz, akkor meddig használhatod eme adottságod? Hát addig, amíg izmaid még kemény
munkára küldhetőek egy cél érdekében.
Amikor erőd már csak szívedben él, akkor a páston elért győzelmeknek még az emlékétől is
megfosztottad szíved. Magaddal kell számot vetned arról, hogy miképpen tevékenykedtél.
Kihasználtad valaha is izmaidnak erejét, vagy csak a tükörben tetszelegtél egy tornász
szerepében.

Ne alapozd a jövő bánatát…
/Albertt/
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