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Állati  Állati  
 rejtvény rejtvény

Mini Manó tréfás kedvében van. 
Az állatkertben járva néhány állat-
ról olyan közeli képeket készített, 
hogy csak a mintájuk látható. Sőt 
egy kicsit fel is nagyította ezeket a 
részleteket.

Felismered,  
hogy melyik állathoz 

melyik minta tartozik? 
Mutass rá 
a párokra! 
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Nemes Nagy Ágnes: 

Nyári rajzNyári rajz
Hogy mit láttam? Elmondhatom.
De legjobb, ha lerajzolom.
Megláthatod te is velem,
csak nézd, csak nézd a jobb kezem.

Ez itt a ház, ez itt a tó,
ez itt az út, felénk futó,
ez itt akác, ez itt levél,
ez itt a nap, ez itt a dél.
Ez borjú itt, lógó fülű,
hasát veri a nyári fű,
ez itt virág, ezer, ezer,
ez a sötét gyalogszeder,
ez itt a szél, a repülés,
az álmodás, az ébredés,
ez itt gyümölcs, ez itt madár,
ez itt az ég, ez itt a nyár.

Majd télen ezt előveszem,
ha hull a hó, nézegetem.
Nézegetem, ha hull a hó,
ez volt a ház, ez volt a tó. 
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Mi történik a lufiddal?

Mi történik a lufiddal, ami eddig az üveg nyaka  mellett ernyedten fityegett?

Húzd a léggömböt 
az üveg nyakára!

Kérj meg egy felnőttet, hogy
töltsön jó meleg vizet egy edény-
be. Helyezd az üvegedet a meleg 

vízzel töltött edénybe.

Tartsd az üveget 
hideg víz alá, amíg 
teljesen le nem hűl.

Ha az üveg fala jól átmele-
gedett, öntsétek ki belőle a 

vizet, majd gyorsan húzd rá a 
szájára a lufit.

Kérj meg egy felnőttet,
hogy töltsön meg egy 

üveget forró vízzel.

Amire szükséged lesz:
• szörpösüveg • forró és 

hideg víz • léggömb

Amire szükséged lesz:

• szörpösüveg • forró víz
• hőálló tál • léggömb

Figyeld meg a levegőt! Ez első hallásra 
elég lehetetlennek tűnik, hiszen a leve-
gőt nem lehet megfogni. Az alábbi két 
kísérletben néhány egyszerű konyhai esz-
köz segítségével mégis nyakon csípheted.

Lufi be,Lufi be,
lufi ki!lufi ki!
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Mi történik?

Ehhez a kísérlet-
hez kérd felnőtt 
segítségét!

Először fújd fel a 
léggömböt, és kösd 
be egy könnyen 
kioldódó masnival. 

Állítsd fel, illeszd 
az oldalához a 
szívószálat, majd 
ragasztószalag-
gal rögzítsd.

Fűzd fel a szívószálat 
a zsinegre úgy, hogy 
a lufi bekötött szája 
feléd mutasson. A zsineg egyik 

végét kösd oda 
valamihez, például 
az ajtókilincshez.

A másik végéhez 
húzd oda a lufit, fe-
szítsd meg a zsineget, 
és tartsd vízszintesen. Most oldd ki a 

masnit a lég-
gömb száján!

Amire szükséged lesz:
• jó erős léggömb

• vastag (nagy átmérőjű) 
szívószál • ragasztószalag

• olyan vékony zsineg, 
ami kényelmesen belefér

a szívószálba
Jártál már úgy, hogy a jó nagyra pumpált 
léggömböd felfújás közben elszabadult? 
Emlékszel, mi történt vele? Próbáld ki! Majd 
meglátod, milyen remek móka! Ebben a 
játékban is hagyjuk elszabadulni a lufit, de 
most mi irányítjuk, hogy merre haladjon.

SzáguldóSzáguldó
léggömbléggömb
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Nevezd meg, és mutass rá az állatokra,  
amelyeket az éj leszállta után látott a gazda.

Leszállt        Leszállt        
    az éj    az éj

Gazduram kiállt a ház elé a 
csillagos eget csodálni. Figyeld 
meg alaposan, mi mindent 
láthatott a csillagokon kívül!
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Köszönj  Köszönj  
    szépen!szépen!

A köszönés fura dolog. A felnőt-
tek elvárják, hogy illedelmesen 
köszönts mindenkit. Pedig nem is 
olyan egyszerű. Igazán könnyű elté-
vedni az üdvözlési szokások között.

A legegyszerűbb az,  
amikor a barátoddal találkozol. 
Mit mondasz neki? Hát persze! 
Szia! Vajon ezen a képen kik kö-

szönnek így egymásnak?  
Mutass rájuk!

Amikor egé-
szen pici voltál, 
akkor mindenki 
elégedett volt, ha 
köszönésképpen 
annyit mondtál: 
pá-pá!

A boltos néninek na-
gyon tetszik, ha Katica 
azt mondja, viszont-
látásra! Te szoktál így 
köszönni valahol?

A dédipapám már 
öreg, de Katica 
mégis mondhatja 
neki, hogy szia! Mert 
megengedte neki.

A felnőttek is sokfé-
leképpen köszöntik 
egymást. A postás bá-
csi például napszaktól 
függően mondja, hogy 
jó reggelt, jó napot 
vagy jó estét kívánok! 
Anya azt is szokta 
mondani a telefonba, 
hogy viszonthallásra!

Ám a barátod anyukáját már nem így üdvözlöd, ugye? 
Hanem azt mondod, hogy csókolom. Kinek szoktál 
még így köszönni? Például az óvó néninek vagy a dajka 
néninek mit mondasz? Csókolom vagy jó reggelt?
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A gyerekek szépen játszanak a szobában.  
Mondd el, mit csinálnak!
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Milyen napszakban 
készülhetett a kép? 

Sorold fel, mi van 
az asztalon! 

Hol található a 
virágcserép?

Van valami az ablak-
tól jobbra a falon?

Milyen bútordarabok 
vannak az ágy és az 
íróasztal között?

Mire igaz, hogy a kép 
jobb oldalán, az ággyal 
szemben, a földön van?

Gyerek- Gyerek- 
szobaszoba
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Sziszegő  Sziszegő  
és és SamuSamu

Fülelj! 
Sorold fel, milyen állatokat látsz a ké peken! 
Amelyik nevében „sz” hangot hallasz, 
annál koppints egyet az ujjaddal az asztal-
ra, amelyikben „s” hangot annál dobbants 
egyet a lábaddal a földön.

mókus

oroszlán

süni

szitakötőnyuszi

szajkó

tigris

giliszta szúnyog

teknősszamár

kakas

Most sorold el a képeket egymás után, balról jobbra!
Ha szépen tudtad, próbáld elmondani, ki kinek a szomszédja!

Sorold fel azokat az állatokat, amelyeket nem csak az állatkertben láthatunk!  
Neked melyik a kedvenc állatod? Miért? 

Most Sziszegő és Samu beszélgetni fognak. Próbáld utánozni, mit mondanak!

Majd vidáman bukfencezni kezdenek, és Zümi ugrik Samu elé;
Su-szu; sü-szü, so-szo; sö-szö; sa-sza...
Us-usz; üs-üsz, os-osz, ös-ösz, as-asz,
Usu-uszu; üsü-üszü; oso-oszo; ösö-öszö, 

ssssss
szi-si; szé-sé, sze-se, szá-sá; sza-sa, szo-so...
isz-is, ész-és, esz-es, ász-ás, asz-as, osz-os...
iszi-isi; észé-ésé, esze-ese, ászá-ásá, asza-asa, oszo-oso...

sz-sz- sszzzz  
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Hegyezd a füled!
Fülelj, míg anya vagy apa szavakat 
sorol neked! A feladathoz csak a 
kezedre lesz szükséged. Tapsolj, 
ha a „zs” hangot hallottad; kop-
pants, ha a „cs” hangot hallottad!

Zsibongó és Csöpi csibe visszhangjátékot játszanak. Amit Zsibongó mond,  
Csöpi megpróbálja csipogva visszamondani. Tudod, mi a visszhang? Próbáld ki! 

zsu-csu, zsü-csü, zso-cso, zsö-csö, zsa-csa, zsá-csá…
uzsu-ucsu, üzsü-ücsü, ozso-ocso, özsö-öcsö, azsa-acsa…
uzs-ucs, üzs-ücs, ozs-ocs, özs-öcs, azs-acs…

Mini Manó csomagja
Mini Manó a születésnapjára egy hatalmas csomagot kapott – még 
nem sejti, mi mindent rejt. Sorold fel, mit látsz a csomagban! 

Pl.: Mini Manó csomagjában kocsi van. Mini Manó csomagjában varázsgömb van…
Most nézd meg jól a képeket! Szerinted minek örült a legjobban Mini Manó?  
Te minek örülnél a születésnapodon? 
Nevezd meg azokat a tárgyakat, amelyeket a szabadban tud használni Mini Manó!

kocsi varázsgömb

papucs

zsebkendő

zseblámpa távcső

rózsa egy zsák dió korcsolya

hátizsák

Csöpi és Csöpi és 
ZsibongóZsibongó

csiga, cseppkő, zsúptető, mozsár, meccs, kacsa, locsoló, pázsit, macska, kecske 

Volt-e olyan szó, amit nem ismertél? Beszéljétek meg közösen, mit jelent!
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Ezek a virágok árnyékbújócskát ját-
szanak. Keresgélj! Ugye mindegyiknek 
megtalálod a párját? Az egyik muta-
tóujjadat tedd egy virágra, a másikat 
pedig a hozzá tartozó árnyképre!

 Virág-   Virág-  
bújócskabújócska
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Minden sorból elszökött valami. 
Keresd meg, melyik rajz honnan 
hiányzik, állítsd párba a jeleket a 
keretekben lévő kis képekkel!

Vissza Vissza 
  a sorba!a sorba!
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Már altathatod is a 
pólyás babádat! 

A henger tetejét óvatosan vagdosd 
be, és ha az olló éle mentén áthúzod 
a kis csíkokat, akkor a papírhajacska 
begöndörödik.

A kis henger felső részét színezd feketé-
re, barnára vagy sárgára attól függően, 
milyen színű hajat szeretnél a babádnak. 
Rajzolj neki arcot, és színezd ki a ruháját! 

Ötlet:
Ha a hengert az ujjadra húzod, sokkal 
könnyebben tudsz színezni, rajzolni, 
és a hengered sem lapul össze!

5.

6.

Aludj, baba, aludjál,
nyuszika is alszik.

Este van a faluban, 
esti harang hallik.
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Először hajtogass sótartót. 
Ebből lesz a pólya.

Díszítéssel, masni rárajzolásával 
varázsolhatsz pólyát a sótartóból.

Vágj le keskeny tortapapírcsíkokat, és 
ebből ragassz csipkét a pólyára. Egy 
aprócska legófigura ugyan bele is férne 
ebbe a pólyába, de még jobb, ha magad 
készítesz bele babát!

Először formálj egy kis papírhengert.  
A hossza akkora legyen, hogy belefér-
jen a pólyába. Óvatosan ragaszd össze.

1.

2. 3.

4.

1.

2.

3.

4.

Mini ManóMini Manó
pólyás pólyás 
babájababája

Manó egy olyan aprócska já-
ték elkészítését mutatja most 
meg neked, amit bármikor, 
bárhova magaddal vihetsz. 
Hiszen olyan kicsi, hogy akár 
a zsebedben is elfér!
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Ezt a dobot ugyanúgy kell elkészíteni, mint az 
előzőt. Ám mielőtt összeragasztod, tégy bele 
néhány (10–15 szem) száraz babszemet.

Amire szükséged lesz: 
• sajtdoboz 
• festék 
• ragasztó 
• kevés szárazbab

Amire szükséged lesz: 
• sajtdoboz • festék • ragasztó • vékony  
zsineg • száraztészta- (csőtészta-) darabok  
• szükség esetén 8 db gyöngyszem

Csörgődob

Először fesd be a sajtdoboz alsó és felső részét 
külön-külön. Vágj le 8 db, kb. 10 cm-es zsineget. 
Mindegyikre fűzz fel 3-4 tésztadarabot, és a szálak 
végére köss csomót, hogy ne csússzanak le a tész-
ták (ha túl nagy a tészta lyuka, akkor zárd le egy 
rákötött  gyöngyszemmel).

Finoman a tenyeredhez ütve zsizsegő hangot 
fog hallatni, így nemcsak az ütemet adhatja, de 
muzsikál is mondókázás közben.

Kérd meg anyukádat, hogy a doboztetőt oldalt 
vágja be 8 helyen egymástól nagyjából azonos tá-
volságra, ide csúsztasd be a cérnaszálak szabadon 
maradt végét, és rögzítsd ragasztószalaggal.

Végül ragaszd össze a doboz 
két felét! Már kész is a kellemes 
hangot adó csörgődobod!

2.

1.

1.

2.

3.

BabdobBabdob
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A másik végét is rögzítsd ragasztással, és 
csúsztasd rá a fagolyót. 

Ha nem állna stabilan a golyó, akkor tekerj 
még némi papírt a hurkapálca végére. 
Annyit, hogy a golyó szorosan álljon, ne 
mozogjon dobolás közben.

Amire szükséged lesz: 
• sajtdoboz 
• hurkapálca 
•  egy közepes méretű  

műanyag vagy fagolyó 
• festék 
• ragasztó 
• krepp-papír-csík  
(ez el is maradhat)

Az üres sajtdobozt ragaszd össze ragasztó- 
stifttel vagy ragasztószalaggal. Így el is 
készül a dobod, amelyet már csak díszíte-
ned kell.

Válassz egy kellemes színt, és fesd be a 
dobozt. Először az egyik oldalát, majd 
amikor ez már megszáradt, akkor fordítsd 
meg a dobodat, és a másik oldalát is kend 
be. Végül, amikor a lapok már megszárad-
tak, fesd körbe a szélét is. 

Amíg a festék száradására vársz, készítsd el a 
dobverőt!

Vágj egy keskeny csíkot a krepp-papírból. A 
hurkapálca egyik végére tégy egy pici ragasz-
tót, nyomd rá a papír végét, és kissé ferdén 
tartva a csíkot, szorosan tekerd be vele.

1.

4.

5.

6.

3.

2.

Mini Manóék nagyon szeretik 
a kockasajtot, mert nemcsak 
finom, de igen egészséges is. 
Manó összegyűjtött néhány 
kiürült sajtdobozt, és most, 
amikor a zenét ünnepeljük, 
megmutatja neked, hogyan 
készíthetsz belőlük dobokat.

Zenélő Zenélő 
  sajtdobozsajtdoboz

01_202mm_digi_v2_magazin_A4.indd   1601_202mm_digi_v2_magazin_A4.indd   16 2020. 05. 20.   9:532020. 05. 20.   9:53



Kiről szól  
a találós kérdés?

Aranypénze rengeteg, 
rajta semmit nem vehet. 

Nem teheti ládába, 
mert ez az ő ruhája.

Hogyan nevezzük más  
szóval a „halpénzt”?

Milyen állatokat ismersz 
fel a képen?

Van-e közöttük olyan, 
amelyik nem háziállat?

Melyiknek hol kellene 
lennie? 

Milyen foglalkozásokat 
ismersz fel a képeken? 

01_202mm_digi_v2_magazin_A4.indd   1901_202mm_digi_v2_magazin_A4.indd   19 2020. 05. 20.   9:532020. 05. 20.   9:53

Hoppá, itt egy kissé összekavarodtak a dolgok!

A lovak patáját védi 
a patkó, hiszen az 
a kemény aszfalton 
hamar elkopna.

Az egyik leghasz-
nosabb háziál-
latunk a tehén. 
Sorolj fel minél 
több tejterméket! 
Te melyiket szere-
ted a legjobban?

Tréfás Tréfás képkép
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Szálljatok, Szálljatok, 
  madarak!madarak!Hallgasd meg a találós kérdéseket! 

Mondd ki, milyen madarak rejtőztek el 
a sorok között! 

Ha megfejtetted, akkor nevezd és 
 mutasd is meg a találós kérdéshez illő 
madarat!  Melyik kép a kakukktojás? 
 Milyen hangot hallatnak?  Amelyiket 
ismered, próbáld utánozni! Mi a neve 
annak a madárnak, amihez nem 
 kapcsolódik találós kérdés?Nappal én csak bóbiskolok, 

vadászni éjjel indulok.
Amerre csak elsuhanok, 
fut előlem egér s pocok.

(bagoly)
Kipp, kopp, kopogok, 
beteg fákat gyógyítok.
Piros sapka fejemen,
féreg az eledelem.

(harkály)

Páros lábon szökdelek, 
soha nem lépegetek.
Megélek a nagyvárosban, 
láthatsz mindig a parkokban.

(veréb)

Kémény tetején tanyázok, 
tóparton békára várok.
Fél lábon hosszan merengek, 
kelepelek s felröppenek.

(gólya)

Sárból rakott vár a házon,
reggel, délben, este látom.
Gazdájának háta bársony,
farka villa, hasa vászon

(fecske)
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Hallgasd meg a találós kérdéseket! 

Keresd meg a hozzájuk illő rajzokat, és mondd 
ki, milyen zöldségek rejtőztek el a sorok kö-
zött! Mi maradt ki?

Eltemetik, elföldelik,
A föld alatt sokasodik, 
ha felszedik, elvermelik.

(krumpli)

Kerek, de nem alma, 
piros, de nem rózsa, 
rétes, de nem béles, 
kóstoltam, nem édes.

(hagyma)

Zöld, de nem bokor, 
vörös, de nem alma,
farka van, de nem egér, 
a belseje hófehér.

(hónapos retek)

Alig volt több, mint egy falás, 
mégis éget, mint a parázs.
Tüzét vízzel nem olthatod, 
hiába is próbálgatod.

(erős paprika)

Folt hátán folt, 
pedig tű benne sose volt!

(káposzta)

Kiskoromban nyersen esznek, 
ízét adom a levesnek. 
Barátom a petrezselyem, 
egy csokorba kötik velem.

(sárgarépa)
Bujkáló Bujkáló zöldségekzöldségek
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Februári Februári rajzpályázatunk rajzpályázatunk 
nyerteseinyertesei

www.szulovilag .hu

Az én álarcom vagy farsangi szemüvegemAz én álarcom vagy farsangi szemüvegem

Bakk Dóra (5 éves) Gyügye  
Nyereménye: Dini, a bátor kisdinó

Kurucz Kincső (5 éves) Tiszajenő  
Nyereménye: Gyerekek a nagyvilágban

Tóth Laura (5 éves) Földes  
Nyereménye: Kutyák és macskák

Lapigazgató: dr. Bera Károly • Műszaki igazgató: Kovács Ákos • Kreatív igazgató: Molnár Zoltán  
Felelős kiadó: Kovács Ákos ügyvezető • Felelős szerkesztő: Csendes Istvánné 

Szerkesztés, illusztráció, tördelés: GRAPH-ART Kft. • Felelős vezető: Kovács Ákos ügyvezető
Minden jog fenntartva.
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Az erdei játszótér mellett kinyílt a bodza. Manó és apa a bokorról egyenesen 
haza vitték a begyűjtött bodzavirágokat.

– Milyen szép bodzavirágok! – örült meg anya. – Menjünk, mossuk meg! –
Azzal máris szűrőbe rakták, és finoman, óvatosan, hogy az értékes virágpor 

megmaradjon, folyó víz alatt lemosták.
A literes kancsóval egy nagy befőttesüvegbe kimértek 10 liter vizet,beleöntöt-

tek egy fél zacskó cukrot és négy evőkanál mézet. Egy nagy fakanállal addig-addig 
kevergették, amíg egészen elolvadt a méz és a cukor.

Ezalatt alaposan megmostak 5-6 db citromot. Anya felkarikázta, és ezeket is a 
léhez rakták. Végül beletették a 15-20 szép bodzavirágot. 
A fakanállal alaposan belenyomkodták a szirupba, 
majd letakarták, és berakták a hűtőbe.

Másnap délelőtt anya kancsóba szűrte, és 
poharakba töltötte a finom, üdítő italt. 
Mindenkinek nagyon ízlett a 
bodzavirág-limonádé.

Bodzavirág-Bodzavirág-limonádélimonádé
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Szülői értekezlet

Középső csoport végén 
A szülők nagy része némi aggodalommal figyeli nagycsoportba lépő gyermekét: vajon el-

éri-e a megfelelő fejlettséget, mire iskolába kell mennie?  Fontos leszögezni, hogy néhány hónap 
alatt mindannyian alkalmazkodnak majd az iskolai követelményekhez, a bűvös hétéves korra 
pedig gond nélkül beilleszkednek, megtanulnak írni és olvasni. Vannak, akik már hamarabb, 
maguktól is eljutnak ide, másoknak szükséges a külső elvárás és megerősítés. Mire érdemes 
figyelni a szülőknek a következő évben?

A legújabb idegrendszer fejlődésére és érésére irányuló pszichológiai vizsgálatok az iskola-
érettségre vonatkozóan központi elemként az önszabályozást jelölik meg. Azt tartják, hogy a 
gondolkodási funkciók fejlődése nagymértékben függ a homloklebeny elülső részének érésé-
től. Az ún. prefrontális kéreg fejlődése befolyásolja az érzelmi válaszkészséget, vagyis azt, hogy 
milyen az érzelmileg megterhelő helyzetekre adott válaszreakció. A fokozott érzelmi reakciók, 
a heves kitörések jelzik, hogy a gyermek még kevésbé képes kontrollálni indulatait. A kutatá-
si eredmények szerint a gyengébb önszabályozás együtt jár az iskolakészültség, vagyis a gon-
dolkodás, figyelem, emlékezet lassabb fejlődésével. Ez azt jelenti, hogy a gyermekek felkészí-
tését nem annyira a számolási, rajzos feladatokkal vagy memóriafejlesztéssel, sokkal inkább 
az önszabályozás fejlesztésével kell kezdeni. Téves tehát az a felfogás, hogy kezdjen a gyermek 
iskola-előkészítő foglalkozásokon betűelemeket írni. Ennél sokkal fontosabb, hogy kialakuljon 
a stabil testképe, fejlődjön a mozgáskoordinációja, kialakuljon egy belső kép arról, mire képes, 
és mi az, amiben még segítségre van szüksége. Érzelmi, indulati kitörések helyett tanulja meg 
szavakba önteni kéréseit, nehézségeit, ismerje fel érzéseit. A kisbabák esetében még természe-
tes, hogy sírással fejezik ki, ha valami megzavarja a nyugalmukat (éhesek, fáznak, fáj valamijük, 
vagy éppen unatkoznak). Az életkor előrehaladtával egyre biztosabban szavakba tudják önteni 
a gyermekek mindezt. Az érzelmi szabályozásnak fontos része ez: felismerni a saját és mások 
érzéseit, tekintettel lenni a külső körülményekre. 

A figyelem és önszabályozás alakulását nagyban befolyásolja a környezet. A támogató, 
megerősítő, biztonságot adó családi háttér segíti a gyermeket az érzelemszabályozásban, míg 
a stresszes vagy elhanyagoló miliőben nehezebben fejlődik ez. A szülők tehát maguk is sokat 
tehetnek azért, hogy gyermekük optimálisan fejlődjön. Óvodáskorban, amikor a legfontosabb 
azonosulási személy a gyermek személyiségének alakulása során az anya és az apa, fontos a 
szülők jelenléte. A különórák és edzések helyett legyenek együtt! Játsszanak, labdázzanak, tol-
lasozzanak, birkózzanak, futkározzanak, és közben hagyják, hogy gyermekük megmutassa, mi 
mindenre képes. 

Ha valami nem sikerül, biztassák a kitartó gyakorlásra! Segítsenek neki, emeljék magasba, 
hogy átélhesse, milyen, amikor a szülő mindenhatósága mellett ő is nagy lehet. A középső cso-
portos gyermeknek fontos, hogy egy-egy társasjátékban ő legyen a győztes, így a helyes szülői 
attitűd az, ha hagyjuk a gyermeket néha nyerni, felülkerekedni. 

2020. május Kálmán Marianna
 klinikai gyermek-szakpszichológus
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Manó kellemesnek találta az időt, és sétálni indult. Épp a tavaszi virágokat 
csodálta, amikor a képek készültek. Ám ez a két kép csak látszólag egyforma. 
A figyelmes szemlélő hat különbséget is felfedezhet közöttük. Melyek ezek?

Tavaszi Tavaszi sétaséta
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Végül a gép karja kis dobozokba 
tolja az összeválogatott krétákat. 
Ezeket nagyobb kartonokba 
rakják, így szállítják a boltokba.

A csomagoláshoz színek 
szerint válogatva hatalmas 
adagolótartályokba rakják a 
sok-sok krétát. 

Ugye te is szeretsz rajzolni?  
Mivel alkotsz a legszívesebben? Fel 
tudod sorolni a zsírkrétáid színét?
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A massza egy körbeforgó adagolóba kerül, ami 
zsírkrétaöntő formákba fecskendezi a viaszt. 
Hideg vízzel lepermetezik, ettől nagyon gyorsan 
lehűl, és megszilárdul. 

Így készül Így készül 
  a zsírkrétaa zsírkréta

Ugye te is szeretsz zsírkrétával 
rajzolni? Olyan remek játékra is 
alkalmas, amire a színes ceruza 
nem, például a képelőhívás. De 
vajon hogyan készülnek a szí-
nes kis rudacskák?

A legtöbb zsírkréta alapanyaga valamilyen viasz, 
pl. paraffin. A gyártás elején masszává melegí-
tik. Ehhez az olvadt alaphoz különböző anyago-
kat adnak, amiktől pl. szilárdabb lesz és jobban 
fog majd a papírra. Amikor az alapanyagok 
alaposan összekeveredtek, festéket töltenek 
hozzá. Sokféle színt tudnak így kikeverni.

A gép kinyomja a kész zsír krétákat, 
amelyek egy futószalagon utaznak 
tovább a címkézőbe, onnan pedig 
egy nagy gyűjtőládába.
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Ki rajzolta?Ki rajzolta?
A gyerekek szép rajzokat készítettek az óvodában, 
de nem árulják el, melyiket ki alkotta.

Figyeld meg, melyikük 
milyen színes ceruzákat 
használt, és abból meg-
tudhatod a titkukat! Ki 
mit rajzolt?
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Ez vagyok Ez vagyok 
én!én!

Lássuk, mi mindent tudsz már magadról!
Először is karikázd be, fiú vagy lány vagy-e!

Amíg én játszom az oviban, addig 
anyukám és apukám a munkahe-
lyükön dolgoznak. 

Ugye te is el tudod mondani, mit 
dolgoznak a szüleid?

Az anyukám egy 
könyvesboltban eladó, 
könyveket árul.

Az apukám mérnök, 
házakat tervez.

Ha megismerkedek valakivel, be tudok mutatkozni. 
Először a vezetéknevemet, utána a keresztnevemet 
mondom. Így: Kiss Virág

Hogy hívnak?

Anyukámmal sokat gyakoroltuk azt is, hol lakunk. 
De már hibátlanul el tudom mondani. Először a 
várost mondom, utána az utca nevét, végül a ház-
számot. Így: Füzes, Bóbita utca 4. szám.

Te is ilyen sorrendben mondd el a lakcímedet! Ker-
tes vagy emeletes házban laksz? 

Nemrég ünnepeltük az 5. születésnapomat.

A legutóbbi szülinapodon hány gyertya 
égett a tortádon? Rajzolj rá annyit!
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SzudokuSzudoku
Mutasd meg, melyik 
kép honnan hiányzik!


