










































Mire jó a nemez?

A nemez ősi eredetű textil. Alapanyagául szolgálhat egyes állatfajták szőre (pl. 
birka, puli, komondor), sőt még az emberi haj is. Ám hagyományosan többnyire 
csak birkagyapjúból készítenek nemezt szappanos vízzel és gyúrás segítségével.
A hagyományosan, kézzel készített anyagot nevezzük nemeznek, míg a gyárilag 
előállítottat filcnek. 
Nemezből készítettek őseink ruhát, csizmát, kalapot, szőnyeget, sátrat (jurtát), a 
lovak nyerge alá izzasztót. Jó hőszigetelő és lángálló tulajdonsága miatt a tűzol-
tók, kohászok védőruháihoz, valamint a színházak függönyeihez is ezt az anyagot 
használták. Napjainkban nemezből, filcből takarót, karkötőt, kalapot, mellényt és  
pénztárcát is készítenek.

Mi minden készült régen nemezből? Mondd el a képek segítségével!

Szeretnél egy kis nemezlabdát? Te is könnyen elké-
szítheted!

Kellékek:
birkagyapjú (Kreatív- vagy hobbiüzletekben vásárol-
ható), szappan, víz

Elkészítése: 
1.  Nedvesítsd, majd szappanozd be a kezed! (A)  
2.   Tépj egy kis gyapjút, és gömbölyítsd! Úgy, mintha 

gombócot készítenél. (B)
3.  Újra nedvesítsd és szappanozd be a kezed!
4.   Ismét tépj egy kis adag gyapjút, majd simítsd rá a 

„gombócra”! Gömbölyítsd őket, amíg jól összeta-
padnak!

5.   Addig ismételd a lépéseket, amíg akkora nem lesz 
a labdád, amekkorát szeretnél. (C)

6.  Hagyd megszáradni!

A

B

C
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Élt egyszer egy hírneves békaénekes. Olyan nagyra tartotta magát, 
hogy elhatározta, olyan lakóhelyet keres, amely illik az ő nagyságához. Elin-

dult hát vándorútra. Ahogy ment, mendegélt, sok büszke, szép tavat látott, de bizony 
egyiket sem tartotta megfelelőnek. Egyiknek a partját, másiknak a vizét nem találta 
elég jónak. Hol a szomszédságot, hol a növényeket fitymálta.

Egyszer az útja egy hegyek lábánál megbúvó, aprócska, kristályvizű tó mellett veze-
tett el. A tavacska meghallotta a béka szépséges énekét, és így kérlelte:

– Ugorj be a vizembe! Költözz ide, kisbéka! A hegyek szépen visszavernék a han-
godat, így daloddal boldoggá tehetnéd a környék minden lakóját!

Ám a rátarti béka csak egyet húzott a szája szélén, és azt felelte:
– Csak nem gondolod, hogy beköltözöm egy ilyen tenyérnyi tóba? Ha-haha-haha 

-ha! – kacagott fölényesen.
Az ám! De a hahotázásra felfigyelt a közelben a gólya. Már föl is röppent, hogy 

elkapja és ebédre bekebelezze a pökhendi dalnokot.
– Jaj nekem! Vége az életemnek! – brekegte kétségbeesve a béka.
– Ne félj semmit! – szólt a tó. – Ugorj a vizembe, majd

én elrejtlek!
Nem kérette magát a béka, már csobbant is.

A tó elsötétítette a vizét, így a leszálló
gólya nem találhatta meg a békát.
El is repült nemsokára, dolgavégezetlen.

– Előjöhetsz – mondta a tó. – Indulhatsz
utadra.

A béka kibukkant a vízből,
és így szólt: 

– Én megsértettelek, és te
mégis megmentet-
ted az életemet.
Azt hiszem, ennél
jobb élőhelyet sehol
sem találhatnék. Ezért
itt maradok, hogy da-
laimmal háláljam meg
az önzetlenségedet. 
                  Dobos Edit

A béka és a tó
Mesesarok
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V I DÁM  PERCEKV I DÁM  PERCEK

– Mi az, ami-
kor a sünöknek 

nem kell iskolába 
menni?

– Sünidő!

A medvecsalád-
nál összejövetel van. 
Az anyamedve meg-

szólal:
– Kisfiam, még be 
sem mutatkoztál a 

vendégeknek.
– Bocs! 

A kis csiga
kérleli a mamáját:

– Mama, hadd sza-
ladjak át az úttesten!

– Most nem lehet! 
Két óra múlva jön

a busz.

– Pistike, már
ötödször késel el 

ezen a héten. Tudod, 
mit jelent ez?

– Bizonyára azt,
hogy már péntek

van.

– Miért van farka 
az oroszlánnak? 
– Mert a levegő-
ben nem lebeg-

het a bojt.

– Miért csíkos
a tigris? – kérdezi
a fiú az állatkert-
ben az apjától.

 – Miért, miért? Hát 
mert a rács mögött 

napozott!

Az állatorvos
mondja a gazdinak:
– A kutya túlsúlyos, 

többet kéne mozognia.
– Mozog éppen eleget, 
evés közben állandóan 

csóválja a farkát. 
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Rajzolgató

Így rajzolj pónit!

4. Hat lába 
van, de csak 
négyen jár.

Mi az? 

3. Milyen
ló van a 

szobában?

2. Hogyan 
megy ki a ló 
az istállóból?

1. Melyik 
hónapban bot-
lik a ló a legke-

vesebbet?

TALÁLÓS 
KÉRDÉSEK
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Esős napokra…Esős napokra…
Repülő korong

Szükséges anyagok: poháralátétek, színes papír, ceruza, ragasz-
tó, olló, műanyag szatyor, madzag

1.  Ragassz az alátétek mindkét oldalára színes papírt, majd 
vágd le a fölösleges részeket.

2. Találj ki és készíts színes formákat.

3.  Ragaszd a formát a szatyorra, majd annak alsó végét két he-
lyen lyukaszd ki.

4.  Csomózd rá a madzagot, hogy ha majd kipróbálod, el ne sza-
badítsa a szél ereje.

Fej vagy írás?

Ezt a játékot legalább ketten játszhatjátok. Szükségesek hozzá 
gombok vagy pénzérmék, esetleg kétszínű számolókorongok. 
(Utóbbiak esetében előre meg kell beszélni, melyik legyen 
a nyerő oldal.) Az első játékos megrázza a két keze közé zárt 
pénzérmét, majd földobja. A számmal fölfelé esőket fölszedhe-
ti, az az övé, a többit átadja a második játékosnak, aki ugyan-
úgy tesz. A játék így folytatódik, amíg az összes pénz el nem 
fogy. Végül megszámolják, s aki a legtöbb pénzt gyűjtötte 
össze, az a győztes. A következő játékot a vesztes kezdi.

Nyelvtörő

Ha a nehezen kiejthető szöveg mondása közben meg-
botlik a nyelvünk, jókat nevethetünk rajta. Íme egy 
csokor, melyeket bármikor feladhatsz barátaidnak.

Csöngölei csöndes csikós csinos csikaja csetlik-botlik 
a csalamádé között. Cserépből csinált csengő csörög a 
csöngölei csöndes csikós csinos csikaja nyakán.

A nagypapa papagája a papa papagájának a papája.

Öt kupac csupasz kopasz kukac, meg öt kupac csupasz 
kopasz kukac, az pont tíz kupac csupasz kopasz kukac.
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PünkösdPünkösd

Pünkösdkor a falu legé-
nyeinek ügyességi vagy 
lovas versenyeket ren-
deztek. A győztes lett a 
pünkösdi király.  A cím-
mel együtt sok mindent 
kiérdemelt: pl. ingyen 
ihatott a kocsmában, 
hivatalos volt minden 
mulatságba.

A pünkösd a keresztény egyházak jelentős ünnepe, mely a húsvét utáni 50. napon kez-
dődik, ezért mozgó ünnep. Az idén e jeles nap 15–16-ára esik. A Szentlélek eljöve-
telének és az egyház születésének napja ez. Emellett elődeink úgy gondolták, hogy a 
nagy nyári munkák megkezdése előtt köszönteni kell az újjáéledő természetet, imád-
kozni kell a bő termésért, gyermekáldásért.

A pünkösdikirályné-járás a kislányok 
pünkösdi köszöntője. Kiválasztották a 
falu legszebb kislányát, és kiskirály-
nénak választották. Feldíszítették a 
haját virágokkal, a feje fölé pedig ken-
dőből sátrat formáltak. Így indultak el, 
hogy házról házra járva jókívánságok-
kal és énekkel köszöntsék a falubelie-
ket. Helyenként a játék végeztével a 
házigazdák megkérdezték a lányokat: 
„Hadd látom a királynétokat, édes-e 
vagy savanyú?” Ezután megcsiklan-
dozták a kiválasztott kislányt. Ha a 
„királyné” mosolygott, de nem nevette 
el magát, akkor a vendéglátók meg-
nyugodtak. Úgy hitték, akkor gazdag 
termés várható abban az évben.

Elhozta az Isten piros pünkösd napját,

Mi is meghozzuk király kisasszonykát.

Ma vagyon, ma vagyon piros pünkösd napja,

Holnap lészen, holnap lészen a második napja.
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Mi történik, ha esik az eső,
és közben süt a nap?

Szivárvány keletkezik. Ezt a jelenséget csak akkor láthatod, ha a nap a hátad mögött 
süt, és közben esik vagy nemrég esett az eső. Ilyenkor az alacsony szögben érkező 
napsugár áthalad az eső- vagy páracseppeken, a fény megtörik rajtuk, és felbomlik 
                                                                                            a fehér fény különböző színeire. 
                                                                                                   A színei (kívülről befelé) min- 
                                                                                                             dig ugyanabban a sorrend- 
                                                                                                                ben láthatók: vörös, na- 
                                                                                                                   rancssárga, sárga, zöld, 
                                                                                                                  zöldeskék, kék és ibo- 
                                                                                                                             lya.

Ha süt a nap, te is készíthetsz saját szivárványt 
a kertben! Állj háttal a napnak, és permetezd 

a vizet néhány méterre magad elé. Emeld 
óvatosan fölfelé a locsolócsövet addig, míg 

a finom vízsugár mögött megjelennek 
a szivárvány színei.

Ha a szobádban szeretnél
a szivárvány színeiben gyö-
nyörködni, ezt is megteheted! 
Kísérletezz!

KELLÉKEK: lapos üvegtál (jénai), zseblámpa, tükör.

1.   Helyezd a tálba a tükröt úgy, hogy az egyik 
vége a tál falának támaszkodjon!

2.   Óvatosan önts vizet a tálba, hogy a tükör egy 
része víz alá kerüljön!

3.   A zseblámpával világítsd meg a tükör feletti víz 
felületét!
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A mindentjáró malmocskaA mindentjáró malmocska
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy ember. Nagy szegénységben élt feleségé-
vel és gyermekeivel. Egy kis ökröcske volt minden vagyonuk. Egyszer az erdőbe ment 
fáért az ökröcskével. Ott összetalálkozott a napjötti király lányával és a napmenti 
király fiával. A fiú addig kérlelte, míg nekiadta az ökröt. Hálából így szólt a királyfi:

– Jöjjön el apámhoz, s kérje az ökörért cserébe a mindentjáró malmocskát. 
A szegény ember megrakta száraz ágakkal a szekerét, s nagy kínlódva hazahúzta. 

Haragudott rá otthon a szegény asszony, s azonnal küldte a királyhoz. 
Mikor odaért, a malmot kérte jutalmul. A király nagy nehezen ugyan, de odaadta 

neki. Kifelé menet odalépett hozzá a fiúcska, s azt mondta:
– Mondja majd otthon a malomnak, hogy: „Mindentjáró malmocskám, járj nekem 

ételt, italt, pénzt!” Meglátja, csak úgy ontja majd magából ezeket. Ha már megelé-
gelte a járását, csak ezt mondja: „Elég már!” 

Hazafelé menet találkozott egy nagy fekete kalapos emberrel, aki ennivalót kért 
tőle. Rögvest ki is próbálták a malmocskát. Degeszre ették magukat. A kalapos em-
ber kérte a szegény embert, hogy cserélje el a malmocskát az ő golyózáport szóró va-
rázskalapjára. El is cserélte. Aztán elváltak egymástól. Ám a szegény ember nemso- 
                                       kára megbánta a cserét, s búsulni kezdett. Ekkor váratla- 
                                        nul megszólalt a kalapos ember ott felejtett varázsbotja:

                                      – Miért búsulsz, édes gazdám? 
                                             A szegény ember elmesélte bánatát. Abban a pillanat-

                                                  ban az ütlegelő bot kiugrott a kezéből s pár pillanat  
                                                 múlva a malmocskával tért vissza. Volt nagy öröm 
                                                     otthon, mikor kipróbálták a malmot!

                                                          Egyszer gyalogosan jött az úton a napmenti ki- 
                                                      rály a feleségével és a fiával. Elvette birodal- 
                                                         mát az északi király. Látta ezt a szegény  
                                                                                                                ember, s rögvest indult visszasze- 
                                                            rezni azt. A bot és a kalap se- 
                                                                                 gítségével megsemmisítette az

                                         északi király seregét. A nap- 
                                                                                 menti király boldogan tért visz-

                                                                                 sza a palotájába. Később a föl- 
                                 cseperedett királyfi feleségül 
                                                                             vette a napjötti királykisasszonyt.                       
                                                                            S boldogan éltek, míg meg nem 
                                                                                   haltak.

(magyar népmese)
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Innen-onnanInnen-onnan

Főzőcske

Zöld barkács

Sót vegyenek!
A konyhai sürgés-forgáshoz feltétlenül 
kérj segítséget a felnőttektől!

Tégy petrezselyem-, zeller-, majoránna- 
és bazsalikomleveleket a sütőrácsra! 
Fedd le egy törlőkendővel, majd a leg-
alacsonyabb hőfokon szárítsd meg eze-
ket! Amikor megszáradtak, törd össze 
és szitáld át egy szitán a „ropogós” 
leveleket. Keverd össze a sóval, majd 
töltsd egy csavaros tetejű üvegbe a házi 
fűszersót!

Készíts fűszerbatyut! 
Köss össze pár szál fűszernövényt egy kis kendőbe. Legyen közte 
petrezselyem, menta, rozmaring, kakukkfű. A legjobb, ha frissen 
vágott növényeket használsz, de a szárított is megteszi. A batyu 
érdekes illatával a játékosszekrényt vagy a kutyád fekhelyét is fel-
frissítheted.

Macskajáték! 
A macskamentával a 
cicáidnak szerezhetsz 
örömet. A benne lévő 
illóolajok hatására rövid 
időn belül rendkívül izga-
tottá válnak. Ide-oda 
pofozgatják, és gyak-
ran meg is rágcsálják, ha 
megérzik a növény illatát.

Radírozós játék
Ezt a játékot legalább ketten játsz-
hatjátok. Döntsétek el, ki lesz a raj-
zoló és ki a „radírozó”. A játékot a raj-
zoló kezdi, azaz felrajzol krétával a 
táblára egy alakot: ez lehet egy terpe-
szállásban álló fiú- vagy lányalak, de 
készíthet elefántot, zsiráfot vagy poli-
pot is. Miután elkészült a mű, a raj-
zoló beköti egy kendővel a „radírozó” 
szemét. A „radírozónak” az a feladata, 
hogy törölje le a figurákról azokat a 
részleteket, amelyekre a rajzoló utasí-
tást ad. Majd csere következik. A győz-
tes az lesz, aki pontosabban tüntette 
el a megadott részleteket.

Kincsesláda

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

Szerkesztés, illusztráció, tördelés: GRAPH-ART Kft. • Felelős vezető: Kovács Ákos ügyvezető
Minden jog fenntartva.
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Képlékeny anyagok

Agyag
Az agyag a természetben,
főleg a mocsarakban,
tavakban, folyókban
megtalálható, termé-
szetes anyag.
Nehezen engedi át a vizet. Bányászás-
sal kerül ki a talajból. Vízzel össze-
gyúrva jól alakítható. A fazekasok ko-
rongozással használati tárgyakat for-
málnak belőle, melyekből kiégetés 
után cserépedények, -tárgyak lesznek.

korsó

virágcserép

szobor

bögre

tálGyurma
A gyurma legfőképpen
lisztből, vízből,
olajból, sóból, szí-
nező- és egyéb ada-
lékanyagokból készül. Könnyen, jól for-
málható, többször is felhasználható, 
újraalakítható. A gyermekek előszere-
tettel készítenek belőle apró tárgyakat, 
figurákat.

Só-liszt gyurma
Biztosan volt már a kezedben só-liszt 
gyurma. Az óvodában, az iskolában 
gyakran készítünk belőle különböző 
formákat, ajándéktárgyakat. Ez az 
anyag száradás 
után megkemé-
nyedik, és meg-
őrzi alakját. Fes-
téssel színesre is 
varázsolhatjuk.

Rajzold le, miket készítettél már gyur-
mából, só-liszt gyurmából!

Ha van kedved, otthon is készíthetsz 
só-liszt gyurmát a következő anyagok 
összekeverésével, összegyúrásával:
3 bögre liszt, 2 bögre só és kb.
1 bögre víz.
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