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Ricsi, a kisbéka éppen az oldalára 
fordult álmában, amikor ritmusos 
számolás zavarta fel. Szemfüles
jószág lévén, fülelni kezdett.
- Egy, kettő...egy, kettő...

Kicsit fázósan kukkantott ki a nádasból, de azonnal megpillantotta az ütemre mozgó szárnya-
kat, amelyek tulajdonosa úgy tűnt, tornagyakorlatokat végzett. 
-Egy, kettő...föl, le... - mondogatta a gólya - mert tőle származott a hang -, s rendületlenül, vég-
telenül komolyan folytatta.



Költöző
madaraink:

bölömbika, búbos 
banka, daru, füsti fecs-
ke, fülemüle,fürj, fehér 

gólya, sárgarigó.

A bagolynak is feltűnt a dolog, így már ketten nézték, ami történik. Ricsi, a mindig fontoskodó 
breki, azonnal tudni akarta, mire fel ez a reggeli légzőgyakorlat? 
- Egy, kettő...edzem a szárnyaimat, ...föl, le... hosszú út áll előttem - így a gólya. Kíváncsi lett Ricsi. 
- Készülök Afrikába, ahol a telet töltöm majd. Hosszú az út, s én már nem vagyok olyan fi atal, ezért 
bemelegítem a szárnyaimat - egészítette ki mondanivalóját a madár.

- Afrika?.... kérlek, mesélj róla! - csodálkozott Ricsi.
- Azon a földrészen forrón süt a nap, és tele van a vidék 
veszélyes vadállatokkal. Küldök lapot, ha megérkeztem! 
- tette hozzá, aztán Ricsi már csak egy szárnysuhogást 
hallott, s látta, amint a gólya felrepül, majd egyre tá-
volodik.

- Én meg maradok itt a tóban, az iszapban, ha túl 
akarom élni a hideget - biggyesztette le a száját a 
hihetetlenül zöld kisbéka. De legalább itt nincse-
nek félelmetes vadállatok - gondolta, s azon tű-
nődött, vajon mennyi lehetőséget ad még az ősz 
játékra.
- Mindenütt jó, de legjobb otthon - dünnyögte 
erre a bagoly, s behúzódott az odújába. 
A színes falevelek meg csak hullottak a tó vizére.  



Az ősz
Hűvös őszi szélben
sárga pille táncol,

nem is pille, hanem
falevél az ágról!

Nem is egy, hanem száz!
Hull az erdő lombja,
okos kis sündisznó
derékaljnak hordja.

Mélyebbre húzódott
a vakond a földbe,

odúja nyílását
a mókus betömte.

Madárka csattog
elhagyatott fészken,
csak a szép kikerics
virul még a réten.

De mire a lombok
táncukat eljárják,
leveti majd ő is

szép sziromruháját.
Fésűs Éva



A szemorvosnál
Nem látsz tökéletesen? Akkor neked szemüvegre 
van szükséged. Ha rendesen viseled, ismét jól fogsz 
látni – tanácsolja Dr. Hu Hugó szemész. Csak bele 
kell nézned a varázsgépébe, és megtudod, milyen 
lencse lesz neked a megfelelő. A keretet viszont te 
választhatod ki! Ugye, milyen izgalmas? A doktor 
arra is felhívja a figyelmet, hogy a napsugárzás káros 
hatásaitól napszemüveggel lehet védekezni.

A szemüveg
Szemüveg kell kis Annának de szomorú lett szegény, 
csúnya leszek, bajban leszek! – így a külön vélemény. 
Tologatja a nagy napot, azt hiszi, van remény,  de a 
doktor hajthatatlan, hordani kell  - ily’ kemény. 
Ne szomorkodj, kis oktondi, okossá tesz a lencse!
A táblát, betűt, jobban látod, mi ez, ha nem szerencse?

Klassz dolog ez, komoly lettem – barátkozik kis 
Anna, milyen színes, milyen kedves – derül fel bá-
natos arca.
Nincsen olyan szám és betű, amit immár ne látna, a 
tanórákon valahogyan közel került a tábla!
Irigylik az osztálytársak a cuki piros keretet,
Ugye ti is szeretnétek ilyet, rövidlátó gyerekek?

Tudtátok, hogy az emberek közel hetven százalékának 
szüksége van valamilyen látásjavító eszközre? Persze, a leg-
gyakrabban szemüveget viselnek az emberek.

A szemüveglencsék felhasználása már közel nyolc-
száz éves múltra tekint vissza, ám a ma használt, nagy 
pontosságú lencsék picit több, mint száz éve Carl Ze-
iss jénai üvegcsiszoló mester műhelyében készültek.

Figyelj csak!
Ismered a varázslógyereket, Harry Pottert? Méz-
ga Gézát és Doktor Bubót? Esetleg Tudort, a hét 
törpe egyikét? Mi a közös bennük, kitalálod?
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Aranydombi mesék
2. rész 

Kié a dió?
Eljött a vénasszonyok nyara. A naptár szerint már ősz van, de a nyár még visz-
szavágyik, hogy utoljára az évben megmutassa egyre gyöngülő erejét. Most 
olyan az időjárás, mint Som apó egészsége: túl van élete nyarán, de még kitart 
az ereje. Csak már többet meg kell állnia, amikor vizet hoz a kútról; s gyakrab-
ban a kapára támaszkodik a gyomokkal való harc közben.

Az egyik utolsó meleg nap a szőlőskertben találta Samut. Szüreteltek Som 
apóval, a fehér és piros szőlőfürtöket zsákokba gyűjtötték, majd a gyümölcsö-
ket kipréselték. Egészen napnyugtáig Aranydombon maradtak.
Samu úgy érezte, hogy a szőlőszemekből kicsorduló must íze még a 
ribizliszörptől is csodásabb.

- Nagyapa, én egész évben ilyet szeretnék inni! - 
ámuldozott, miközben kortyolt.
Nagyapó sokat sejtetően mosolygott a baju-
sza alatt, úgy tűnt, egyáltalán nem bánja, 
hogy a must nem örök...

Ha kiforr, bor lesz belőle, az már nagy-
apónak való - magyarázta. De tudta ám, 
hogy az értékes gyümölcsből ősszel is 
jólesik szemezgetni, ezért hagyott né-
hány fürtöt a tőkén. 



- Samukám, 
szedjük össze 
a diót, és ezzel 
megdicsérlek, so-
kat segítettél a nyá-
ron, elengedlek iskolá-
ba! - kacsintott nagyapa.
- Még csak óvodás vagyok, 
papa, de jövőre már biztosan 
elkezdhetem az iskolát! - oktat-
ta ki őt az unoka, miközben arra 
gondolt, milyen kár, hogy már csak 
hétvégén kirándulhat a szőlőskert-
be.
Hatalmas diókat termett idén is 
a terebélyes fa. Négyen laknak 
mindben - figyelte meg a ter-
mést Samu, miután feltörték. 
Telt-telt a kosár, amikor Samu 
észrevette, hogy a fa ágai átnyúl-
nak a szomszédos birtok előtti 
mezsgyére, s bizony azokról a ter-
més oda is áthullott.
- Átférek nagyapa, összeszedem -  
  guggolt le a kisfiú, de Som apó   
  rászólt. 
- És a mókusok, a kis erdei állatok mit 
gyűjtenek télire? Hagyjunk nekik is, így a 
vendégeink maradnak a hideg napokon is 
- okosította a kisfiút. 
- Hát persze! - örvendezett Samu. A ma-
dárkáknak is adunk ám belőle, az etetőbe 
tesszük!

A teleszedett zsákot a pincébe vitték, ahol már 
sorakozott néhány. Úgy tűnt, mintha az egyik 
lyukas lenne, mert a fal mentén kipotyogtak a 
diók. Nagyapa közelebb lépett, s ekkor egy ré-
mült pocok rohant el mellette. 
- Látod, Samu, nincs is más választásunk, meg 
kell osztani a termést a szomszédainkkal - neve-
tett a majdnem iskolás kisfiúval együtt.  



Találós kérdések

Zöldségre és gyümölcsre gondoltunk. Mi az?

1. Szereted vagy nem szereted, ha megeszed - megkönnyezed.
___________hagyma

2. Folt hátán folt, tű benne sosem volt.
____________káposzta

3. Kiskoromba nyersen esznek, ízét adom a levesnek. Barátom a 
petrezselyem, egy csomóba kötik velem.
______________sárgarépa

4. Kerek vagyok, mint a labda, fogyasztanak száz alakba. Nyersen 
esznek, főzve is, télen is és nyáron is. Saláta és leves is, megisszák a 
vérem is.
_______________paradicsom

5. Gyümölcs vagyok, édes vagyok, ha megértem, piros vagyok. Télen 
elrejt jól a kamra, mi is volnék, ha nem .....
____________________alma

6. Zöld istállóban, fekete lovak piros szénát esznek.
___________________görögdinnye

Forrás: Sző, fon, nem takács. Mi az? Móra Könyvkiadó

Szólások
szárnyak és szárnyasok a követ-
kező szólások szereplői. Kösd 

össze a szólást a jelentésével!

Szárnya alá vesz

A szárnyait
bontogatja

Szárnyra
kap a hír

Annyit ért hozzá, 
mint tyúk az ábé-
céhez  

Elkezd terjedni

Nem túl
meggyőző
a tudása

Támogat, segít

Elkezd próbálkozni 
valamivel

1. Szereted vagy nem szereted, ha megeszed - megkönnyezed.

2. Folt hátán folt, tű benne sosem volt.

3. Kiskoromba nyersen esznek, ízét adom a levesnek.
    Barátom a petrezselyem, egy csomóba kötik velem.

4. Kerek vagyok, mint a labda, fogyasztanak száz alakba. Nyersen esznek,
    főzve is, télen is és nyáron is. Saláta és leves is, megisszák a vérem is.

5. Gyümölcs vagyok, édes vagyok, ha megértem, piros vagyok.
    Télen elrejt jól a kamra, mi is volnék, ha nem .....

6. Zöld istállóban, fekete lovak piros szénát esznek.

Forrás: Sző, fon, nem takács. Mi az? Móra Könyvkiadó





Kövesd a hajtogatás fázisait! Nincs másra szükséged, mint a
kézügyességedre, valamint színes papírra, ollóra és zsinórra. 

Ha készen vagy, fotózd le a 
sárkányt, és töltsd fel

Sün Barnabás facebook-
oldalára!

Készíts papírsárkányt, és küldd az égbe a szél segítségével!

1.

3. 4. 5.

6.

2.



Rajzolj annyi pöttyöt a katicák szárnyára, 
ahányat az alattuk lévő dominón látsz!

Ha ügyes vagy, számmal is írd oda, hány pöttyöt látsz a dominókon!
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Tanulom az 
irányokat fenn

jobbra

lenn

balra

Segíts a gólyának
eljutni a Föld
középpontjába!

Irány
A pontos tájékozódáshoz a távolság 
mellett az irány meghatározása is 
fontos. Valaminek az iránya, hely-
zete mindig attól függ, hogy mihez 
viszonyítjuk. Legtöbbször magunk-
hoz viszonyítva tájékozódunk; pél-
dául tőlem jobbra, nekem északra. 

Az észak (É), dél (D), kelet (K), 
nyugat (NY) irányokat nevez-
zük fővilágtájaknak. A Nap 
mindig keleti irányban kel és 
nyugati irányban fekszik.

A fővilágtájak között helyezked-
nek el a mellékvilágtájak. Észak 
és kelet között északkelet (ÉK), 
kelet és dél között délkelet (DK), 
dél és nyugat között délnyugat 
(DNY), nyugat és észak között 
északnyugat (ÉNY).



Így készíts táskát két
papírtányér segítségével! 

1. Vegyél elő két 
papírtányért.

2. Vágd le az egyik tetejét 
a harmadáig ollóval.

3. Fordítsd össze 
őket úgy, hogy a 
szebb oldaluk le-

gyen kifelé.

4. Tűzőgéppel tűzd össze a tányéro-
kat, vagy színes, vékony fonallal varrd 
körbe a rövidebb papírtányér oldaláig.

5. Lyukasztó segítségével készíts fület a 
táskának, vagy a varrás széleire is rögzít-
heted azt.

6. Díszítsd színes papírral, filctollal, matricával, majd pakold bele apró tárgyaidat.



A kellemes őszi napok a szabadba csalogatják 
az embereket. Sokan gyalogosan kirándulnak, 
túráznak. Mi kell ahhoz, hogy ez gond nélkü-
li, maradandó élmény legyen? Túrázhattok és 
kirándulhattok a városokban, felfedezhetitek a 
vidék tájait. Bárhol is járjatok, mindig tartsátok 
tiszteletben a túrázás, a környezetvédelem és a 
közlekedés szabályait!

FELKÉSZÜLÉS
Egy nap, kettő, vagy egy hét – a túrázás gondos felkészülést igényel. Az egyik legfontosabb feladat 
a megfelelő ruházat kiválasztása. A viseletet alapvetően az évszak és a túrázásra szánt idő határozza 
meg. Alaposan gondoljátok végig, hogy mire lehet majd szükségetek. Amit otthon hagytatok, azt az 
erdőben lehetetlen pótolni. Ősszel számítanotok kell arra, hogy nappal akár nyári meleg uralkodhat, 
de napnyugtával erősen lehűl a levegő. Gyakorta előfordulhatnak záporok és zivatarok, sőt hirtelen 
leereszkedhet köd is. 

A KÖZLEKEDÉS SZABÁLYAI
GYALOGOSAN TÚRÁZÓKNAK: 

• Gyalogosan a járdán, ahol pedig járda nincs, 
a leállósávon, az útpadkán vagy a kerékpár-
úton kell közlekednetek. 
• Ha egyik sincs, akkor az úttesten, annak szé-
lén, sorban, lehetőleg a menetirány szerinti 
bal oldalon, a járműforgalommal szemben.
• Óvatosan járjatok, ha útburkolati jel (folyto-
nos fehér vonal) választja ketté a gyalogos és 
a kerékpáros közlekedését, mindenki a szá-
mára kijelölt részen haladjon.
• Az úttesten mindig a zebrán, annak hiányá-
ban pedig a legrövidebb áthaladást biztosí-
tó irányban mehettek át.
• A zebrán áthaladva a járművekkel szemben 
elsőbbségetek van, de a megkülönböztetett 
jelzést használó járműveket (mentő, tűzoltó) 
engedjétek el.
• Ahol a járművekkel szemben nincs elsőbb-
ségetek – az úttestre lépésetek előtt – 
kötelesek vagytok meggyőződni arról, hogy 
áthaladásotokkal a járműforgalmat nem 
zavarjátok.
• Nem léphettek az úttestre, ha a jármű olyan 
közel van hozzátok, hogy annak zavarása 
nélkül az úttesten nem tudtok átmenni.



VÁR AZ 
ERDŐ!
AMIRE
SZÜKSÉGEM
LEHET:

A sapka hidegben melegít, 
melegben viszont véd a for-
róságtól és a napszúrástól. A 
vízhatlan, csuklyás (kapuc-
nis) kabát esőben és erős 
szélben egyaránt jó szolgá-
latot tesz. Gyalogos túrához 
általában a legmegfelelőbb 
a vastag talpú cipő vagy
inkább a túrabakancs.
Új túracipővel ne indulja-
tok útnak! Sajgó sarokkal és 
feltört lábbal keserves a ki-
rándulás. Igazolvány, pénz, 
toll, notesz, térkép, irány-
tű, elemlámpa, szemüveg, 
fájdalomcsillapító vagy az 
orvos által előírt gyógyszer 
mindig legyen nálatok. 

A HÁTIZSÁK:

Hogy melyiket vásároljátok meg, pénz és a tervezett túra kérdése. A legtöbb hátizsák műanyagból vagy ponyvából 
készül, és egy vagy két fő résszel, kívül pedig több zsebbel rendelkezik. Az egyrészes hátizsák „általánosabban” és 
sokoldalúan használható. Vásárlás előtt próbáld ki terhelt állapotban, hogy kényelmesnek találod-e! Győződj meg 
arról, hogy a csővázas hátizsák részei nem szúrják-e a tested! Jusson eszedbe, hogy minél nagyobb a hátizsák, annál 
nagyobb a kísértés, hogy telepakold fölösleges dolgokkal! Győződj meg róla, hogy a varrások erősek, a cipzár műkö-
dik, a szíj tart!

A TÚRÁZÁS ALAPSZABÁLYAI:

Tiszteljétek és szeressétek a természetet! • A turistaútról ne térjetek le! •  Ne bravúroskodjatok, 
és legyetek kellően óvatosak! • Ne másszatok sziklára, ha nincs ehhez felszerelésetek és kellő 
tapasztalatotok! • Ismeretlen és járatlan üregbe vagy barlangba ne menjetek! • Tiltott terület-
re ne lépjetek! • Ne hangoskodjatok a természetben! • Ne az erdőben és a mezőkön hallgas-
sátok a rádiót és a CD-t. • Ne szemeteljetek! • Tartsátok tisztán a forrásokat, 
a patakokat és a pihenőhelyeket! •  Vigyázzatok, ne dobjatok el égő gyufát 
vagy más égő tárgyat! • Erdőben csak a kijelölt helyen rakjatok tüzet! • 
Ne gyújtsatok tüzet tűzrakási tilalom idején! • Kíméljétek az erdő vadjait! • 
Ne törjétek le a fák és a bokrok ágait! • Ne tépjétek le a virágokat! • Ne ássá-
tok, vagy húzzátok ki a növényeket!
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Megtalálod mind a 10 különbséget 
a két vidám arc között?
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Kösd össze a számokat,
hogy megtudd, ki készül még iskolába!



Berg Judit
Sün Barnabás
könyvjelzője

Miniinterjú
sün Barnabás:
Mi lehet a titka azoknak a könyveknek, ame-
lyekbe azonnal beleszeretnek a gyerekek?

Berg Judit:
Legfontosabb talán a jól kigondolt, iz-
galmasan felépített, fordulatos történet, 
szerethető szereplőkkel, akikre rá lehet 
ismerni a valós életünkből, vagy akikkel 
azonosulni lehet, vagy éppen nagyon le-
het utálni őket. Aztán legyen benne hu-
mor, mert nevetni is nagyon jó, és legyen 
mindezek mellett nagyon őszinte. Az 
olvasó (főleg, ha gyerek az illető) egyből ki-
szúrja, ha félvállról veszik vagy összenéznek 
a háta mögött, szóval, ha nincsen halálosan 
komolyan véve, amit mesélnek neki. 

sün Barnabás:
Saját gyermekeit hogyan motiválta
olvasásra?

Berg Judit:
Nagyon sok könyvet olvasunk nekik pici 
koruk óta, és azt is látják, hogy mi, fel-
nőttek rendszeresen töltjük olvasással az 
időt. Fontos, hogy segítsünk olyan köny-
vet találniuk, amibe tényleg beleszeret-

hetnek, és aminek az olvasása sikerélményt 
okoz. Főleg egy kezdő olvasó számára fontos 
ez, mert a lelkesedést könnyen megtörik a 
túl hosszú mondatok, a túlságosan pici betűk 
vagy a körülményesen előadott történetek. 
Ennek ellenére van olyan gyerekem, aki a mai 
napig szívesebben veszi, ha inkább én olvasok 
fel neki, de szerencsére sikerült igazi olvasó-
kat is nevelnünk.

sün Barnabás:
Minek köszönheti, hogy érti a „gyermeknyel-
vet”; csodálatos könyveinek mi volt az ihlető, 
ötletadó fantáziaforrása?

Berg Judit:
Gyerekkoromban nagyon szerettem olvasni, 
és a mai napig nagyon tisztán emlékszem, 
hogy milyen típusú és hangulatú könyvek 
varázsoltak el. Emellett figyelem a saját négy 
gyerekem érdeklődését, humorát, beszélge-
tek velük és a barátaikkal, szóval igyekszem 
„képben lenni” azzal kapcsolatban, hogy mi 
tetszik nekik.
Minden leírt mondatomnál fontolóra ve-
szem, hogy ezt vajon szívesen olvasná-e, vagy 
tetszett volna-e saját magamnak a megfelelő 
életkorban. És persze az is fontos, hogy én 
nagyon szeretem ezt csinálni, világéletemben 
történeteket gyártottam és meséltem, szóval 
a mesemondás a lételemem.

Berg Judit nyolcadik osztály után a Karinthy 
Frigyesről elnevezett angol–magyar két tan-
nyelvű gimnáziumba jelentkezett. Egy ösz-
töndíjnak köszönhetően tizenöt éves korában 
négy hónapot töltött New Yorkban cserediák-
ként. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészkarán szerzett magyar–angol szakos 
tanári diplomát és drámatanári végzettséget. 
Közben egykori általános iskolája színház-
szakkörének írt darabokat, részt vett a rende-
zésben, vándortáborba kísérte a gyerekeket, 
angolt tanított. Az egyetem utolsó évétől az 
angoltanítás mellett nyelvi lektorként és for-
dítóként működött. Közben megszületett 
legnagyobb lánya, Lilla. Az első meséket neki 
találta ki. Amikor újra dolgozni kezdett, új-
ságírónak állt: főleg kultúrával kapcsolatos 
cikkeket, interjúkat, riportokat készített. Ké-
sőbb még három gyermeke született: Bori, 
Dalma és Vilmos. Ők ihletik meséit.



Berg Judit: Tökmagok Afrikában
„Minka Tökmag apóhoz, a varázslóhoz siet.
– Mi a baj, kislány? – kérdi Tökmag apó.
– Velem nem játszik senki! Azt mondják,  
    hogy kicsi, lassú, gyenge és gyáva vagyok. 
– Milyen akarsz lenni?
– Nagy, erős, bátor és gyors! Segíts nekem,   
    apó! Varázsolj egy picit! 
– Nem bánom! – dünnyög Tökmag apó.
– Egy kis varázslat nem árthat.
– Áll fel ide az asztalra! Készen vagy?
(…)
– Bátor, gyors, nagy és erős!
    De azt nem mondtam, hogy oroszlán! –
    kiabál Tökmag apó. – Most mi lesz?”

Tökmag apó félresikerült varázslata folytán a 
legkisebb tökmag, Minka véletlenül oroszlánná 
változik és Afrikába kerül. Három társának kö-
vetnie kell őt a szavannára, hogy megtalálják és 
hazajuttassák valahogyan.
A veszélyes küldetés során az oroszlánok életét 
is megismerik a tökmagok és az olvasók.

A Tökmag-sorozat négy kötete négy különbö-
ző olvasási szinten kínál vidám, egyszerű tör-
téneteket kisiskolásoknak. A mesék elolvasásá-
val próbálkozhatnak ügyesebb elsősök is, de a 
történetek jó gyakorlást, szórakozást és siker-
élményt nyújtanak az olvasásban még nem túl 
jártas másodikosoknak, harmadikosoknak is. A 
negyedik olvasási szint történetei pedig átveze-
tést jelenthetnek a felső tagozat terjedelmesebb 
kötelező olvasmányaihoz.

A sorozat főszereplői a tökmagok, vagyis pará-
nyi gyerekek, akik Páfrányfalván élnek, és na-
gyon kíváncsiak a világra. Tökmag apó, a falu-
beli tudós varázsló révén mindenféle varázsszer 
birtokába jutnak, amelyek segítségével különle-
ges helyekre, ismeretlen világokba jutnak el.

A sorozat célja az olvasás megszerettetésén és 
a szórakoztatáson túl az ismeretterjesztés. Min-
den rész a körülöttünk levő világ egy újabb iz-
galmas darabjának felfedezése. 

A sorozat köteteit Mészely Ilka színes, humoros, vi-
dám rajzai illusztrálják.
(Berg Judit: Tökmagok-sorozat, illetve I rész: 
Tökmagok Afrikában; Pagony Kiadó, 2014-15.)

Főbb művei: Hisztimesék, Micsoda idő!, Rumini, 
Tündér biciklin, Tündérváros, Cipelő cicák a há-
tizsákban, Cipelő cicák a városban, Tündérnaptár, 
Cipelő cicák a cirkuszban, Maszat játszik, Maszat 
alszik, Maszat épít, Tündérzene, Doktor Maszat





Mi kerül az iskolatáskába?
Húzd a táskához, amit iskolába kell vinned!




