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1999 szeptemberében megnyílt ját-
szóterünk a Zemplén utcában. A "Máltai ját-
szóterek" közül ez volt a második, és aligha
épülhetett volna jobb helyre. A régi, kopott,
szegényes játékok helyett újjávarázsolt ját-
szóteret kapott Békásmegyer. Rövid időn belül
mindannyiunk kedvencei lettek a csúszdák , a
hinták, a homokozó, a kötélből készült pók, a
csúszka, a vár, és nem utolsó sorban a mo-
csarazó. Kicsik és nagyok is egyaránt megtalál-
hatják a kedvükre való játékot.

�
A térhez egy játszóház is tartozik, ahol a

téli időszakban és rossz időben játszani lehet.
Ez ad helyet szerdánként a kézműves
foglalkozásoknak, csütörtökönként a filmklub-
nak, és szombatonként a diafilmvetítésnek. Akik
felhagytak a kinti játékokkal, azok innen kölc-
sönözhetnek társasjátékot, ugrókötelet, hula-
hoppkarikát, pingpongasztalt, a kicsik motort,
homokozó eszközöket.

�
Akik kezdettől fogva idejárnak, tudják,

hogy a különböző játékok zálog nélkül köl-
csönözhetők bárki számára. Sajnos az elmúlt
másfél év azt mutatja, hogy sok esetben a tár-
sasok, labdák a játék végén nem kerülnek visz-
sza a helyükre!  Talán még sokan emlékeztek rá,
a nyitáskor még bevett szokás volt, hogy a
játékot vissza kell tenni a játszóház polcaira...
ma már sokan elfelejtik ezt, de reméljük, megint
egyre többen lesznek azok, akik ezt megteszik.

�
A játszótér nyitva tartása alkalmazkodik az
évszakokhoz, így nyáron napi 10 órában (9-19)
áll rendelkezésetekre. Minden nap két munkatár-
sunk tartózkodik a téren, hogy játsz-szon a gy-
erekekkel, ügyeljen a rendre, segítse a szülőket,
gyerekeket, ha bármilyen probléma merülne fel.

�
Az elmúlt másfél évben a tér maga és a játékok
is megkoptak egy kissé. A  június eleji festésnek
köszönhetően a ház és a tér egyaránt
megszépült.  Ez jó alkalom  arra, hogy
megújuljunk (a tér, a dolgozók, a gyerekek eg-
yaránt), és az eddigi tapasztalatokból tanulva 

közösen változtassunk annak érdekében, hogy a
tér mindannyiunké legyen. 

�
Szeretnénk minden korosztálynak külön

programokat biztosítani.
Terveink a jövőre:

Baba-mama klub
Kicsik filmklubja 
Bábszakkör 
Táncház

�
Kérünk mindenkit, az önfeledt, vidám

játék, a jókedv megőrzése érdekében vigyáz-
zunk a térre, és figyeljünk egymásra. 

Szeretettel várunk mindenkit a jövőben is:
ANIKÓ, JULI, LACI, LÍVIA és RÉKA.

Kézműves foglalkozás

A játszóházban kézműves foglalkozás van
minden szerdán 16-18 óráig. Ekkor az 5-14 éves
korú gyerekek különböző tárgyakat készíthetnek. A
foglalkozás nyitott mindenki számára, a kisebbek
szüleit is örömmel látjuk, hogy együtt dolgozhas-
sanak a gyerekekkel. Ha akad olyan szülő, aki
szívesen tartana egy - egy alkalommal a gyerekek
számára foglalkozást ebben az időben, várjuk a je-
lentkezését. 

(A játszóház festése miatt elmaradt néhány
foglalkozás, de a továbbiakban folyamatosan
működik szerdánként és változatlanul 4 órakor.)

�
Az elkövetkezendő hetek foglalkozásai:

Június 27.: ékszerkészítés
Július   4.: bábkészítés
Július  11.: képkeret készítése
Július  18.: papírsárkány készítése
Július  25.: ablak-szobadísz készítése

Bemutakozunk...

Megújulva...

Mindenkit szeretettel várunk!Mindenkit szeretettel várunk!
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Filmklub

Március óta működik a filmklub a játszóházban minden második csütörtökön. A vetítés 17
órakor kezdődik és 20 óráig tart. A klub a filmek témája és az azt követő beszélgetés miatt csak a
felsőbb osztályosok (12 évtől) számára nyitott. A faliújságon megtalálható a héten vetített film címe,
így csütörtökig mindenki eldöntheti, hogy részt akar- e venni a vetítésen. Próbálunk olyan filmeket
választani, amelyek a korosztály számára érdekesek, aktuálisak, és alkalmat adhatnak egy jó
beszélgetésre.

Az iskolai szünet kezdetével a filmklub nem szűnik meg, továbbra is mindenkit várunk, akit
érdekel egy jó film és egy kis beszélgetés.

�

Gratulálunk!

Május 26-án tartottuk a játszótéren a gyermeknapot. A szép időnek köszönhetően egész nap a sz-
abadban lehettünk, és az előre eltervezett programok meg is valósulhattak. A gyereknapi prog-
ramok délelőtt nyitástól zárásig tartottak. Ezúton is gratulálunk mindenkinek, akik részt vettek a
versenyeken, külön gratulálunk a győztesnek.

Aszfaltrajzverseny győztesei: RAKONCZA BARBARA, MEZŐFI MÁRK RAKONCZA BARBARA, MEZŐFI MÁRK 
Hulahoppkarika-verseny győztese: ENDREI ZSOLT, MEYER IVETTENDREI ZSOLT, MEYER IVETT
Pingponglabda ütögető verseny győztese: NYIRI ILDIKÓNYIRI ILDIKÓ
Pingpongverseny győztese: CSEPREGI ISTVÁNCSEPREGI ISTVÁN
Nutellaevő - verseny győztese: RAKONCZA TAMÁSRAKONCZA TAMÁS
Ugrókötélverseny győztese: HAUSLADEN ÁDÁMHAUSLADEN ÁDÁM
Röplabdaverseny győztes csapata: NAGY NORBERT - HAUSLADEN ÁDÁMNAGY NORBERT - HAUSLADEN ÁDÁM
Sakkverseny győztese: NAGY ATTILANAGY ATTILA
Homokvárépítő - verseny győztes csoportja: OLÁH KRISZTINA - GÁL DIA - RAKONCZAOLÁH KRISZTINA - GÁL DIA - RAKONCZA

BARBARA - KÁLAI ZSOLT - ZSUZSANNABARBARA - KÁLAI ZSOLT - ZSUZSANNA
Számháború győztesei: MINDENKI, AKI RÉSZT VETT A JÁTÉKBAN...MINDENKI, AKI RÉSZT VETT A JÁTÉKBAN...

A játszóterek a szünidő alatt egységesen 9 - 19 óráig tartanak nyitva.

...Zemplén utca

Kiadja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Budapesti Központja 
Szerkesztő:Till Csaba �A lapot írták: Horváth Anikó, Juhász Zsófia, Kunz Réka, Mészáros Márta,

Nagy László, Palotai Ilona, Schreiber Lívia � Tördelte:Farkas Péter � Felelős kiadó:Vecsei Miklós �
A nyomdai munkákat a Folprint gyorsnyomda végezte

Levélcím:1033 Budapest III, Miklós u.32.
Telefon:3 - 888 - 760
Fax:3 - 684 - 283
E - mail:mmszbp1@elender.hu
Website:www.kronos.hu/mmszbp

Gyűrű utca:
programok: 

kézműves fogl.: kedd, csütörtök 15 - 18-ig
tollaslabda - bajnokság: szombat 10-től
foci: naponta 16 - 17-ig
kirándulás: július 28.

Huszti út:
programok:

kertrendező nap: július 7. (Várjuk a
segítőkész szülőket, gyerekeket!)
Peru - nap(a Kerék utcával közös rendezés-
ben): július 25.
kirándulás a Gyermekvasúttal: július 28.

Kerék utca:
programok: 

kézműves fogl.: július 11.
kertrendező nap: július 8.
Peru - nap: július 25. (a Huszti úttal
közös rendezésben)
kirándulás a Gyermekvasúttal: július 28.

Zemplén utca:
programok: 

kézműves fogl.: július 4., 11., 18. és 25.
filmklub: július 5. és 19.
diavetítés: szombat 15-től
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úlius

Szent Jakab hava

Ez a hónap több szempontból is különleges.
A nevét például egy híres emberről - talán sokan már
hallottatok is róla - Julius Caesarról kapta, aki nem-
csak híres római hadvezér volt, hanem neki köszön-
hetjük a ma használatos naptárrendet is. Addig elég
zűrzavaros volt a rendszer (pl. 10 hónap volt csak;
több hónapos eltolódás volt már a csillagászok sz-
erint).

Mivel a július az év legmelegebb hónapja, a
nap nagyon sokat, melegen süt (evvel elősegítve a
növények fejlődését, gyümölcsök érését), talán ezért
is fordulhat elő annyi növényekhez kapcsolódó
szokás ilyenkor.

Július 2-án  Sarlós Boldogasszony napját
tartják, ami eredetileg egyházi ünnep volt. Ilyenkor
az áldott állapotban lévő Szűz Máriára emlékeztek,
s ezért egy kicsit a várandós anyák ünnepe is lett -
pl. nem kellett ezen a napon dolgoz-niuk.

Később az aratást kezdő ünnepnappá vált.
Volt, hogy csak egy-egy rendet vágtak le, s azt a tem-
plomba vitték, ahol Máriának, a sarlós asz-szonyok
védőszentjének áldását kérték. Így csak másnap
kezdték el az igazi aratást, aratókoszorút fonva a
lányok és asszonyok, amit aztán a fejükre tettek.

Július 20-án, Illés napján nagyon várták a
földeken dolgozók, hogy essen az eső - ilyenkor ál-
talában szokott is esni -, hiszen a sok napsütés ala-
posan kiszárította a növényeket, amelyek már
szomjúhozzák a nedvességet.

Július 22-e Mária Magdolna szépségvarázsló
nap a néphit szerint. Szóval gyerünk, lányok, hajat
vágatni ezen a napon, s akkor biztosan szépek
lesztek.

Július 25-én van Jakab napja - júliust
egyébként Szent Jakab havának is nevezik -, aki a
zarándokok védőszentje. Ezen a napon áll meg a
szőlő növekedése, ezután már inkább csak édesedik,
s úgy gondolják, ha ehhez sokat süt a nap, jó lesz a
gyümölcstermés. 

Kívánom nektek, hogy ebben a hónapban
legyen sok napsütés, igazi meleg, hogy tudjatok ren-
desen  nyaralni, sokat a levegőn lenni. Kirándulni,
játszótérre jönni, egyszóval töltsétek változatosan,
pihentetően, izgalmasan el ezt a szünidei hónapot. S
ha egy-két napot esik is az eső, ne legyetek bá-
natosak, gondoljatok a szomjas növényekre is !

Nevezetes dátumok:

vallási ünnepek:
július 2. : Sarlós Boldogasszony napja (aratás

kezdete)
július 3.: Szent Tamás apostol ünnepe
július 11.: Szent Benedek napja
július 25.: Szent Jakab napja
jeles napok:
július 1.: Építészeti világnap

Orvos nap (1918 óta - Semmelweis 
Ignác emlékére)

július 11.: Népesedési világnap (a Föld túl-
népesedésének veszélyeire hívja fel a figyelmet)
július 22.: Nándorfehérvári győzelem napja

Kalendárium

Márti
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A HÁROMFOGÁSOS EBÉD

Egyszer a szegény ember elment a vendéglőbe, s mondta
a pincérnek, hogy háromfogásos ebédet kér.

Azt kérdezi a pincér:
- Milyen legyen a három fogás?
A szegény ember azt felelte: 
- Az első fogás legyen a hátra is, előre is, a második

legyen a le is, fel is, a harmadik pedig az ide is, oda is.
Ment a pincér a konyhára, s mondta, hogy miféle ren-

delést kapott, de a szakácsok nem értettek semmit belőle. Hívták
rögtön a fővendéglőst, de hiába, mert ő sem jutott semmire.

Akkor a fővendéglős odament a szegény emberhez, s azt
mondta neki:

- Hallod, te szegény ember, most tiszta ingyen mege-
bédelhetsz, csak fejtsd meg az értelmét annak, amit mondtál.

A szegény ember elkezdte, hogy:
- A hátra is, előre is jelenti a rákot; a le is, fel is jelenti a

galambot; az ide is, oda is jelenti a halakat. Ezeket most kisütve
kérem.

A szegény ember
csakugyan megkapta a
finom ebédet, s még ki
sem kellet fizesse.
Amikor jóllakott, el-
ment tovább az útjára.

�

A FENYŐFÁRÓL ÉS A NÁDSZÁL-
RÓL

A nádszál egy szép magas, egyenes fenyőfa mellett állt.
És midőn a szél fújt, ottan té és tova hajladozott a szél után.

Mondta a fenyőfa a nádszálnak:
- Menj el innét. Nem

vagy méltó, hogy mellettem állj.
- Miért? - kérdezte a

nádszál.
- Mert nyughatatlan

vagy és állhatatlan, hol amoda,
hol emide hajolsz. Miért nem
állasz veszteg? Lám, én
veszteg állok, akármint fújjon
is a szél.

- Én nem bírok. Mert
vékony és gyönge vagyok, és
nincsen annyi erőm, mint
tenéked. Ezért kell ha-
jladoznom, hol imide, hol
amoda.

- Tehát temagad val-
lod, hogy erősebb vagyok
náladnál. Bizony, szép és erős vagyok; s lám, milyen magas
vagyok!

Eközben igen nagy szél támadt. És a nádszál engedett
neki, és hajladozott. De a fenyőfa nem akart engedni, hanem
akarta erejét megmutatni, és állhatatos voltát bizonyítani. De a
szél hatalmat vett rajta,és gyökerestül kiszaggatta a földből,
ledöntötte a földre, annyira, hogy elpusztult.

A SZÁNTÓVETŐ EMBER TALÁLÓS KÉRDÉSE

Egyszer Mátyás király a sok jövés-menésben össze-
találkozott egy öreg szántóvető emberrel. Megkérdezte tőle:

- Na, öregapám, hát meddig a messze?
- Bizony csak a két ökröm szarváig - felelte a szántóvető

ember.
Vagyis olyan öreg volt már, hogy csak az ökör szarváig

látott el.
Most az öreg szántóvető ember is kérdést tett fel Má-

tyás királynak.
- Na, felséges királyom, mi ennek a megfejtése: hegyen

hó, hegy alatt két tó, harminckettőből egy sem jó.
Gondolkozott a király, aztán mindjárt mondta a

választ:
- Hegyen hó: jelenti a fejed fehérségét. Hegy alatt két

tó: jelenti a két könnyes szemedet. Harminckettőből egy sem jó:
jelenti a romlott fogaidat.

Az öreg           szántóvető ember nagyon elégedett volt a
király válaszával.

A k k o r
Mátyás király
elővett egy kalap
aranypénzt, s az
ö r e g e m b e r n e k
adta. Azt
mondta neki:

- Erősen tet-
szett az okos
beszéded, hát

légy boldog
ezzel a pénzzel.

A v v a l
Mátyás király
folytatta tovább
az útját.

�

A KIBÉDI FUVAROS

Egyszer a kibédi fuvaros el-
ment a városba egy szekér fával,

hogy pénzzé tegye. Mindjárt
akadt is vevő, s indultak, hogy
a fát rakják le az udvarra. 

Később bementek
az elő-szobába, s rákerült a
sor a fizetésre. Volt az elős-
zobában egy nagy tükör, s a

vevő annak a tükörnek a
párkányára számolta le a fa

árát. 
A kibédi fuvaros

nyúlt a pénzért, hát ahogy odanyúlt,
a tükörben meglátszott a saját keze.

Hirtelenében azt gondolta, hogy valaki más nyúl a pénzért, s a
korbáccsal rögtön odacsapott.

- Ide ne nyúlj - azt mondja -, mert nem együtt
vágtuk a fát!

A tükör abban a pillanatban összetörött, s így a kibédi
fuvaros pénz nélkül maradt. Mert a tükör árát éppen csak futotta
az eladott fa ára.

Mese -5-



Mert az ugatás a kutya

"beszéde". A liba gágog,

a kacsa hápog, a kakas

kukorékol, a marha bőg,

a juh béget és így

tovább, minden állatnak

jellegzetes 
a 

hangja.

Erről ismerik meg egymást akkor is, ha nem
látják egymást, illetve ha nem árulkodik éles
szaglásuk. A magasabb rendű állatok (madarak,
emlősök) hangjából sok minden felismerhető,
így a kutyáéból is.
Ugat, hogy észrevétesse magát: a gazdájával,
a másik kutyával, az idegennel, ha mérges, ha fi-
gyelmeztetni akar. Csahol, ha dühös, de
tehetetlen: rohan egy kocsi után, de nem tudja
elérni; fenekedik valakire, aki a kerítésen kívül
van, és nem ijed meg tőle; valaki bejön az ud-
varra, ő meg van kötve, és nem éri el. Nyüszít,
ha fél, vagy fáj valamije. Vonít, ha ismeretlen és
ezért félelmes jelenséggel van dolga: ha telihold
van, ha fúj a szél, és elviszi a szagokat, ha ku-
tyák szagát
hozza a szél,
de ő be van
zárva, és nem
tud kimenni.
Vakkant, ha
jól érzi magát,
és ennek

t a n ú j e l é t
akarja adni,
például ha a
gazdája simo-
gatja. Morog,
ha támadásra
készül.

...ugata kutya?

* *

d
o
r
o
m
b
o l
a
m
a
cs
k
a
?

M
ert jól érzi magát. Ezt a különös hangot két

hangszálának rezegtetésével adja.
Minden állatnak megvan a maga jellegzetes hang-

ja, hogy örömét, kellemes érzését kifejezze.  A mac-
ska ennek dorombolással adja jelét. A kutya pél dául
gya
kori
vak
kan
tás
sal
va

gy
uga
tás
sal.      

Régen nehéz mesterség
volt a térképkészítés. Ler-
ajzolták a tájat, az utakat,
folyókat, a hegyeket, a
településeket, a
városokat, a tengerek
partvonalát, a tavakat,
megjelölték az erdőket,
mezőket - úgy, ahogyan
bejárva megismerték,
távolról látták.

Később a képek

akkor használ-
ható, ha mé-
retarányos. Ez
annyit jelent,
hogy ami a
valóságban,

mondjuk,    100
000 cm, az a
térképen 1

bok, hegyek meredek-
ségét, a tereptárgyak
helyzetét, távolsá-

gaikat és irányaikat a
valóságot tükröző

módon ábrázolják.
Ezért lépésről lépésre
felmérték. A térkép
csak akkor jó, csak

részleteit elhagyták,
csak az alapvo-
nalakat rajzolták
meg, és jeleket

használtak a tájban
található tárgyak, ún.

tereptárgyak
jelölésére. Így a
térkép egy-sz-

erűsödött, és át-

tekinthetőbb lett.
Még később

mérések, számítá-
sok alapján
arányos ki-

csinyítéssel raj-
zolták a

térképeket. Ügyel-
tek, hogy a

térképrajzon a dom-

vagy 10 cm.
Különben

torzít a
térkép, nem
lehet rajta.

tájékozódni.
Ma már a

fényképezés
segítségével

készítik a
térképeket. A
térképészek a

méretnek
megfelelő

hálót rajzol-
nak, és előír-
ják, hogy a

háló
sűrűségének

megfelelően
milyen ma-
gasságból

kell a
fényképet
készíteni.
Utána már

csak a háló-
nak

megfelelően
össze kell ál-

lítani az
egyes rész-
letképekből

az egész
feltérképezett

területet. A
nagyszerű az,

hogy így nemcsak sík,
hanem domborzati

térkép is készíthető, sőt

ilyen felvételekkel
megmérhető például
salakdombok köbtar-

talma vagy olyan kisebb
halmoké, amelyeket el
kell hordani, ha nagy
építkezéshez sík terep

szükséges.
A repülés és a

fényképezés forradal-
masította a

térképészetet.

...és hogyan csinálják
a térképet?

...
sző hálót a

pók?

A macska hangtalanul
oson, vagy órákig moz-
dulatlanul ül az egér-

lyuk előtt, a farkas
órákon

keresztül
kergeti az áldozatát, a

leopárd váratlanul ráveti magát
a fa óriási lombjai közül. Így sz-

ereznek zsákmányt. A pók zsákmánysz-
erzésének évmilliók alatt kialakult módja a

hálószövés.
Bizony érdekes, ahogyan a pók vadászik! Es-
zközt használ hozzá, csapdát: hálót. Igaz, nem

azért, mert az eszével rájött, hogy ezt
érdemes csinálnia. A hálója, habár mesteri
szerkesztésre vall, ösztönös, mechanikus
dolog, és képtelen új mintákat kitalálni. A

pók mirigyei termelik a
hálószövéshez az alapanyagot,

s ez a levegőn szilárdul
meg.

Tudod-e, hogy

miért...

Észkerék
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A feladatok megoldását névvel ellátott borítékban adjátok le a játszótér
dolgozóinál a megjelenést követõ tíz napban. (A helyes megoldásokat és

az általatok elért pontszámot a megjelenés után két héttel a játszóterek hird-

etőtábláján találhatjátok meg.)

I.Karikázd be a helyes választ!

1, Mikor és hol halt meg Bartók Béla?
a, 1944-ben, Budapesten    b, 1945-ben, New Yorkban

c, 1947-ben, Szegeden
2, Minek a segítségével tájékozódik a denevér?

a, látás b, ultrahang
c, tapadókorong

3, Melyik országot hívjuk a „Felkelő nap országának“?
a, Izland b, Norvégia

c, Japán
4, Hogy hívják a ló nőstényét?

a,suta b, kanca
c, csődör

5, Hány hídja van Budapestnek?
a, öt b, hat

c, nyolc
6, Ki volt az édesanyja Mátyás királynak?

a, Szendrei Júlia b, Zrínyi Ilona
c, Szilágyi Erzsébet

7, Mit nevezünk kentaurnak?
a, szárnyas lovat                             b, egyszarvú lovat   c,

félig ember, félig ló lényt
8, Melyik uralkodó neve eredetileg Vajk?

a, Könyves Kálmán            b, I. László
c, I. István

9, Ki írta a Kincskeresõ kisködmönt?
a,Móricz Zsigmond           b,Móra Ferenc

c,Weöres Sándor
10, Kitől származik az alábbi idézet:

"Nem nyafognék, de most már késő
most látom, milyen óriás ő-
szürke haja lebben az égen,
kékítőt old az ég vizében."

a, Petőfi Sándor                   b, Tóth Árpád
b, József Attila

II II II .. EE gg éé ss zz íí tt ss dd   kk ii   aa zz   aa ll áá bb bb ii
ss zz aa vvaa kk aa tt   aa   hh ii áá nn yy zz óó   rr éé ss zz ee kk nn éé ll
úú gg yy ,,   hh oo gg yy   mm aa gg yyaa rroo rr ss zz áá gg ii

vv áá rroo ss oo kk aa tt   kk aa pp jj !!
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SZ_ _ N_ K

J_ _ Z B _ _ _ NY
H _ _ L _ H _ Z _

S _ P _ _ N
D _ _ R _ C _ _ 

N _ GY _ _ N _ ZS _ 
M _ Z _ K _ _ _ SD

II II ..   RRaakkjj   kkii   aazz   aa lláábbbbii
bbeettűűkkbbőő ll   vviirráágg--

nneevveekkeett !!

11..

..yy
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33 ..
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Észkerék

imliol
........
gtamérara
........
nájcint
........
zúbávriga
........
albioy
........

slázya
........

mjinzá
........ 

csappi
........
nputliá

........ 
aieptún

........

A kis képek két állat és egy földrajzi hely nevét rejtik.

IV.Képrejtvények
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Japán-napját a Huszti úti játszótéren rendeztük meg június 20-án. A program
szokás szerint jól sikerült. Bár a kezdeteknél, a japán táncosnő hajtogatásánál még
csak a versenyben résztvevők voltak jelen, a rizsevő vesenybe már sok arra bók-
lászó is bekapcsolódott. A Japánról szóló vetélkedőben Nagy Katalin lett az első.
Precíz munkájához gratulálunk!

Három havonta összesítjük az eredményeket, és az első három helyezett
külön jutalmat kap. Most Pető Szilvi, Suhajda Zsófi és Nagy Katalin nyertek belépőt a Planetárium Utazás a
Marsra című előadására.
Következő állomásunk Peru. A kérdésekre Te is leadhatod a megoldásodat a játszóterek dolgozóinál. 

Leadási határidő július 25.

ÍME A KÉRDÉSEK:
1. Melyik nevezetes szélességi kör érinti Perut?  2. Mi Peru fővárosa? 3. Mely országok
határolják Perut?  4. Melyik a legnagyobb folyó, ami Peruban ered? 5. Peru és
Bolívia osztozik egy különleges nevű tavon. Mi a tó neve?
6. Ausztráliából utazol Peruba. Melyik óceánon kell átkelned, hogy a lehető leghamarabb érj oda?

7. Az 1400-as években Dél - Amerikában egy kis királyság egész birodalommá fejlődött. Melyik
birodalom volt ez? (A kis kereszrejtvény megoldásainak első betűit összeolvasva megkapod!)

9. Mi a „Világ köldöke“?
a, Lima b, Curco város, ott lakott az Inka, minden út oda vezetett

c, a Nap és a Hold piramisa
10. Hogyan hívták azt a spanyol kapitányt, aki meghódította Perut?

11. A spanyolok aranyat kerestek. Melyik az a város, ahol az ararnyat megtalálni remélték? (A kereszt-re-
jtvény segít!) Létezik- e ez a város?

ISMERD MEG A FÖLD ORSZÁGAIT !ISMERD MEG A FÖLD ORSZÁGAIT !

A Sta - Maria - fok felett fekvő öböl.Magyarul függetlenség.

Meleget adó égitest.

Zsoltival szoktuk csomózni.

Perun átvonuló hegység.

Ormányos állat.

Négylábú patás.

Ebbe tesszük az ajándékot. Szögletes.

A buta ellentéte.

Eltünteti a ceruza nyomát.

Értékes nemesfém.

Csonthéjas gyümölcs.

A lovat ezzel idomítják.

12. Melyik az a növény, amelynek levelét
Peruban régen bódítószerként rágták, ma
viszont a világ legkedveltebb üdítőitalának
alkotórésze? (A káros anyagokat persze
kiszűrik belőle.)

8. A spanyol hódítás
előtt a perui emberek
igen egyszerűen
öltöztek. Különbözőféle
tunikákat viseltek. Raj-
zold le, hogyan
nézhetett ez ki!

13. Hogyan nevezték a spanyol hódítók
gúnyosan az Inkát?(A keresztrejtvény segít!)
Miért?

Isteni ital.

Ezen eszünk.

Spórával szaporodó növény.

Az Operaház tervezője.

A nyakadon van.

A ló így megy  vágta előtt.

Teveszerű állat.

Hajszol, kerget.

Peru napja július 25-én, szerdán lesz aPeru napja július 25-én, szerdán lesz a
Kerék utcai játszótéren. A programokKerék utcai játszótéren. A programok

délután 3-kor kezdődnek.délután 3-kor kezdődnek.
Várunk szeretettel minden érdeklődőt!Várunk szeretettel minden érdeklődőt!

Pályázat
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