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Április - TavaszhóÁprilis - Tavaszhó

Április 22-én ünnepeljük a Föld
Napját.  Nézzük most néhány
jellemzõjét: a Föld a Naptól a har-
madik, méretét tekintve pedig az ötödik
legnagyobb bolygó.  Naprendszerünk
egyik bolygójaként a Föld 30 ki lo-
méteres másodpercenkénti sebességgel
száguld pályáján. 

24 óra alatt fordul
meg tel jesen tengelye
körül .  Légköre fõként
nitrogénbõl és oxigénbõl
áll. A felszínét tekintve
csak 30%-a szárazföld,
a többi 70%-ot tengerek
és óceánok borítják.

A Földnek egyet-
len természetes kísérõje
van, a Hold. A Hold és
a Nap tömegvonzása apályt és dagályt
kelt, amelyek az óceánok és tengerek
vízfelszínének sül lyedésében és
emelkedésében vehetõk észre.

A Föld is  egy é lõ  rendszerhez
hasonló. Születése óta állandóan vál-
tozik, fejlõdik. 

Bolygónk változásaihoz az
emberiség is nagy mértékben hozzájárul.
Környezetünk védelmével, az élõvilá-
gunk megõrzésével mi is sokat tehetünk
Földünk egészségéért.  

Kalendárium
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Adószám: 19025702 - 1 - 43

Köszönjük!



Áprilisban az erdõ fái között , a bokrosok-
ban, kertekben harsog a madárének. A mezõkön a fû
már sarjad, virágba borulnak a
körte-, barack- és szilvafák. A
hónap végén az orgonabokrok
is kibontják szirmaikat.

A téli álmukból ébredt
zöld gyíkok is megjelennek az
erdõszélen. A zöld gyíkzöld gyík a leg-
nagyobb a hazánkban élõ
gyíkfajok között, a hímek  a
30-40 cm-t is elérhetik. Felül élénk smaragdzöldek,
a torkuk égszínkék, hasuk sárgás. A nõstények felül
zöldesbarnásak. Napsütéses idõben (ha megzavar-
ják õket) pillanatok alatt a sûrû bokrok és nagyobb
kövek közé bújnak. A gyík ugyan éjszakai vadász,
de reggeli órákban szívesen sütkérezik a napon.

Csigákkal, férgekkel és gilisztákkal táplálkozik.
E hónap növényeként a gyermekgyermek--

láncfüvetláncfüvet választottam, más
néven a pongyola pitypangotpongyola pitypangot.
Rétek, legelõk, városi gyepek
ismert virága. 5-30 cm magas
évelõ növény. Áprilistól májusig
virít. Levelei lándzsásak; a belül
üreges, vékony falú kocsány
csúcsán egyetlen fészek fejlõdik.
Hengeres ter-

méseinek fehér tollbóbitája
van, amely segítségével a ter-
méseket a szél terjeszti. Fontos
tudni, hogy mérgezõ növény,
ezért senki se kóstolgassa, ha
talál ilyet.

Természetrajz

A hónap állata és növényeA hónap állata és növénye

Márti

Találkoztunk már?
Találkozzunk már!

Tudtad, hogy a Kerék utcai és a Huszti úti ját-
szótér között van egy hely, ahol hetente nagyon sok fiatal
megfordul? Korosztályok szerinti csoportokban
találkozunk, és közösen sokat beszélgetünk, játszunk.
Néha több csoport együtt is szervez programokat, például
kirándulást, nyári tábort.

Elhatároztuk, hogy meglátogatjuk a játszótereket,
és egy-két csoport 2005. május 7-én délelõtt a Kerék
utcai, a többi csoport pedig délután a Huszti úti ját-
szótéren találkozik egymással, és játszik, beszélget.

Ha szeretnél megismerni bennünket, gyere el Te
is, és játssz velünk!

Orsi
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Egy szegény asszony elment egyszer az
erdõbe rõzsét szedni. Amint megy, mendegél,
hátán a rõzsével, kétségbeesett macska-
nyávogást hall egy kerítés mögül. Megnézi,
hogy mi a baj, hát látja, amint egy kis cica
keservesen sír és segítségért könyörög. 

A szegény asszony
a kötényébe szedte a kis
cicát és hazavitte. 

Hiába kérték a
gyerekei, hogy játszani
akarnak a cicával,
anyjuk nem engedte
közel a pajkos gyere-
keket, mert attól félt,
hogy kínozni fogják a
beteg kis állatot. 

A kis cica hálásan fogadta az asszony gondo-
zását, ám amikor meggyógyult, egyszerre csak
eltûnt a házból.

Egy napon újból arra vezetett a szegény

asszony útja, ahol a beteg cicát megtalálta.
Most azonban egy elõkelõ hölgy állt ott, s
amikor a szegény asszonyt megpillantotta, öt
darab kötõtût dobott a kötényébe. 

Az asszony hazavitte a kötõtûket és
este az asztalra tette õket. Legnagyobb

csodálkozására reg-
gel  egy pár vado-
natúj harisnyát ta-
lált az asztalán. 

Ettõl fogva
minden este az asztalra
tette a kötõtûket, és
minden reggel új pár
harisnyát talált mellet-
tük. Így gondoskodott
róla a jóságos tündér,

akit cica képében egykor megmentett. 
A szegény asszony a harisnyákat eladta, és

élete végéig gondtalanul megélt gyermekeivel
együtt az árukból...

Mese

A cica és a kötõtûkA cica és a kötõtûk

Munkácsi Piroska, 11 éves

Egészség-abc
- öltözködés -

Beköszöntött a várva várt jó idõ. Végre levehetitek a téli ruhadarabokat. De azért a réteges öltözködés-
rõl se feledkezzetek meg!
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Öltöztesd fel Pannit a tavaszi idõjárásnak megfelelõen!



Felismered, milyen állatokat rejtenek ezek az árnyképek?Felismered, milyen állatokat rejtenek ezek az árnyképek?

Nézd meg figyelmesen ezt a két lepkét! Nézd meg figyelmesen ezt a két lepkét! 

Észreveszed köztük a különbségeket? Karikázd be õket!Észreveszed köztük a különbségeket? Karikázd be õket!

Ügyeskedj!

Hét szárnyas állat neve bújt el a szövegben. Keresd meg õket!Hét szárnyas állat neve bújt el a szövegben. Keresd meg õket!

Jancsi beszaladt barátjához:

– Gyere, elzavarjuk a csavargó cicát! Lefecskendezzük vízzel, a szivattyú közelében van víz.

– Hoppá, valamiben megbotlottam!

– Ki nyafog olyan nagyon?

– Mama kever, ébren van!
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Gyerekszemmel

1.  Vannak  baráta id?1 .  Vannak  baráta id?
– Igen, nagyon sok barátom van. De egy az, aki
nagyon igazi. Már 5 éve ismerjük egymást
Nikivel, és õ olyan jó fej. Nagyon rendes lány.
Okos és jól tanul. A többieket is nagyon
szeretem. Hatan szoktunk együtt „lógni”. Suli
után néha bejövünk a játszóra, szeretünk itt
lenni. A tanulásban is szoktuk egymást segíteni.

2 .  Ha a  barátodnak  gond ja  támadna ,2 .  Ha a  barátodnak  gond ja  támadna ,
számíthatna  rád?  számíthatna  rád?  
– Persze. Én mindent megteszek érte. Még egy

ilyen jó barátot biztos, nem találnék. Volt olyan,
hogy bántani akarták, és én megvédtem. Õ pedig
mindig segít a leckében, ha nem értek valamit,
türelmesen elmagyarázza.

3 .  Mit  j e l ent  számodra  a  barátság?3 .  Mit  j e l ent  számodra  a  barátság?
Sokat. Én nem is tudom, mi lenne velem a bará-
tom nélkül. Nekem meghalt az anyukám, és
nincs testvérem sem, Niki pótolja õket talán.
Nekem õ a testvérem. És remélem, hogy õ is így
érzi.

Zsani
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Találd ki, melyik állatra gondoltam! Kösd össze a képével!Találd ki, melyik állatra gondoltam! Kösd össze a képével!

Ügyeskedj!

Cirkuszok sztárja, külsejében sok az „emberszerû“, szeret mókázni, növényevõ, fákon ugrál,
farkán is tud himbálózni.

Nagy testû állat, több tonna tömegû, Afrikában él, vastag a bõre, nagy agyara van,
növényevõ, csoportokban él, négylábú, emlõs állat.

Teherhordóként is segíti az embert, négylábú, sivatagi részeken él, képes több napig is meglen-
ni víz nélkül, patái vannak, általában sárgásbarna színû.

Összeállította: Zsuzsa
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Kedves Gyerekek!
Hónapról hónapra egyre ügyesebbek vagytok, gratulálok a teljesítményetekhez.

A kérdéseken keresztül ezúttal is egy igazán izgalmas élõlénnyel ismertetlek meg benneteket.
A beküldési határidõ nem változott, továbbra is minden hónap 25-e. 

Jó munkát, jó szelet kívánok!Jó munkát, jó szelet kívánok! Ubul kapitányUbul kapitány

Óp
ere

ncián is túl...
1. Igazán ráz az elektromos angolna? (6 pont)1. Igazán ráz az elektromos angolna? (6 pont)

2. Ha ráz az angolna, miért, ha nem ráz, miért nem? (15 pont)2. Ha ráz az angolna, miért, ha nem ráz, miért nem? (15 pont)

3. Mivel táplálkozik az elektromos angolna? (5 pont)3. Mivel táplálkozik az elektromos angolna? (5 pont)

4. Melyik földrész folyóiban él az elektromos angolna? (10 pont)4. Melyik földrész folyóiban él az elektromos angolna? (10 pont)

a, megráz bármit, ami a közelébe kerül
b, nem rendelkezik elektromos töltéssel, ez csak tévhit
c, csak a zsákmányszerzésnél használ elektromos áramot

1.

2.

Összeállította: Gizus

5. Milyen hosszúra nõ meg az elektromos angolna? Méterben add meg! (5pont)5. Milyen hosszúra nõ meg az elektromos angolna? Méterben add meg! (5pont)

6. Nevezz meg élõhelyükkel együtt legalább két elektromos halat! (20 pont)6. Nevezz meg élõhelyükkel együtt legalább két elektromos halat! (20 pont)

Várom a pontos névvel és címmel ellátott helyes megfejtéseket!Várom a pontos névvel és címmel ellátott helyes megfejtéseket!
Cím: MMSz Egyesület Módszertan (Ubul kapitány)MMSz Egyesület Módszertan (Ubul kapitány)

1033 Budapest, Miklós u. 32.1033 Budapest, Miklós u. 32.



LL AA JJ OO SS   UU .. ::
Mini  manók  Mini  manók  kézmûvese: kézmûvese: szerdánként 10.30-tól

Kézmûves foglalkozás nagyoknak:Kézmûves foglalkozás nagyoknak: hétfõnként 15.30-tól
Baba-mama klub:Baba-mama klub: április 14., 27. (csütörtökönként) 10.30-tól
(Az Óbuda utcai Védõnõi Szolgálat támogatásával.)

Csocsó:Csocsó: kéthetente, keddenként 15.00-tól
Foci:Foci: kéthetente, keddenként 15.00-tól

Egész napos kirándulás:Egész napos kirándulás: 16-án (szombaton) - részletek az irodában

HH UU SS ZZ TT II   ÚÚ TT::
Kézmûves foglalkozás kicsiknek: Kézmûves foglalkozás kicsiknek: szerdánként 16.00-tól

Kamaszok kézmûvese:Kamaszok kézmûvese: április 10., 24. (vasárnaponként) 14.00-tól
Filmklub: Filmklub: április 2., 16., 30. (szombatonként) 16.00-tól
Agyagozás:Agyagozás: csütörtökönként 16.00-tól

Baba-mama klub:Baba-mama klub: április 1., 15., 29. (péntekenként) 10.00-tól
(A Pethe Ferenc téri Védõnõi Szolgálat támogatásával.)

Táncház: Táncház: péntekenként 16.00-tól
Sportdélután:Sportdélután: április 12. (kedd) 17.00-tól

Rajzverseny:Rajzverseny: április 23. (szombat) 16.00-tól

KK EE RR ÉÉ KK   UU .. ::
Kézmûves foglalkozás kicsiknek: Kézmûves foglalkozás kicsiknek: szerdánként 10.00-tól

Óvodások kézmûvese:Óvodások kézmûvese: szerdánként 16.30-tól
Agyagozás:Agyagozás: csütörtökönként 15.30-tól

Baba-mama klub:Baba-mama klub: április 4., 18. (hétfõnként) 10.00-tól
(A Vörösvári úti Védõnõi Szolgálat támogatásával.)

Diavetítés:Diavetítés: keddenként 16.30-tól
Aprók táncháza:Aprók táncháza: hétfõnként16.30-tól
Pingpongbajnokság:Pingpongbajnokság: április 30. (szombat) 15.00-tól
Játékbarlang:Játékbarlang: április 23. (szombat) 15.00-tól

ZZ EE MM PP LL ÉÉ NN   UU .. ::
Kézmûves foglalkozás:Kézmûves foglalkozás: szerdánként 16.00-tól 
Baba-mama klub:Baba-mama klub: április 13., 27.  (szerdánként) 10.30-tól

(Az Óbuda-Békásmegyer Védõnõi Szolgálat támogatásával.)
Zenei klub:Zenei klub: keddenként 16.00-tól

Focibajnokság:Focibajnokság: április 2., 16., 30. (szombatonként) 16.00-tól
Rögbi: Rögbi: április 9., 23. (szombatonként) 16.00-tól

GGYY ÛÛ RR ÛÛ   UU .. ::
Kézmûves foglalkozás:Kézmûves foglalkozás: szerdánként 15.00-tól
Baba-mama klub:Baba-mama klub: április 1., 15., 29. (péntekenként) 10.00-tól
(Az Óbuda-Békásmegyer Védõnõi Szolgálat támogatásával.)

Filmklub: Filmklub: csütörtökönként 15.00-tól

SS II LLVV AA NN UU SS   SS ÉÉ TT ÁÁ NN YY::
Kézmûves foglalkozás:Kézmûves foglalkozás: hétfõnként és péntekenként 16.00-tól
Énekes-mondókás foglalkozás:Énekes-mondókás foglalkozás: keddenként és csütörtökönként 10.30-tól
Diavet í té s :Diavet í té s : csütörtökön 17.00-tól

Baba-mama klub:Baba-mama klub: április 14., 28. (csütörtökönként) 10.00-tól
(Az Óbuda-Békásmegyer Védõnõi Szolgálat támogatásával.)

Információk
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Április 18-19-én (hétfõn-kedden) mind a hat játszótér zárva lesz!Április 18-19-én (hétfõn-kedden) mind a hat játszótér zárva lesz!



Kedves Gyerekek!
M.1.

Rajzolta:
Zsuzsa

Van kedvetek varázsdoboztvarázsdobozt készíteni? Szeretnétek egy saját varázslót, ami egy kis dobozban is elfér?
Akkor nem kell mást tennetek, mint kiszínezni, majd kivágni az alkatrészeket. Ezután ragasszátok össze a dobozt
(a szaggatott vonal a hajtogatás, a pöttyözött rész a ragasztás helye)! Tegyétek bele a varázslót, s õ már várja
is, hogy teljesíthesse a kívánságotokat! Jó munkát!

Itt ragaszd hozzá a
doboz tetejéhez
belülrõl!

Ezt a doboz aljára
ragaszd belülrõl!

Hátulról ragaszd hozzá!

Ez a doboz alja.

Itt nyílik a doboz.


