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Kedves Olvasó!Kedves Olvasó!

A decemberi ünnepek nyüzsgése után az
ember még inkább hajlamos arra, hogy otthon
maradjon a hideg januári napokon. Szeretnék
mégis néhány apró hírrel kedvet csinálni a
Fővárosi ÁllatkerthezFővárosi Állatkerthez – így télen is.

November 20-án megnyílt az Állatkert
legújabb állatháza, a Krokodilház.
A Nagytó partján a múlt század
első éveiben afrikai kunyhót idéző
„krokodil ház” állt, amelyet Kós
Károly és Zrumeczky Dezső ter-
vezett. Idén az Állatkert (az
egykori ház mintájára) faragott
motívumokkal díszített új
állatházat építtetett. 

E csodálatos épület otthont ad az
Afrikában honos hal- és hüllőfajoknak, nílusi
krokodiloknak, óriáskígyóknak, kaméleonoknak.

Másik érdekes hír, hogy novemberben az
Állatkert Majomházában lakó aranyhasú
mangábéknál majomkölyök született. 

Ez a cerkófmajmok rokonságába tartozó
állat ritka, mint az óriáspanda. Az állatkerti
világállományt képviselő 42 aranyhasú mangábé
közül  (büszkén mondhatjuk, hogy) 8 él
Budapesten.

Remélem, sikerült felkelteni mindannyio-
tok kíváncsiságát a Fővárosi
Állatkert látogatásához.

Vallási ünnepek:Vallási ünnepek:
január 1.:1.: Szűz Mária, Isten
anyjának emlékezete
január 6.:6.: Vízkereszt, Urunk
megjelenésének emléknapja

január 18.: 18.: Árpádházi Margit 
ünnepe

Jeles napok:Jeles napok:
január 1.:1.: Újév Napja
január 22.:22.: A Magyar Kultúra Napja
január 31.:31.: A Béke Világnapja
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Hol volt, hol nem volt, volt egyszer
egy öreganyó, aki gyógynövényeket gyűjtött
az erdőben. 

Egy nap egy barlangra lett figyelmes.
Óvatosan, vigyázva bedugta a fejét, s uramfia,
ugyancsak elcsodálkozott!
Tizenkét egyforma kis suhan-
cot látott ott egy padkán ülni
egymás mellett, szép sorjában. 

Az egyik fehérben volt,
a másik zöldben, a harmadik
aranysárgában: ők voltak a
tizenkét hónap. 
Meg is kérdezték az öreganyót:
– Mondd, melyik hónapot tartod a legszebbnek?
Az öreganyó végignézett rajtuk, és ezt válaszolta:
– Mind a tizenkét hónap igen
szép. Januárban hullik a hó,
februárban esik az eső, március-
ban bimbóznak a rügyek – mind
a tizenkét hónap egyformán
gyönyörű!
Akkor a tizenkét suhanc felállt,
és így szólt az öregasszonyhoz:
– Gyere csak közelebb, kedves öreganyó! Add
csak ide nekünk a kosaradat és a kendődet!
– Színültig telerakták őket ragyogó arany és
ezüst pénzdarabokkal. 

Az öreganyó kedvesen
megköszönte jóságukat, és elin-
dult hazafelé.

Ennek az öreganyónak a
szomszédságában egy gonosz
vénasszony élt, aki folyton ott
sündörgött a házuk táján. Most is bekopogott hoz-
zájuk:
– Ejnye, ejnye, hogy jutottál, lelkecském, ehhez a
sok pénzhez? – érdeklődött ravaszul.

Az öreganyó jószívű volt, és mindent
elmondott a szomszéd vénasszonynak.

A szomszédasszony azonnal útnak indult,
és egy nagy-nagy puttonyt is kötött a hátára.
Megtalálta a barlangot, s ott bent egymás mellett
ült a lócán szép sorjában a tizenkét fiatal suhanc.
A vénasszony zsémbeskedve felelt a kérdésükre:

– Egyik sem ér fabatkát sem, rossz
valamennyi hónap! – A suhancok
erre elkérték a puttonyát, és
megtöltötték valamivel. Hogy
mivel, azt nem tudta a vénasz-
szony, mert egy kendővel
letakarták.

Nagy nehezen sántikált haza a vénasz-
szony, mert a puttony alaposan nyomta a vállát és
a hátát. Ahogy hazaért, rikoltozva szólította
valamennyi gyermekét. A gyermekek és a vénasz-

szony nekiestek mohón a puttony-
nak, hogy könyökig vájkáljanak a
drága ezüst- és aranypénzekben,
de mindannyian sziszegve és jaj-
gatva kapták vissza a kezüket,
mert csak a tetején volt néhány
aranypénz, a többi bogáncs volt,

szamárkóró és tüske. A vénasszony méltatlankod-
va szaladt át az öreganyóhoz:
– Mit tettél velem? Elmentem én is a barlangba,
beszéltem én is a tizenkét suhanccal, megtöltötték

az én kosaramat is, de pénz
helyett nekem szamárkórót,
tövist és bogáncsot adtak!

Az öreganyó most már
magyarázhatta a pórul járt
vénasszonynak:
– Én azt mondtam, hogy mind a

tizenkét hónap egyformán gyönyörű, ezért adtak
nekem pénzt. És te pedig azért kaptál bogáncsot,
tövist és szamárkórót, mert azt mondtad, hogy
rossz valamennyi hónap. Mert a tizenkét hónap
mindenkihez jó vagy rossz – aszerint, hogy ki mit
vár tőlük.

-3-újgörög népmese, Végh György átdolgozása

A  t i z e n k é t  h ó n a pA  t i z e n k é t  h ó n a p

Király Dominika, 8 éves

Bánki Bianka, 8 éves

Csősz Zsófi, 8 éves



Egészség-ábécé
– téli öltözködés –

A külső hőmérsékleti hatások elleni védekezés alapvető eszköze az öltözködés. A mérsékelt égövön élő
emberek az évszakoknak és az éppen aktuális időjárásnak megfelelően öltözködnek. Ez elsősorban a hideg és a test
lehűlése ellen nyújt védelmet.

Ruházatunktól nem csak azt várjuk el, hogy melegen tartson, hanem hogy a test párolgását elvezesse.
Ehhez pedig a természetes anyagokból készült ruhaneműk a legmegfelelőbbek: a pamut, a gyapjú, lábbeliknél a
valódi bőr. Tapasztalatból tudjuk, hogy télen a többrétegű, sötétebb színű ruházat a célszerű.

Ági

Írd a kép alá az adott évszak nevét. Számokkal jelöld, hogy mely hónapok tartoznak a különböző évszakokhoz.
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1. november
5. május
9. április

2. szeptember
6. október
10. június

3. március
7. december
11. január

4. február
8. augusztus
12. július

–– Itt az új év. Fogadtál meg valamit az újItt az új év. Fogadtál meg valamit az új
évre?évre?

– Igen! A családnak is, meg önmagamnak is
megfogadtam, hogy többet fogok tanulni.
Főleg matematikából, történelemből, na meg
angolból. Az angol nagyon nem megy!
Egyszerűen nem tudom megjegyezni a
szavakat, a nyelvtanáról nem is beszélve.
Hát, angoltanár biztos nem lesz belőlem.
Csak görbüljön majd az a jegy!
–– Hozhat a 2007-es év barátságot,Hozhat a 2007-es év barátságot,
szerelmet?szerelmet?

– Jaj, nagyon jó lenne, ha kibékülnék a volt
barátnőmmel, nagyon hiányzik. Valami

butaságon összevesztünk, és még tart a
„harag“. Én is makacs vagyok, ő is eléggé, de
hátha összeszedem a bátorságomat és fel-
hívom... Nagyon jó barátnők voltunk, tény-
leg ki kellene békülnünk!

–– És a fiúk terén?És a fiúk terén?

– Megfogadtam, hogy bátrabb leszek, és
odamegyek majd a Jocóhoz. Ő az a srác,
akiért nagyon odavagyok. Ő is szokott engem
nézegetni, de a többiek azt mondják, hogy
elég félős a srác. Így lehet, hogy nekem kell
lépnem az ügyben... 
Jocót meg akarom hódítani!

Gyerekszemmel

Zsani



4. Keresd meg a két egyforma hóembert a képen!4. Keresd meg a két egyforma hóembert a képen!

2. Kösd össze a pontokat, és megtudod,2. Kösd össze a pontokat, és megtudod,
hogy mit épít a kislány!hogy mit épít a kislány!

3. Hány hóembert tudsz 3. Hány hóembert tudsz 
összeszámolni a képen?összeszámolni a képen?

1. Milyen állat lábnyomait ismered fel a rajzokon? Írd alájuk!1. Milyen állat lábnyomait ismered fel a rajzokon? Írd alájuk!
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Ügyeskedj!



Zöld
mozaik

A jegesmedve jegesmedve a legnagyobb testű ragadozó
emlős a szárazföldi állatok közül. Nem is nagyon
akad vetélytársa a vadászatban a zord északi
sarkvidéken, ahol él, hiszen testtömege akár 450
kilogramm is lehet, négykézláb közlekedve is 150
centiméter magas, tehát hatal-
mas állat. Egész életét a jégen
tölti, sárgás-fehér bundája bele-
olvad a környezetbe, sokszor
nagyobb úszó jégtáblán
„utazik”, vándorol. A hidegtől
vastag bundája és az alatta levő
vastag zsírréteg védi.

A mi tudatunkban kedves maciként jelenik
meg, azonban ez a kedves „maci” valójában egy
veszedelmes ragadozó. Hatalmas, erős mancsa és
gyors mozgása segíti őt az ered-
ményes vadászatban. Mivel a
sarki jégen nincs sok lehetősége a
táplálékszerzésre, ezért minden
adandó esélyt ki kell használnia
arra, hogy hasát megtömhesse. 

Halászik, vadászik.
Kedvenc eledele a fókahús, de
elhullott állatokat is eszik, sőt zuzmót, mohát, vagy
bogyót is  a sarki nyár enyhébb hónapjai során. 

A rozmárokat is megfogja, a nagyobbak
azonban agyarukkal megsebesíthetik, ezért inkább a
kisebbekre feni a fogát. Újabban néha megjelennek
egy-egy település határában is, olykor-olykor beljebb
merészkednek, s a szemétben kutatnak valami ehető
után. Ettől persze az emberek nagyon megrémülnek,
ugyanis egy ilyen találkozás a jegesmedvével az
emberre nézve akár végzetes is lehet. 

Ügyes vadász, olyan gyorsan fut, mint egy
rénszarvas, hatalmasakat tud ugrani (majdnem
négy métert) és kiválóan úszik. Kitartóan kivárja az
adandó alkalmat a zsákmányfogásra. Órákig képes
egy-egy lék közelében várni, amíg egy levegőért

felúszó fóka felbukkan a víz alól.
Máskor pedig úszva próbálja elfog-
ni áldozatát. Képes felmászni kar-
mai segítségével a meredek jég-
falakra is, és ha az emberek sarokba
szorítják, leugrik a vízbe 15 méter
magasról is! 

Amikor tele a hasa, akkor jöhet a semmit-
tevés, a jegesmedve ugyanis igen lusta állat, sok időt
tölt henyéléssel, így takarékoskodik az energiájával. 

A jegesmedvék csak a párzási időszak alatt
alkotnak párokat. A vemhes
nősténymedve odút ás magának, s
ott hozza világra a kölykeit.
Általában két kisbocs születik, akik
nagyon picik és fejletlenek, vakok
még ilyenkor. Az odút akkor
hagyják el, mikor már 10-15 kilo-
gramm súlyúak, de még 2-3 éves

korukig anyjukkal maradnak. 
Sajnos, ezt a fantasztikus állatot is a

kíméletlen vadászat sodorta komoly veszélybe.
Bundájáért és vastag zsírjáért az eszkimók már
évezredek óta vadásszák, de fenyegeti őket a
felmelegedés is, ami az északi jégtakarók olvadását,
visszahúzódását jelenti. Reméljük, sikerül fenn-
maradniuk, és a jövőben nem csak az állatkertben
lehet őket megtalálni. 

A sarkvidék medvéje: jegesmedve

V. Zsuzsa
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Kedves Gyerekek!Kedves Gyerekek!

Remélem, az új esztendő beköszöntével sem lankadt a rejtvényfejtő kedvetek! Jó fejtörést kívánunk!Remélem, az új esztendő beköszöntével sem lankadt a rejtvényfejtő kedvetek! Jó fejtörést kívánunk!

Megfejtéseiteket az alábbi címre várjuk: 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Hangyaboly program

1033 Budapest, Miklós utca 32.

1.1. Húzd alá azoknak a nevét, akik tagjai voltak a 7 vezérnek!Húzd alá azoknak a nevét, akik tagjai voltak a 7 vezérnek!
TasTas MarcellMarcell TöhötömTöhötöm ElődElőd
GubaGuba BöhönyeBöhönye ÁlmosÁlmos BondBond

2.2. Mivel foglalkoztak a honfoglaló magyarok? Húzd alá!Mivel foglalkoztak a honfoglaló magyarok? Húzd alá!
kukoricatermesztéskukoricatermesztés pásztorkodáspásztorkodás hajózáshajózás vadászatvadászat

3.3. Milyen fegyverekkel harcoltak a honfoglaló magyarok? Húzd alá őket!Milyen fegyverekkel harcoltak a honfoglaló magyarok? Húzd alá őket!
ágyúágyú íjíj puskapuska dárdadárda nyílnyíl

4.4. Milyen anyagokat használtak az ősmagyarok ruháik, sátraik, tárgyaik Milyen anyagokat használtak az ősmagyarok ruháik, sátraik, tárgyaik 
elkészítéséhez? Válaszd ki!elkészítéséhez? Válaszd ki!
szőrmeszőrme bőrbőr műanyagműanyag gyapjúgyapjú selyemselyem

5.5. Igazak vagy hamisak az alábbi állítások? Írd melléjük!Igazak vagy hamisak az alábbi állítások? Írd melléjük!
A honfoglaló magyarok sokat jártak templomba. A honfoglaló magyarok sokat jártak templomba. 
Azért tudtak győzni a csatáikban, mert több ágyújuk volt, mint az ellenfélnek.Azért tudtak győzni a csatáikban, mert több ágyújuk volt, mint az ellenfélnek.
A magyarok elkalandoztak egészen a mai Spanyolország területéig is.A magyarok elkalandoztak egészen a mai Spanyolország területéig is.
Árpád vezér fiát Álmosnak hívták. Árpád vezér fiát Álmosnak hívták. 

Összeállította:
Zsuzsa
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LL AA JJ OO SS   UU .. ::

Kézműves foglalkozás: Kézműves foglalkozás: január 19., 26., 16.00-tól 17.30-ig

Filmklub: Filmklub: január 27. (szombat) 16.00-tól

HH UU SS ZZ TT II   ÚÚ TT::
Origamizó foglalkozás: Origamizó foglalkozás: csütörtökönként 16.00-17.30-ig

Kézimunka szakkör: Kézimunka szakkör: szerdánként 16.00-17.30-ig

Filmklub: Filmklub: január 20. (szombat) 16.00-tól

KK EE RR ÉÉ KK   UU .. ::
Kézműves foglalkozás: Kézműves foglalkozás: hétfőnként 16.00-17.30-ig

Táncház: Táncház: péntekenként 16.00-17.00-ig

ZZ EE MM PP LL ÉÉ NN   UU .. ::
Kézmûves foglalkozás:Kézmûves foglalkozás: szombatonként 15.00-tól

Unobajnokság: Unobajnokság: január 12. (péntek) 15.00-tól

Szoptatós baba-mama klub: Szoptatós baba-mama klub: január 23. (kedd) 10.00-tól

GGYY ÛÛ RR ÛÛ   UU .. ::
Kézmûves foglalkozás:Kézmûves foglalkozás: január 8., 22. (hétfõnként) 15.00-tól

Unobajnokság: Unobajnokság: január 19. (péntek) 15.00-tól

Csocsóbajnokság: Csocsóbajnokság: január 26. (péntek) 15.00-tól

SS II LLVV AA NN UU SS   SS ÉÉ TT ÁÁ NN YY::
Kézmûves foglalkozás:Kézmûves foglalkozás: péntekenként 16.00-tól

Énekes-mondókás foglalkozás:Énekes-mondókás foglalkozás: keddenként, csütörtökönként 10.30-tól

Diafilmvetítés:Diafilmvetítés: szerdánként 17.00-tól

Babamasszázs: Babamasszázs: szerdánként 10.00-tól

Információk
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A programváltoztatás jogát fenntartjuk!A programváltoztatás jogát fenntartjuk!



Kedves Gyerekek!Kedves Gyerekek!

Biztosan megfigyeltétek már a
fákat, hogyan változnak az évsza-
kok múlásával.

Most egy olyan fát készíthettek,
melyen egyszerre látható a fa
tavasztól télig.

Színezzétek ki a fákat, majd
vágjátok ki őket! A szaggatott
vonal mentén hajtsátok félbe és
ragasszátok össze megfelelő sor-
rendben a fákat!

Jó munkát!

Zsuzsa

M.1.




