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KÁROLYI AMY

TIK-TAK,
SZÓL AZ ÓRA
Tik-tak, tik-tak, szól az óra,
zsebóra és falióra,
karóra és toronyóra,
körbe jár, körbe jár,
körbe jár a mutatója.
...Nem múlhat el félórácska,
nem múlhat el pillanat,
amit nem mér meg az óra,
kismutató, nagymutató
minden percen áthalad.
Megméri, hogy mennyit füttyent
hajnaltájban a rigó,
megméri, hogy mennyit alszik
Petike meg Anikó.
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SZILÁGYI TOSA KATALIN rajza

Megméri, hogy mennyit tanul,
ír és rajzol a gyerek,
mennyit mosdik, sétál, játszik,
segíteni hogy szeret?
Azért jól figyeld az órát:
minden perce színarany,
ne légy rest és ne légy lomha,
töltsd a napot hasznosan!

SEBÕK ÉVA

CSALÓKA
Reggel,
mikor még ül az álom
köde a számon
s a szempillámon,
szánom meg bánom,
hogy sok hibámat
be sose látom.

Bezzeg délben,
mikor a nap a szemembe süt,
s ezüst esõt,
vidám derût
hint mindenütt,
rosszkedvem egy bokorba
rejtem,
s minden hibámat elfelejtem.

Este aztán,
mikor az óra nyugovóra int,
sok-sok hibám
eszembe jut megint,
álmosan nézem az eget
s a buborék-holdat,
és megfogadom szentül,
hogy jobb leszek –
holnap...

Neked milyen hibáid vannak?
Év eleje van. Fogadj meg három dolgot.
Írd (diktáld) ide emlékeztetõül, és igyekezz
betartani a szavadat.
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gyed részét tette meg, háromnegyed kilenc
van. Ugye, hogy nem boszorkányság?
De mire való a nagymutató? Az mutatja a
perceket. Egy óra alatt körbejár a számlapon.
Ez pont annyi idõ, amennyi alatt a kismutató a
nyolcasról a kilencesre ér, vagyis az egyik
számtól a másikig.
Ezek szerint a nagymutatónak sokkal többet kell járnia, mint testvérének, a kicsinek.
Egyik lassabban, másik gyorsabban, de
mindkettõ folyton jár. Mitõl? A régi órákat rugó, a maiakat elem hajtja. Ha elfárad, vagy elromlik, az óra megáll. Az idõ azonban akkor is
halad tovább.

HÁNY ÓRA?
Az órákat is le lehet olvasni. Tanuljuk meg,
hogyan.
Megzavar az elsõ pillanatban, hogy minden
órának két mutatója van. Amikor ránézünk,
nem tudjuk, melyikre figyeljünk.
A kismutató a fontosabb. Ezelõtt háromszáz
évvel csak egy mutatójuk volt az óráknak, s ez
az órákat mutatta, akárcsak ma a kismutató.
Ha pontosan a nyolcason áll, nyolc óra van,
ha a kilencesen, akkor kilenc. Ha éppen a kettõ között, akkor fél kilenc. És ha a kismutató
a nyolcas és a kilences között az út háromne11 12 1
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Tizenkét óra

Rajzold be a mutatókat Géza órájára.
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Fél kilenc

ELEKTRONIKUS ÓRA

NEMES NAGY ÁGNES

A TORONYÓRA
ÉS

CSÖRGÕÓRA

FALIÓRA
HOMOKÓRA

Vágd ki, és ragaszd a
helyükre a szókártyákat.
Utánozd az óra hangját –
már amelyiknek van.

NAPÓRA

NAPÓRA

– Éjfél van már, mit csinálsz?
Mindig összevissza jársz!
Ejnye,
bejnye,
összekutyultad
a jövendõt és a múltat,
tegnapot meg holnapot,
ezért nagyot kondítok,
bim-bam-bim!

ZSEBÓRA

Siet az óra, késik az óra,
szidja a másik, a toronyóra:

KARÓRA

TORONYÓRA

A ROSSZ ÓRA
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LELKES MIKLÓS

Micike. Aj, haj, teavaj, nagyobb sajt volt itt
tavaly!” Még hozzátette: „Köszönöm, Idõ!”
Mamácskája elmosolyodott:
A szobában megállt az óra. Reggel a gazdá– Helyes, Micikém, hogy megköszönöd,
ja nagyon sietett, nem húzta fel. Egy pöttöm amit a Sors adott, de azért tudnod kell: tavaly
kis gyerekegér így szólt:
te még meg sem születtél!
– Megállt az idõ!
A mamája kijavította:
– Nem az Idõ állt meg, csak az óra, amelyik
az idõt mutatja. Az Idõ megy tovább, és óvatosnak kell lennünk, mert bármikor idehozhatja a macskát!
Abban a pillanatban meg is jelent az ajtóban
a cica feje. Ám szerencsére nem érezte meg az
egérszagot, és kiment az udvarra bogarászni.
Az egerek fellélegeztek. A csöpp kisegér
megjegyezte:
– Az Idõ szerencsére magával vitte a macskát!
A mamája hozzátette:
– Sõt egy picike sajtdarabkát is hagyott
reggelrõl, ott, az asztal alatt!
A kisegerek csak akkor adnak egy-egy
A kisegér odafutott, bekapta a sajtocskát, és
darabot a sajtjukból, ha cserébe egy más
elhadarta: „Sajt, sajt, picike, hamm, bekapott
színû sajtból ugyanakkorát kapnak.
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Passage Kiadó: Képes mindentudó az iskoláról

AZ ÓRA ÉS AZ IDÕ

Hány adagot kér a zöld sajtból
egy piros egér?

BÖNDÖR PÁL

HÁNY ÉVES?
Egy teknõsbéka, rémes,
alig százegy éves,
mindig csak éhes,
a bizonyítványa
meg csupa elégséges!

Dühös az apja,
sarokba zavarja:
– Legtöbb ötven évet
engedek, hogy
kijavítsd a rossz jegyeket!
Most meg tanuljál szépen
bár öt-hat évet,
míg várod az ebédet!

Hány adagot kér a piros sajtból
egy sárga egér?

Hány adagot kér a zöld sajtból
egy sárga egér?

Ezek itt a te születésnapi tortáid.
Rajzolj lángot annyi gyertyára, ahány éves voltál tavaly,
vagy az idén, és leszel jövõre.
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LÉVAY ERZSÉBET

FERENCZES ISTVÁN

JANUÁR
SZAVA

ALTATÓ
Havazó álmokból
épül egy palota,
világló párnáján
elalszik Ágota...

Ejnye, te kis
õszi vetés,
viselkedjél jól:
ne bújj ki a
puha-pihe
takaró alól!

Mellette kócbaba,
hómackó, mormota,
alszik a királylány,
alszik már Ágota...

Azért vagyok
január, hogy
alá rejtselek –
hó fölött most
fagyok járnak
s északi szelek!
Zsenge hajtás
nem bírja azt,
könnyen baj lehet.
Aludd szépen, türelmesen
végig a telet!
8

Pillangó hópehely
száll ide, száll oda,
tenyerén õrzi meg,
elalszik Ágota.
Ködfátyol, felhõrongy
száll a csillagokra,
csillag gyúl homlokán,
alszik már Ágota...
Hogy hívják a száz évig
alvó királylányt?

JUNG KÁROLY

Januárnak marasztalnia kell a
havat, vagy mindenképpen szerezni a felhõkbõl, ha nincs.
Tamási Áron

VADKACSA
BALLAG
Vadkacsa ballag,
Zizzen a nádas,
Nyúl feni bajszát:
Neszre figyel.
Szél birodalmát,
Búzamag álmát
Hó fedi el.
Alszik a csibor*
Lenn az iszapban,
Hóban a nádas,
Rejtve csapás.
Tó birodalmát,
Kishalak álmát
Jég fedi el.

Rövid ideig nézd a képet, majd takard le,
és próbáld felsorolni, mi mindent láttál rajta.
Hányan alszanak, és hányan vannak ébren?

*vízibogár
SZABÓ ZELMIRA rajzai
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A NAPLOPÓ MEDVE
Csukcs népmese
MÉSZÖLY MIKLÓS átdolgozása

Egyszer a vadász, amint az erdõben ballagott, találkozott a barnamedvével.
– Adj’ Isten, medve – köszönt rá.
– Adj’ Isten, vadász! – válaszolt a medve. –
Mi hír a nagyvilágban?
– Jön a tél – mondta a vadász.
– Én is érzem. Nemsokára leesik az elsõ hó.
Holnap elbújok aludni – így a medve.
– Elbújsz aludni? És mikor bújsz elõ? – kérdezte a vadász.
– Mikor elolvad a hó – vágta rá a medve.
– Ejnye, te világlustája! – csóválta a fejét a
vadász. – Míg más birkózik a téllel, te alszol?
– Bizony alszom! – bólogatott a medve. –
Még a szememet se nyitom ki.
A vadász haragosan sorolni kezdte:
– Hallod-e, te hétalvó! Tudod-e, mi mindent
csinálok én télen? Szánkót javítok, prémre
vadászom, a jég alatt halászom! Reggeltõl es10

tig dolgozom. Te meg alszol? No hiszen!
És dühösen otthagyta a medvét.
De bezzeg nem segített a szidás. A medve
azóta is átalussza a telet. Elbújik a barlangjába, és elõ sem jön tavaszig.

SOÓ ZÖLD MARGIT rajza

GÖMÖRI KOVÁCS ISTVÁN

TÉL
Téli hóban ballagok,
hallgatnak az ablakok.
A kis mackó szundikál,
azt sem tudja, hol a nyár.
Álmodik a vén boglya,
félrebillent a kontya.
A Sajó is befagyott,
mind meghaltak a habok.
Égen, földön hó és tél,
egész világ tejfehér.
Csak a kémény pipázik,
piros nyelve kilátszik.
Rajzolj holdat a téli álmot
alvó állatok mellé, és napot
azok mellé, amelyek ébren vészelik át a telet. Mesélj róluk!
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JANUÁR

ÁPRILIS

H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4

H K Sz Cs P Sz V
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SZ
Április tréfája:
Január jégen jár.
I hõs,
aki kiállja.
V
Á
Február szekere
Májusi orgona
R
hózsákkal van tele.
zöld ágon
kész csoda.
V
Á
Március virága
Június napfénye
ablak a világra.
NY szívmeleg zenéje.
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Október szürete
kamrákat tölt tele.

AUGUSZTUS
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vár a víz –
hopp, bele!
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Szeptember szellõje: 0
fecske száll elõle.
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November
vad szele:
gyerektél fut vele.
DECEMBER

SZEPTEMBE R
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Eljött a december,
kacsints ránk,
hóember!

BALÁZS PÁL: EGY KEREK ESZTENDÕ

Hányféleképpen állíthatod sorba a sapkákat?
Váltogasd a három mintát.

Ki van otthon?
A
földszinten
három, az elsõ
emeleten kettõvel
több, a másodikon
egy sem, a harmadikon egy kivételével az összes
ablakban ég a villany. Ezeket az ablakokat fesd sárgára, a többit feketére.
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KERCSÓ ATTILA

HANGYAISKOLA
Iskolába jár a hangya,
de nehéz a számtan!
Azt kellene megtanulni,
Hogy testvére hány van.
Kopasz fejét vakargatja,
De okosabb nem lesz,
Annyi számot, annyi zérót
A fejébe nem vesz.
Gondol egyet, s ha nincs pénze
Zsebszámológépre,
Sok nullát ír, s ha megunta,
Nyolcast tesz elébe.
A nyolcas a kedvenc száma,
Olyan, mint egy hangya,
Füzetébe s a táblára
Büszkén kanyarítja.
Tanítója ámuldozik,
Hinni sem akarja:
„Honnan tudtad, hogy testvéred
Nyolcmillió hangya?!”

Hangya Frici vagyok. Ez itt a hangyaboly. Katonás rend van nálunk.
Mindenki fegyelmezetten végzi a dolgát.
1. Õk ételt szállító munkások. bolt levélágyon gombát ter- 5. A katonák õrzik a bolyt,
2. A pásztorok levéltetveket mesztenek.
és nagyobb zsákmányokat
legeltetnek és fejnek.
4. A dajkák gondozzák a pe- ejtenek foglyul.
3. A levélvágók a feldara- téket, lárvákat, bábokat.
6. A bödönhangyák a kamra
falán függnek. Mézzel
telt potrohukból hónapokig elélünk.
7. Itt gondozzuk a fiatal
királynõket, akik kirajzanak, és új családot alapítanak.
8-9. Külön kamrában tároljuk a magokat, a morzsát, a gyümölcsöt.
10. A mérnök-hangyák
10
alagutat ásnak, megrágott
földdarabkákból
gyúrt téglával rakják ki a
szobák falát.
Jelszavunk:

Egységben az erõ!
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MOLNÁR-VESZPRÉMI EMÕKE

NÉGYLÁBÚ-ISKOLA
veri!
A báránynak ezt mondta:
– Buta bégetõ! Nem divat
már ez a kócos bunda!
A bocit így csúfolta:
– Új a kapu, nem találsz haza!
A malacokat így boszszantotta:
– Fõsajt, hurka, kolbász!
A csikó után ezt kiáltotta:
– Elveszítetted a patkódat! Szerencsém lesz!
A gidákat így ugratta:
– Mek-mek-mek, buta
gyermek!
Nem csoda, hogy osztálytársai nagyon megharagudtak rá.
Melyik állatgyerek ül legközelebb a tanító nénihez?
– Tanítsuk móresre! –
Ki van legmesszebb tõle? Mit mûvelnek, akik nem figyelnek?

A Négylábú-iskolába igen
sok csemete járt: a barna kutyus, a borzas bárány, a bánatos boci, az ötösiker kismalacok, a virgonc csikó, a két gida. De valamennyiük közül a
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legbüszkébb a tarka cica volt.
Mindegyik osztálytársát lenézte, és kikacagta.
A kutyushoz így szólt:
– Csak vakkantani tudsz, a
két lapát füled meg a bokádat

nyûbb napja. Ki nem állhatta
a sok egyforma új osztálytársat.
Ám másnap reggel minden
a régi volt, és mindenki úgy
viselkedett, mintha semmi
sem történt volna. Bezzeg aznap nem csúfolkodott a tarka
cica, sõt: attól kezdve soha

többé. Örült, hogy olyannak
láthatja pajtásait – a barna kutyust, a borzas bárányt, a bánatos bocit, az ötösiker kismalacokat, a virgonc csikót, a
két gidát – amilyenek mindig
is voltak.
Attól színes a világ, hogy
mindannyian mások vagyunk.

Passage Kiadó: Képes
mindentudó az iskoláról

javasolta a barna kutyus. –
Azért csúfol mindannyiunkat,
mert mások vagyunk, mint õ.
Összepusmogtak, majd elvonultak a két utcával odébb
levõ jelmezkölcsönzõhöz. Mindenki tarka cica-jelmezt kölcsönzött magának.
Másnap reggel valamennyien magukra öltötték, és
hogy teljes legyen a hasonlóság, mind tejfölt vittek uzsonnára.
Amikor a tarka cica belépett, azon kapta osztálytársait, hogy veszekednek,
melyikük üljön az egérlyuk melletti padba, amely
eddig az õ helye volt.
Kiverte a veríték ennyi
tarka cica láttán. Egész
nap a nyávogásukat, nyafogásukat kellett hallgatnia. Ez volt élete legször-

Marci és Zsófi mókust látott az erdõben. Le is rajzolták.
Melyikük látta közelrõl, melyikük messzirõl?
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A BARÁTSÁGOS LOVACSKA
– Én tudok a legjobban kukorékolni – dicsekedett a kakas.
– Én a mennyezeten is tudok sétálni fejjel lefele! – hencegett a légy.
– Én a legkisebb neszt is meghallom – bölcsködött a cica.
– Én látok legjobban a sötétben – kevélykedett a bagoly.
– És én... Én semmiben sem vagyok a legjobb
– csipogta a kiscsibe, és nagy könnycseppek
potyogtak szemébõl.
Olyan keservesen sírt, hogy a többiek mind
szétszaladtak.
Csak a szelíd lovacska maradt. Õ volt a legerõsebb és a
Ha ismered, amit ezeknek az állegszerényebb.
latoknak a természetérõl monda– Ne búsulj – vigasztalta me- ni szokás, könnyen ki tudod egéleg hangon a csibét –, te tudod szíteni az alábbi szólásokat:
legjobban... elkergetni a diBüszke, mint a ...
csekvõket.
Ravasz, mint a ...
Bú, röf, háp –
sípok, trombiták,
víg zenével így köszönt
e díszes társaság.
18

Szelíd, mint a kezes ...
Locsog, mint a ...
Tátog, mint a szárazra vetett ...
Buta, mint a ...

Passage Kiadó: Képes mindentudó az iskoláról

A lovacskák annyit
léptek befele, ahányat a dobókockájuk
mutat. Kösd össze
mindenik lovat a saját kockájával.
Milyen színû ló ér a
szénához
elsõnek
másodiknak
harmadiknak
negyediknek
ötödiknek
hatodiknak?

Hóc, hóc, katona,
ketten ülünk egy lóra,
abrakot a csikónak,
nagyot ugrik ...-nak.
19

Mit szoktak egymásnak írni-mondani az emberek ilyenkor, január elején? Boldog új
évet kívánnak egymásnak,
szeretteiknek. Én se teszek
mást. Mivel az Erdõben már
felköszöntöttem (még Szilveszter estén), akit lehetett,
most már csak Ti maradtatok
hátra. Kívánok nektek, Szülei-
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Püsök Tímea, Zilah

Dávid István, Marosfelfalu

teknek, Tanítóitoknak, mindenkinek, akit szerettek – nagyon boldog új esztendõt.
Magamnak pedig azt kívánom (ha már szóba került),
hogy minél több levelet kapjak Tõletek, legyen mire válaszolnom úgy, mint eddig.
Azt kéritek tõlem (no, nem
mindenki, de elég sokan),
hogy közöljem szép rajzaitokat a lapban. Nos, mint már
annyiszor, most is megismétlem: az, hogy mikor kinek a
rajzát közöljük a Szivárványban, nem rajtam múlik. Ezt a

Szerkesztõ Nénik döntik el,
akik igyekeznek, hogy elsõsorban azok munkáiból válogassanak, akik többször is
küldtek rajzot nekünk. Nincs
könnyû dolguk, hiszen számtalan szép rajz érkezik Tõletek.
Egyébként tudatom, hogy
a hideg tél ellenére jól megvagyunk kedves Feleségemmel,
Tipetupával itt, az Erdõn. Az
Óriásinagy Bükkfa odújában
soha nem fázunk. Csak Kukucsi horkol egy kissé harsányan, de már kezdjük meg-

Elekes Róbert, Szentegyháza

Címlap:

Siegel Gertrúd, Hadad
Hátlap:

BAK SÁRA

õket, amin nem csodálkozom,
mert én sem szeretem, ha
kedves Feleségem, Tipetupa
kérdéseket tesz fel nekem,
amikor aludnék. Hát így.
Írjatok nekem bátran, mert
én mindenkinek válaszolok.
Melyhez hasonló jókat,
CSIPIKE
Vízvári Stefánia, Mezõpetri

megenni, csak monszokni. Ez nála tavaKiss Tünde
dani szeretett volna
szig így tart, amíg
Tímea,
kizöldül az Erdõ –
Gyergyószárhegy valamit. Váltig töröm
a fejem, jól tettem-e,
akkor Õkelme is elhogy eltûntem elõle,
indul halmocskákat
vagy meg kellett voltúrni a Tisztáson.
na kérdeznem, hogy
Minap egy kis
s mint. Tipetupa azt
ijedtségen is átesmondja, jó, hogy nem
tem. Amint épp határgyaltam vele, dezafelé hoztam a vizet
hát tudjátok, ugye, a
a Forrásról, hát hallom, hogy valaki igencsak hölgyek általában ijedõsebiparkodik utánam. Nézem, s bek, mint a férfiak.
Mackó Bácsi még mélyen
hát Uramfia – Farkas-Barkas.
Úgy bebújtam az odúba, mint durmol a barlangjában Macegy kisegér. Utána még ki-ki- kó Nénivel és a kis Bocsokkal
néztem. Farkas-Barkas jó ide- együtt. Ilyenkor nem látogaig ott üldögélt még az odú tok hozzájuk, mert nem szeelõtt. Lehet, hogy nem akart retik, ha álmukban zavarják
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Revnic Laura,
Hull a hó,
Torda
Befagy a tó,
Szánka repül,
Hóember épül.
A jég csillog,
A korcsolya villog.
Hideg az idõ,
Havas a háztetõ.
Blénesi Kinga,
Marosvásárhely
Feigi Brigitta, Mezõfény

Vágd ki, és ragaszd
a gyûjtõlap
5-ös kockájába.

Havas, zúzmarás
A táj,
Dühöng a vad
Télkirály.
Szakáll csüng
Bokron és fán,
Fehérbe öltözött a táj.
Herczeg Krisztina,
Bályok
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Varga Ramóna,
Szentegyháza

Dörröm-dörröm,
Dim-döm-röm.
Zsírozgatom a bõröm.
Aztán már csak az alvás,
Elcsendesedik az almás.
Alszik a pók a fán,
Játszik a bogár a póznán,
Csak a bagoly ül a fán,
A többi állat már álmában jár.

Hópelyhek még
hulladoznak,
gyermekhangok
hallatszanak.
Dombok, hegyek
vigadoznak,
utcák, járdák
szomorkodnak.
Gyermekhangok
hallatszanak,
kiáltások
vigadoznak.
Fekete-Dózsa
Noémi,
Balázsfalva

Barabás Júlia, Vargyas

Bors Boglárka,
Újtusnád

Hull a hó, hideg van,
A gyerekek fáznak.
A mi kis kertünkben
A cinegék járnak.
László Boglárka Júlia,
Völcsök

Mi tagadás, nagyon fázom én is.
Kint a gyerekek víg zsivaja hallszik,
Bent a barlangjában Micimackó alszik.

A fakopáncs éhesen
Kopácsol a bérceken,
A nyuszik is ugrálnak,
Ha eledelt találnak.
Domboldalon gyerekek
Szánkóznak és nevetnek,
Kiabálják, halihó,
Hogy szánkózni nagyon jó.
Papp Imola, Bürgezd

A gyerekek szánkóznak,
A fiúk korcsolyáznak,
Vidáman kiabálnak:
Hull a hó, hé, halihó!

Ma reggel egy
cinege így szólt
hozzám:
– Nagyon fázom! Nincs itt valahol madáretetõ?
– Itt van a garázsnál. Van ennivaló is, és
ott megmelegedhetsz – feleltem.
Megköszönte a jó tanácsot, és a madáretetõhöz ment. Utána megtanultuk a 2-es
szorzótáblát.
Vaszi Réka-Beáta, Gyergyószentmiklós

Székely Brigitta,
Gyergyószentmiklós

Majláth József, Szentegyháza

Kovács Kinga Tünde, Nagyenyed

Bíró Anita, Szentegyháza

Márkus Arnold, Árpástó Tél van most, reszket a szél is,

Szabó Tímea Brigitta, Érmihályfalva

Vágd ki a hátoldal 12 képecskéjét, keresd meg
helyüket a 12-13. oldalon, ragaszd is oda
mindeniket. Emeld ki a középlapot, ragassz a
hátára kartont, fûzd zsinórra, és akaszd olyan
helyre, hogy egész évben szem elõtt legyen.
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