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SZILÁGYI TOSA KATALIN rajza

Leckénk ezután
a nyár meg az erdõ,
a hegy meg a tó.
Hurrá: a tanító
néni, a bácsi
puszilnivaló,
hisz õ maga mondja,
hogy:
áci, káci, akáci,
nála is jobb a vakáció-ó-ó!
(Szabó Lõrinc)

Lélekben mi is ott leszünk az évzárótokon,
és szeretettel, hálával köszöntünk
minden óvó nénit, tanító nénit és tanító bácsit.

Udvaron nem futok máma,
legszebb ruhámat felöltöm,
bokrétányi tulipánnal
óvó nénim felköszöntöm!
(Donkó László)
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Eljött a nyár, jaj, de jó!
Jön a nagyvakáció!
Nyáron lehet labdázni,
Fogócskázni, bujkálni,
Kirándulni hegyekbe,
Lubickolni tengerben.
De ha mégsem érünk el,
Menjünk ki az erdõbe
Sok virágot gyûjteni,
A friss fûben gurulni.
De itthon is jól telik,
Itt is lehet játszani:
Sárból tésztát formálni,
Testvéremmel babázni.

Vidám nyarat,
szép vakációt
kívánunk
kicsiknek
és nagyoknak!

Szakács Tímea Nóra,
Ádámos

Mi mindent lehet
csinálni még
a vakációban?
Azt rajzoltuk le, amit
Nóra nem sorolt fel.
Mesélj a nyárról.
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FEKETE VINCE

KÕ, VÍZ, TÛZ...
Kõ, kõ, macskakõ,
cipõm kopog, hazajõ.
Méz, méz, lépes méz,
nem jártam itt réges-rég.
Víz, víz, kicsi víz,
Csacsog, gügyög, visszahív.
Szél, szél, lenge szél,
biztass engem – hazaérj!
Hegy, hegy, magas hegy,
délutánra ott leszek.
Tûz, tûz, heve hív,
napsugárka, melegíts!
Rajzban figyelmeztetünk,
mire vigyázz, hogy baj ne
érjen a nyáron.
Mesélj a képekrõl.
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KOVÁCS ANDRÁS FERENC

TÜCSÖKÉNEK
Tücsökének, zene száll,
Szöcskesereg szalutál.
Kakukk hangol, s bereked,
Vakond turkál hegyeket.
Víg nap, sárga láng,
Libeg-lobog a katáng,
Cifra nóta leng az égre,
Ezer madár zengi végre,
Tücsökének, zene száll,
Szöcskesereg szalutál.
Csodaszép nyáron!
Mezõk dala szállong...

MÜLLER KATI
rajzai

5

KRIZSÁN GYÖRGY rajza

Nézz körül, milyen szép a nyári kert, a rét, az
erdõ! Vigyázz rá, ne szennyezd, ne pusztítsd.

Rajzold
a képek sarkába
azt a jelet, amire
figyelmeztetni
szeretnénk.

L Ne dobj el szemetet sem a természetben, sem az utcán!
n Ne hagyj õrizetlenül tüzet, parazsat!
G Ne tépd ki tövestõl a növényeket!
I Ne bántsd a madárfészkeket, a fákat!
N Az ösvényen járj, ne taposd a termesztett vagy védett növényeket!
 Ne szedd le a védett növényeket!
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FERENCZES ISTVÁN

CINKEDAL
Szállj le, cinke,
a kertembe,
rózsafáról
tenyerembe,
belecsíphetsz
kenyerembe,
gyöngyöt dalolsz
a szemembe,
csipkét hímzel
A kertembe
kenyeremre...
szállj le, cinke,
te leszel
a kertünk kincse...
A kenyerem,
mint a csipke,
cinke, cinke,
búbos cinke,
gyöngyöt gyújtasz
a szemembe’...
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A RIGÓK ÉS A
MADÁRIJESZTÕ
KRÚDY GYULA nyomán

Megérett a cseresznye. Ti
is szeretitek? A rigó él-hal érte.
A madárijesztõ komoly szolgálata akkor következik el,
amikor cseresznyepirosak
lesznek a kertben a fák, a lombok meghajolnak a termés
súlya alatt, a rigók pedig ott
kószálnak a kert környékén.
Könyörögni kezdenek Madárijesztõnek:
– Csak egy órácskára engedj be!
– Még öt percre sem! – feleli Madárijesztõ.
Végül a rigók addig sírdogáltak, addig rimánkodtak,
amíg Madárijesztõ engedett.

ZELK ZOLTÁN

MEGÉRETT A
CSERESZNYE
Megérett a cseresznye,
piroslik az ágon.
Ezer piros csengettyû
csilingel a fákon.
Megérett a cseresznye,
szedik a kosárba:
holnap reggel szekérrel
viszik a vásárba.
Jaj, de piros! Jaj, de szép!
Az íze de édes!
Sül is már a tepsiben
a cseresznyés rétes.
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SOÓ ZÖLD MARGIT rajza

– Jól van, elfordulok egy
kicsit, de míg hármat számolok, mind eltakarodjatok
a cseresznyefáról!
Csak ez kellett a rigóknak,
uzsgyi, odabent teremtek a
kertben. Madárijesztõ pedig
számolni kezdett:
– Egy, kettõ, három!
A rigóknak azonban eszük
ágában sem volt otthagyni a
finom csemegét, amíg tor-

kig nem laktak.
A kertész éppen arra járt.
Nagyon megharagudott Madárijesztõre.
– Hát így teljesíted a kötelességedet? – rivallt rá. – Látod, milyen kárt okoztál nekem? Reggel a piacra akartam vinni a cseresznyét, te
pedig megetetted a rigókkal. Elcsaplak az állásodból!

TARBAY EDE

A MADÁRIJESZTÕ
Rossz karó a fickó teste,
görcsös ág a karja,
veres kendõ csupasz ágát,
testét betakarja.
Nyûtt harisnya, stoppolt, foltos
feje, kerek arca,
a kobakján zsíros, ócska,
csálé bojtos sapka.
Így is jó, lám: veréb, varjú
nincs, ki erre járna,
hol a szélben pördül, táncol,
riad csóka, kánya.
Spárgával köss össze két
gallyat. Öltöztesd fel. Lyukassz
ki egy pingponglabdát, illeszd a
gallyra. Fonalból ragassz rá
hajat. Rajzold meg az arcát.
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WEÖRES SÁNDOR

KÁNIKULA
Szikrázó
az égbolt,
aranyfüst a lég,
eltörpül
láng-ûrben
a tarka vidék.
Olvadtan
a tarló
hullámzik, remeg,
domb fölött
utaznak
izzó gyöngyszemek.
Ragyogó
kékségen
sötét pihe-szál:
óriás
magányban
egy pacsirta száll.
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BAK SÁRA rajza

TÓTH ÁRPÁD

LÁNG
Részlet

Eldobtam egy gyufát, s legott
Hetyke lobogásba fogott.
Lábhegyre állt a kis nyúlánk,
Hegyes sipkájú, sárga láng.
Vígat nyújtózott, furcsa törpe,
Izgett-mozgott elõre, körbe,
Lengett, táncolt, a zöldbe mart,
Nyilván pompás tûzvészt akart.

A nyári kánikulában különösen nagy a tûzveszély.
Színezd ki a jelek szerint a tûzmanókat. Vigyázz,
mert a valóságban nem ilyen játékosak: fájdalmat,
pusztulást okozhatnak.

 PIROS
. FEKETE

CITROMSÁRGA

 NARANCSSÁRGA
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Hess, piszkos lábú légy!
Hiába hajtod, õ bizony
mindenre rászáll, és betegséget terjeszt. Rajzold
meg az útját. Színezd ki a
rajzot, s azt is jegyezd
meg, hogy a nyári melegben minden finomság
könnyen romlik. Csak
friss ételeket fogyassz!
Emlékszel? Figyelsz? Rövid ideig nézd a rajzot, majd takard le, és próbáld felsorolni, mit
láttál a felsõ sorban. Ezután keresd meg a párok közti apró különbségeket.
Ügyes vagy! Most színezz kedvedre!
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Hány alma van a rakásban? Ötöt színezz
pirosra, a többit sárgára.
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Vezesd a kislányt a cseresznyéhez. Egy-egy négyzetnyit lépeget, amerre a nyíl mutatja.
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Rajzolj cseresznyét az üres hálóba, épp oda, ahová mi.

CSERESZNYESZÁMTAN
Elõbb ránézésre tedd be a több >, kevesebb <, egyenlõ = jelet a cseresznyekupacok
közé, majd számold meg, nem csalt-e a szemed?
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A REST
SOKSZOR FÁRAD
Népi legenda

Történt egyszer, még a régi világban, hogy
együtt járt a földön az Úr Jézus és Szent Péter.
Hát, ahogy mentek, mendegéltek, az Úr Jézus meglátott az úton egy patkót.
– Nézd, Péter, ott van egy patkó, vedd csak
fel! – szólott Szent Péternek.
– Nem hajladozom én egy vacak patkóért –
felelte Szent Péter. De az Úr Jézus lehajolt, felvette úgy, hogy Péter ne lássa, s betette a tarisznyájába.
Ahogy mentek, mendegéltek, beértek egy
városba. Ott a patkót az Úr Jézus eladta, s vett
az árán egy kiló cseresznyét. De Szent Péter
ezt sem látta.
Elindultak, mentek tovább. Igen-igen meleg
volt, tikkasztó hõség. Az Úr Jézus ment elõl, s
minden második-harmadik lépésnél leejtett
egy-egy szem cseresznyét. Szent Péter meg

csak szedegette fel egyiket a másik után. Jólesett neki, hiszen nagyon szomjas volt, nem
restellt százszor is lehajolni érte.
Mikor vége lett a cseresznyének, mondja az
Úr Jézus:
– Látod, Péter, a patkóért nem hajoltál le.
Ezt a cseresznyét én a patkó áráért vettem.
Pontosan száz szem volt egy kilóban, s te mindet felszedted. Úgy tudd meg, hogy a rest
sokszor fárad!

BAK SÁRA rajza
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A NÉGY
MUZSIKUS
Szlovén népmese

Négy muzsikus járta a falvakat, muzsikált a kocsmákban, így kereste a kenyerét.
Egy napon elérkeztek egy
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FORRÓ ÁGNES rajzai

várromhoz. Ablakaiból faágak nyúltak kifelé.
– Barátaim, muzsikáljunk a
vár egykori lakóinak! – szólt
az egyik muzsikus.
Eljátszottak hát egy vidám
ugróst. Amikor befejezték,
kilépett a romok közül egy picinyke öregember, megköszönte a muzsikát, és adott
mindegyiknek egy diófaágat.
– Vigyétek el a gyerekeiteknek ezeket az ágakat! –
mondta.
A muzsikusok elvették a
gallyakat, de útközben eldobálták, és nagyot nevettek az
öregemberen.
– Egyebet is adhatott volna.
Mihez kezdenének a gyerekek ezekkel az ágakkal, hisz
van ilyen otthon is elég.
Csak egyikük tette be a zse-

bébe az ágacskát, és adta oda
a gyerekeinek.
Másnap reggel a kicsik csodálkozva kérdezgették:
– Miért hozott édesapánk
ilyen kemény diót? Egyiket
sem bírjuk feltörni. Pedig
olyan szép sárga mindegyik.

Még sohasem láttunk ilyen diót.
A muzsikus ámulva nézte az ágat,
amely tele volt színarany dióval.
Sietett, hogy elújságolja a csodát társainak. Mikor azok meghallották,
szaladtak megkeresni a saját ágacskájukat. Egész álló nap keresték a
fûben, de végül üres kézzel kellett
hazamenniük.
Így tanulta meg a három muzsikus, hogy a legszerényebb ajándékot
sem szabad megvetni.
Ajándék lónak
ne nézd a fogát!

Más-más színû ceruzával vezesd
a halászt a tóhoz, a vadászt a fácánokhoz, a vadkacsákhoz, a nyuszikhoz, a kislányt a mogyoróhoz, a
szederhez, az almafákhoz. A gombákat miért nem szedheti le?
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SZILVÁT vagy DIÓT ?
Magyar népmese

Egyszer, amint Mátyás király Rátóton utazott keresztül, eltörött a szekere kereke. Az
elöljáróság nagy tisztelettel bekísérte a községházára. Azon tanakodtak, mivel vendégeljék meg.
– Kínáljuk meg dióval! – javasolta a jegyzõ.
– Inkább szilvával! – mondta a bíró, mert
hogy Rátóton ritka jó szilva terem. Ebben
meg is egyeztek. Kosarakba szilvát raktak, s
felsorakoztak, hogy a király elé vonuljanak. A
bíró kitanította õket, hogy mindent úgy tegyenek, ahogy õ tesz. Amikor a király elé értek, a
bíró megbotlott a szõnyegben, s a drága,
jóféle szilva mind Mátyás elé borult.
No, a többi atyafi sem volt rest! Sorra felbuktak a király orra elõtt, s kiborították a szilvát. Mátyás király majd hanyatt esett a kacagástól. A testõrei méregbe gurultak az ostoba rátótiak láttán, s mind a fejükhöz vagdosták a szilvát. Az elöljárók fejvesztetten futot18

tak ki a bírójukkal együtt. Mikor megállottak,
az egyik felkiáltott:
– Mégiscsak okos ember a mi bíró urunk,
tudta, hogy szilvát kell vinni a királynak! Képzeljék el kegyelmetek szegény fejünket, mi
lett volna, ha diót vittünk volna?!

UNIPAN HELGA rajza

Okosabb vagy, mint a rátótiak?
Fesd ki a labdákat: csak ezt a három színt
használhatod, és egy labda sem lehet egyforma.

Számold meg, melyik gyümölcsbõl hány termett a
mesefán. Húzd alá a mondókában, amelyiket a rajzon nem találod.

Volt egyszer egy mesefa,
körte, alma nõtt rajta,
szilva, meggy és cseresznye,
ribizli meg köszméte*.
Egyél róla nevetve,
mese-mese-meskete!
* köszméte: egres
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Ács Szilvia, Gyergyócsomafalva

Na ugye, elérkezik lassan
a tanév vége is. Kezdõdik a
gyönyörû Vakáció. Remélem,
valamennyien jól töltitek
majd, akár Szüleitekkel nyaraltok valahol, akár otthon, falun és városon örvendeztek a
szép idõnek.
El se hiszitek, mennyi
gyönyörû rajzot kaptam mostanában. Akár tíz esztendõ
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Lázár Anna, Csíkszereda

Szivárványát megtölthetném
velük! És egyik szebb, mint a
másik. Szegény Szerkesztõ
Néniket nem irigylem: ennyi
szép rajz közül fájó szívvel
kell félretegyenek egyet-kettõt – akár százat is! Aki azonban szorgalmasan küldi a rajzait, az elõbb-utóbb biztosan
sorra kerül.
No, de beszéljünk bár egy
szót az Erdõrõl is.
Az Erdõ most a legszebb.
Képzeljétek, Kedves Felesé-

gemmel, Tipetupával már elkezdtük a gyûjtögetést télire:
áprilisban hazavonszoltunk
vagy hét kucsmagombát,
amelyeket megszárítottunk:
jó lesz majd a télen levesbe.
Epret, áfonyát is aszalunk télire, és málnát is teszünk
majd el – Tipetupa legalábbis
ezt mondja. Egész nap sürögforog, gyûjt. Édesgyökerünk
is van már. Holnap indulunk
csiperkegombáért.
Jó, hogy ilyen szorgalmas
feleségem van, de biza engem is dolgoztat reggeltõl

Kiss Anett, Értarcsa

estig, így nincs idõm a levelekrõl-szirmokról letörölni
reggelenként a virágport, és
képzeljétek, tegnap a méhecskék anélkül ébredtek fel,
hogy költöttem volna õket,
mert Tipetupa reggel többször is a patakra küldött. Azt
járatta velem, hogy vizet
hordjak – szárazság ellen.
A címlap
Polnár Eduárd,
szilágysomlyói
olvasónk rajzának
felhasználásával készült

Hát így telnek az én szép
napjaim, állandó munkával,
de csillagfényes estéken, Istennek hála, Tipetupa meg
szokott kérni, meséljek neki.
És ilyenkor mesélek. Õ pedig
– képzeljétek – hallgat. Hallgat, és belealszik az én gyönyörû meséimbe. Hát ezek a
legszebbek, a mi nyugodalMurgui Orsolya,
Székelyhíd

Oláh Szilárd, Dés

Janó Nikolett, Szilágynagyfalu

mas nyári estéink.
Most búcsúzom – nyárra,
majd õsszel, szeptemberben
ismét találkozunk, ha öreg
Barátom egészségi állapotára
vigyáz a Fennvaló. Mulassatok jól, de egy-egy kicsit segítsetek otthon, és olvassatok
a nyár folyamán!
Melyhez hasonló jókat,
CSIPIKE
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Kedvencünk a Szivárvány! – írjátok nekünk, s
mi ettõl sokkal vidámabban készítjük a következõ
lapszámot, és bontogatjuk
leveleiteket. A Csipikéhez
intézett leveleken kívül huszonkétezer „kedvenc” olvasónk közül a nagybányai P. Dulfu Iskola I. C; a
brassói Áprily Lajos Líceum I. B; a gyergyószentmiklósi Salamon Ernõ
Líceum II. B; a szászrégeVágd ki, és ragaszd ni A. Maior Gimnázium I.
a gyûjtõlap
és II. B; a szatmárnémeti
10-es kockájába. Dariu Pop Iskola I. C oszSzép lett a kép? tályától; a hadadnádasdi
Ha a tanító,
I.; az aranyosgyéresi I. D;
az óvó néni az
a balavásári I.; az érboosztály, a csoport gyoszlói I. osztálytól; a
névsorával együtt székelyhídi 4-es; a nagyváradi Evangélikus; a sepbeküldi nekünk
siszentgyörgyi 4-es; a
mindenkiét,
közös ajándékot csíkszeredai 5-ös Óvodából és a következõ gyerenyertek!

22

kektõl érkezett rajzos-mesés-verses üzenet: Kiss
Anett, Értarcsa; Kocsis
Heidi Marosludas; Janó
Nikolett, Szilágynagyfalu;
Farkas Bertalan, Vargyas;
Ianos Abigél, Haier Anett,
Szatmárnémeti; Pop Heléna, Pap Lehel, EgeresGyártelep; Kopacz Botond,
Lukács Kinga, Ozsdola;
Péter Csaba Mindszentboroszló; Kakucsi Sarolta,
Székelykeresztúr; Lokodi
Attila,
Kézdivásárhely;
Konnát Levente, Nagy

Dalma, Kovászna; Kiss
Eszter, Újvárosi Beáta,
Kolozsvár; Fehér Ágnes,
Marosvásárhely; Máxem
Henrietta, Csíkszentdomokos; Vladár Tünde,
Szépkenyerûszentmárton;
Pál Edvin, Oroszhegy;
Czimbalmos-Kozma Anita, Gyergyószárhegy; Józsa Boglárka, Kökös;
Miklós Botond, Négyfalu;
Kelemen Szabolcs, Szováta; Bute Lóránd, Ünver Atilla, Székelyudvarhely; Schrádi Boglárka,
Mezõfény; Bács Szidónia,
Étfalva-Zoltán; Bajkó Izabella, Gyergyóditró.
Három feladatot adunk
nektek nyárára: játsszatok, kacagjatok, nõjetek.
Szeptemberben találkozunk, hogy tíz hónapon keresztül újra együtt okosodjunk.

Köntczey Katika, Kézdivásárhely

Martin Dalma, Mezõfény

Kedves
Csipike!
Leveled megkaptuk. Egy kicsit
bizony lassú volt
az erdõ postája. Annál jobban örültünk neki.

Az iskolában sok
román órát tartunk, ezért nem
szeretem. Legjobban a matematika
és a szépírás óra
tetszik.
Adrien

Az én nevem Istvánka, és elsõbe járok. A tanító nénimet Júliának hívják.
Sokat írok, olvasok,
és rajzolok. Kedvencem a matematika.
Jól érzem magam a
barátaim között.

Képzeld, NyáKovrig Istvánka, Dés
Máté Katalin,
rádszeredát
városAz iskolában olvasunk, írunk, maAz a baj, hogy itt, a
Kolozsvár
sá
avatták!
Tûzijátekezünk meg tornászunk. Nagyon
falu könyvtárában
ték
is
volt!
Nagyon
szép
volt.
szeretem a tanító nénit. Én nem
csak egy Csipike könyv
Bodó Kinga
Nyárádszeredában lavan, ezért a tanító néni
kom, hanem a szomszéd
rendre adja oda minÖrvendek, hogy a közséfaluban, Székelytompán.
denkinek. Mindenki kiget várossá avatták, mert
választhat magának egy
Evelin
nem szeretek faluban laktörténetet, amit rajzban
ni. Sok jó minõsítésem van.
Sok jó minõsítésem
örökít majd meg.
A tanító néni sok jóra megvan, csak nekem nincs
Mi újság az erdõben?
tanított.
fekete pontom. Az este a
Nyúlnak és Madárnak
testvéremet kisegítettem
Kinga
mesélsz-e még?
a románban. Õ 14 éves.
a nyárádszeredai
Szidi

II. osztályból

Lóri

Csiszér Réka, Seprõd

Pál Tímea,
Hosszúmezõ
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DOMINÓ

A túlsó oldalra ragasszatok rajzlapot, majd vágjátok ki a dominót. Osszátok kétfelé. A szív a kezdõ- és a zárókocka. A többi mellé mindig az ellentétét
kell illeszteni. Az gyõz, akinek hamarabb elfogynak a lapocskái.

PUHA

KEMÉNY

KÖNNYÛ

SZÖGLETES SZOMORÚ

NEHÉZ

TÛZ

VÍZ

LASSÚ

VIDÁM

ÜRES

TELI

HIDEG

GYORS

KEREK

MELEG

ALACSONY

MAGAS

FEHÉR

FEKETE

ÉJJEL

NAPPAL

KÖVÉR

SOVÁNY

KESERÛ

ÉDES

KEVÉS

SOK

HOSSZÚ

RÖVID

FIATAL

ÖREG

ERÕS

GYENGE

SZÉP

CSÚNYA

ZAJOS

CSENDES

