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Tarka lepkék (Vajda Marietta) 

               Cif-ra szöcs-kék  tán-cot jár-nak. 

               Mo-so-lyog  az        i - bo - lya 

               Itt a     ta-vasz      tral-la - la. 

              Tar-ka   lep-kék     ví-gan száll-nak, 

 Gyöngyvirágok csilingelnek, 
Kis madarak énekelnek. 
Mosolyog az ibolya, 
Csingilingi, trallala. 
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Mire kezetekbe kapjátok a 
Napocska áprilisi számát, már 
túl vagyunk a húsvéti ünnepe-
ken. Biztosan sok-sok hímes 
tojással, csoki nyuszival, 
báránnyal teli fészket találta-
tok a kertben, - örültetek az 
ajándékoknak. 
A Napocska ebben a hónapban 
a tavaszt köszönti a Napsugár 
című verssel, de megtanulhat-
játok az időjárással kapcsola-

tos legfontosabb szavakat is. 
Mi már elkészítettük a 12. 
oldalon található színes pillan-
gókat, ezek díszítik a 
szerkesztőség ablakát. Igazán 
szépek lettek! Kövessétek ti is 
példánkat!  
Kellemes időtöltést kíván az 
áprilisi gyermekújsággal a 
Burgenlandi Magyar Kultúr-
egyesület és a 
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 - A Burgenlandban magyar nyelvet tanuló kisiskolások lapja ¤ Megjelenik a tanévben havonta ¤ 
Főszerkesztő: Tóth Mária ¤ Borító:               ¤ Kiadó, felelős szerkesztő és terjesztő, valamint  

 levélcím: Burgenlandi Magyar Kultúregyesület, Felsőőr/Oberwart, Wiener Str. 47 ¤  
 00 43 (0) 3352 / 38489, fax.: 00 43 (0) 3352 / 38643  E-Mail: bukv@aon.at ¤  

Kéziratokat és rajzokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza ¤ Nyomtatja: Schmidbauer nyomda, Oberwart ¤   
A Napocska támogatója az OSZTRÁK SZÖVETSÉGI KANCELLÁRI HIVATAL -  

Gefördert wird aus Mitteln der Volksgruppenförderung des Bundeskanzleramtes. 

Böngészd a Napocskát az interneten is 
a www.bukv.at cím alatt! 

     T A R T A L O M J E G Y Z É K 
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K Ö N Y V A J Á N L Ó 

ESIK AZ ESŐ 
(A játék erősíti a kar– és a kézizmokat, segítséget nyújt az írás előkészítéséhez.) 
A gyermekek egyenes háttal asztal mellett ülnek, kezüket az asztalra fektetik. A 
játékvezető különböző vezényszavaira meghatározott ujj– és kézmozgásokat végez-
nek, amivel hangutánzó zörejeket hoznak létre.  
Esik az eső: két mutatóujjat felváltva ütik az asztal széléhez. Szél: kezeket fej felett 
lóbálják, mintha fákat fújna a szél. Hó: kezeket fel-le mozgatják, mintha a hó szállin-
gózna. Villámlik: mindenki felemeli a kezét. Kisüt a nap: egy kezet a magasba nyújtanak 
és az ujjakat szétfeszítik, mintha napsugár lenne. 

 J Á T S S Z U N K ! 

Mit? Miért? Hogyan? * Az időjárásunk * Mit? Miért? Hogyan? * Az időjárásunk 
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ANGELA WEINHOLD: AZ IDŐJÁRÁSUNK  
(MIT? MIÉRT? HOGYAN?)  
Fred béka az időjárás titkait osztja meg fiatal olvasói-
val, és bepillantást enged kísérleti laborjába is. Meg-
tudjuk, mi az időjárás és mi okozza az évszakok válto-
zását. Az otthon melegében olvashatunk a szélről, az 
esőről, a hóról vagy éppen a ködről. Megismerhetjük a 
szivárvány varázsát, az időjárás előrejelzésének hagyo-
mányos és tudományos módszereit. Bekukkanthatunk 
egy meteorológiai házikóba, és tanulmányozhatunk 
időjárási térképet is. A kihajtható ablakok mögött is-
mét érdekes titkok lapulnak, és ráadásként Fred béka 

még egy időjárásórát is ad ajándékba, melyet az olvasó egyszerűen összeállíthat. 

TUDOD-E, HOGY MIÉRT FONTOS MEGTANULNI JÓL OLVASNI? 
Azoknak a gyerekeknek és felnőtteknek, akik jól tudnak olvasni sok örömet 
nyújt az olvasás. A könyvekben meséket, történeteket, az újságokból pedig  
azokat a fontos és érdekes dolgokat olvashatjuk el, amelyek a nagyvilágban 
történtek. Aki jól olvas, annak könnyebben megy a tanulás. 

Böngészd a Napocskát az interneten i s 
a www.bukv.at c ím a latt !  



 

 
         

- SAMUKA, MONDJ EGY KÉTJEGYŰ SZÁMOT! - KÉRI A TANÍTÓ.  
- HUSZONNYOLC.  
- JÓ. MOST MONDD EZT FORDÍTVA.  
SAMUKA HALLGAT.  
- HÁT NYOLCVANKETTŐ, TE SZA-
MÁR! JAKABKA, TE IS 
MONDJ EGY 

KÉTJEGYŰ 
SZÁMOT!  

- HARMINCKILENC.  
- JÓ. MOST MONDD FORDÍTVA.  

JAKABKA HALLGAT.  
- BUTA VAGY! HÁT KILENCVENHÁROM. MÓRICKA, TE IS 
MONDJ EGY KÉTJEGYŰ SZÁMOT!  
- ENGEM NEM FOG A TANÍTÓ ÚR SZEKÍROZNI:  
HARMINCHÁROM! 

- Hogy állsz, fiam, az iskolában ? - kérdezi az apa a fiától.  
- Nagyon jól. Mindennap másik sarokban. 

N E V E S S Ü N K  A 

A 2006/07-es tanévben is Burgenland számos általános iskolájában  
tanulják a magyar nyelvet .  

A                    szerkesztősége kéri azoknak az osztályoknak,  
vagy csoportoknak a jelentkezését, akik szívesen bemutatkoznának a  

gyermekújságban. Képes beszámolókat a bukv@aon.at címre lehet küldeni.  
                                                    Köszönjük! 
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- Melyik madárnak nincs fészke? - kérdi a biológiatanár.  
- A kakukknak.  
- És miért?  
- Mert beköltözött a faliórába. 

- Mondja, fiam - kérdezi a tanár a felvételi vizsgán -, melyik nagy 

folyó szeli át Magyarországot, és mi a neve?  

A diák büszkén kihúzza magát:  

- Tanár úr, kérem, Magyarországot sok nagy folyó szeli át, és a 

nevem Kovács. 

 

       

 
NAPSUGÁR 

 
De vidáman ragyog ma a napsugár, 
Méhecskékkel, pillangókkal táncot jár. 
Ablakunkon bekukucskál, csalogat, 
Fiút, leányt az udvarra hívogat. 
 
„Gyertek gyorsan, fiúk, lányok, játszani, 
A homokból várat gyúrni, labdázni!“ 
„Megyünk, megyünk, napsugárka, sietünk! 
S arra kérünk, maradj estig mivelünk!“ 
 
 

K I S Z ÁMO LÓ  
Kivirágzott az almafa ága, 

tavaszi nap mosolyog le rája. 

 VERS VERS VERS VERS VERS VERS VERS VERS VERS VERS VERS VERS 
VERS VERS VERS VERS VERS VERS VERS VERS VERS VERS VERS VERS 
VERS VERS VERS VERS VERS VERS VERS VERS VERS VERS VERS VERS 
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Vajda Marietta verse 



 

 
         

Meleg van. 

Tanuljunk együtt! 

4 

Olvasd el hangosan a 
kifejezéseket, és tanuld is 
meg őket! 

Süt a nap. Felhős az ég. Fúj a szél. 

Esik az eső. Villámlik. Hull a hó. 

Köd van. Hideg van. 

 

       

T Ö R D   A   F E J E D ... 
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... és írd le a megfejtést! 

  1.       

 2.        

3.         

 4.        

5.         

   ◊      

6.         

7.         

  8.       

   .      
1. 2. 

3. 
8. 

4. 

5. 
Hagel 

7. 
Niederschlag 

6. 
Luft 

Megfejtés:  



 

 
         

...PILLANGÓT!
  
Különböző színű 
papír, olló és ra-
gasztó segítségé-
vel kedves pillan-
gókat készíthetsz 
az ablakodra. 
Kérd meg tanáro-
dat, hogy fénymá-
solja a jobb olda-
lon látható alakle-
mezt. A többit 
már rád bízzuk! 

Amire szükséged lehet: 
színes papír olló 

ragasztó alaklemez 
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K É SZ Í T S Ü N K ... 

TÜZIJÁTÉK KUKORICÁVAL 
Önts egy kevés olajat a lábasba. Ha forró az olaj, öntsd 
rá a kukoricát is. Feltétlen tedd 
a lábasra a fedőt, a tűzhelyet 
állítsd alacsony fokozatra. Rövid 
idő elteltével meghallod az első 
durranásokat: megkezdődött a 

pattogás! Ha már nem dúl a csata a lábasban, húzd le a 
tűzhelyről. Csak most vedd le róla a fedőt! 
Oszd négy részre a pattogatott kukoricát, így négy különféle 
ízű csemegét készíthetsz. Az egyik tálba tett szemeket sózd 
meg, a másik adag legyen édes, a harmadikra önts egy kevés 
vajat. Aki akarja, mézzel is ízesítheti kukoricáját. 

G Y E R E K K O N Y H A 
Hozzávalók: 
1 zacskó pattogatni 
való kukorica, olaj, és 
egy nagy lábas, 
fedővel. 

 

 

       

szél 

Tanuljunk együtt! 

5 

Milyen az időjárás most? 

hőmérséklet csapadék 

az időjárás összetevői 

napsugárzás 

Figyeld meg a napsütés és a szél erősségét, a felhők 
mennyiségét, a hőmérő által mutatott hőmérsékletet! 

Hogyan változhat az időjárás a nap során? Meséld el a 
képek segítségével! Írd is le! 

az időjárás változása 



 

 
         

Tanuljunk együtt! 
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Állítsd sorba a betűket! Másold le az így kapott értelmes 
szavakat! 

pna           hőlef           lész           sőe          

óh           lámvil           dök 

Tagold szavakra a betűsort! Másold le a szavakat! 

napfelhőszélesővillámhóköd 

Mi nem illik a sorba? Keresd meg és húzd alá a kakukktojást! 

nap,  fel-hő,  szél,  pu-ló-ver 
eső,  kék,  vil-lám,  hó  
köd,  csa-pa-dék,  nap,  sap-ka  

Gyakorold az olvasást! 

Az i-dő-já-rás ösz-sze-te-vő-i:  
a csa-pa-dék, a hő-mér-sék-let, a 
szél, és a nap-su-gár-zás. 

 

       

LÉKA: (Lockenhaus) 
Az Írottkő lábánál fekvő nagyközségben 2000 lakos él. A település oktatási intéz-
ményeiben, az általános iskola alsó- és felsőtagozatán már évek óta lehetőség nyílik 
a magyar nyelv tanulására.  

Magyarul Pátfalun és Lékán 
A Pátfalui Általános 
Iskola (Volksschule Po-
dersdorf) életében nem 
újdonság a magyar  
nyelvoktatás. A képen 
látható 1., 3. és 4. osz-
tályosok közül van, aki 
már a harmadik éve ta-
nulja a magyart Gelb-
mann Eszter tanárnő se-

gítségével - heti egy 
órában. 

A Lékai Polgári Iskola  
(Hauptschule Locken-
haus) is lehetőséget 
nyújt diákjainak ahhoz, 
hogy megismerkedhes-
senek a magyar nyelv-
vel. A fényképen a 
második és negyedik 
osztályosokból össze-
verbuvált csoport látható. A tíz szorgalmas lány hetente egy-
szer találkozik egymással és tanárőjükkel: Weiss Noémival. 

H Í R M O N D Ó 
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PÁTFALU: (Pandorf am See) 
A 3000 fős kétnyelvű falu általános 
iskolájában a gyerekek, németül és 
horvátul tanulnak, a magyar nyelvet 
szabadon választhatják. 



 

 
         

ÁPRILIS 22. 

A FÖLD NAPJA 

1970. április 22-én egy amerikai e-

gyetemi hallgató mozgalmat indított 

el a FÖLD védelmében. Ezen a na-

pon a környezetvédelem fontossá-

gára gondol mindenki. 

  Á P R I L I S I   E S E M É N Y E K  
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FÖLD: az ember a Földön él.  
A Föld gömbölyű. Körül lehet utazni, 
körül lehet repülni. Földünkön tengerek 
és szárazföldek 
vannak. 

KÖNYV: a könyv nyomdában készül. 
Az író kigondolja a történetet, és leír-
ja. Ezt a nyomdában több száz 
példányban kinyomtatják, a könyvkötő 
pedig beköti. a Föld | die Erde 

a tenger | das Meer 
a szárazföld | der Kontinent 

a könyv| das Buch 
a könyvkötő | der Buchbinder 

A TESTVÉRVÁROSOK VILÁGNAPJA  
1957. április 28-án Franciaországban megalakult a Testvérvárosok Világszövetsé-
ge (UTO). Ennek alapján minden év ápri-
lis utolsó vasárnapján megünnepeljük a 
TESTVÉRVÁROSOK VILÁGNAPJÁT. 
Felsőőr (Oberwart) testvérvárosa 
Szombathely (Steinamanger). 

ÁPRILIS 29. 

VÁROS: a városokban az emberek e-
meletes házakban laknak, az utcán villa-
mos és autóbusz jár. A városokban gyá-
rak vannak. 
Egy városban sok ember lakik, sokkal 
több, mint egy faluban. 

ÁPRILIS 23. 

A KÖNYV NAPJA 1955-ben az UNESCO a KÖNYV nap-
jává nyilvánította ezt a napot. A nap 
figyelmeztet az olvasás szépségére 
és ösztönöz a könyvek lapozgatására 

a testvérváros | die Partnerstadt  

 

       

Tanuljunk együtt! 

Az időjárás összetevői a csapa-
dék, a hőmérséklet, a szél, a 
napsugárzás. 
A CSAPADÉK (AZ ESŐ) 

A felhőkből vízcseppek hullanak a 
földre: esik az eső. Néha csak 
szemerkél, csepereg, máskor meg 
zuhog, szakad. Nyáron jégeső is 
esik. 
A HŐMÉRŐ, A HŐMÉRSÉKLET 

A hőmérővel megmérhetjük, mi-
lyen meleg (vagy milyen hideg) 
van a szobában, a szabadban, a 
vízben. Vagyis megmérhetjük a levegő és a víz hőmérsékletét.  
A SZÉL 

A levegő mozog. A mozgó levegő a szél. Amikor nincs szél, nem 
mozog a levegő, akkor azt mondjuk, hogy szélcsend van. 
A NAPSUGÁRZÁS (A NAP) 

A Nap világít és melegít. 

az időjárás | das Wetter 
a csapadék | der Niederschlag 
a hőmérséklet | die Temperatur 
a napsugárzás | der Sonnenschein 
a eső | der Regen 
a jégeső | der Hagel 
a hőmérő | das Thermometer 
meleg/hideg | warm/kalt 
a szél | der Wind 
a levegő | die Lufta 
a szélcsend| die Windstille 
a Nap | die Sonne 
világít| leuchtet 
melegít | wärmt 

a csapadék a szél a hőmérséklet 

a napsugárzás 
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Tanuljuk meg ezt a rövid gyermekverset! 

Süss fel, nap, 
fényes nap, 
kertek alatt a kis bárány 
majd megfagy. 



 

 
         

1. 
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OLVASNI ÖRÖM 
 
 Amikor Anna még olyan kicsi 
volt, hogy még olvasni sem tudott, 
a nagymamája esténként az ágya 
mellé ült, és mesélt neki. Egyik es-
te így kezdődött a mese: 
 „Egyszer volt, hol nem volt, 
volt egyszer egy király …“ 
 A másik este így: 
 “Volt egyszer egy tündér …” 
 A harmadik este pedig így: 
 “Egy apának volt három fia …” 
 Nagymamája be sem fejezte a 
mesét, Anna már aludt is.  
 Anna iskolás lett, hamar 
megtanult olvasni. 
 Nagymamája délután szívesen szundított egyet. Amióta An-
na megtanult olvasni, nagymamája addig nem tudott elaludni,  
amíg a kislány el nem olvasott neki egy mesét az 
olvasókönyvéből.  
 Most már nagymamája alszik el, mielőtt a mese befejeződik. 
Anna akár tízszer is elolvashatja ugyanazt a mesét.  
Majdnem minden mesét fejből ismer az olvasókönyből. 
 
 
 
  

olvasni sem tudott|sie konnte 
nicht einmal lesen 
mesélt neki|sie hat ihr 
vorgelesen 
a mese|das Märchen 
Egyszer volt, hol nem volt, ...|Es 
war einmal ... 
már aludt is|sie hat schon 
geschlafen 
iskolás|das Schulkind (Schülerin) 
megtanult olvasni|sie lernte 
lesen 
szundított|ein Nickerchen 
gemacht 
az olvasókönyv|das Lesebuch 
mielőtt|bevor 
ugyanazt|das Gleiche 
majdnem minden|fast alle 
fejből ismer|kennt auswendig 

MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE 
MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE 
MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE 

Anna hamar megtanult olvasni.   igaz     hamis 

A nagymama szívesen szundított.  igaz     hamis 

Anna nem ismerte a meséket.     igaz     hamis 

 

       

  és ha megtaláltad, 
színezz! 

 

2. 

3. 

MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE 
MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE 
MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE 
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  és tedd helyes sorrendbe a 
szavakat! 

 

 
Anna tízszer is 

Minden mesét 

 
Anna iskolás lett, 

  

  

  hamar megtanult    
olvasni. 

elolvashatja ugyan-
azt a mesét. 

fejből 
ismer. 

  a csigavonalban, hogy miről mesélt a nagyma-  
ma Annának. A megmaradó betűkből összeál-

líthatod, hogy mit olvasott. Keresd meg, színezd ki és írd 
a vonalra a megfejtést! 

volt hol volt nem egyszer 
     

4. 


