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A Szegedi Vadasparkban, a Trópusi Ház mel-
lett sokan úgy hallják, hogy madárbemuta-
tóhoz értek. Körülnézve meglepődve látják,
hogy a madarakéhoz nagyon hasonló, 
csicsergő hangon kis majmok „beszélgetnek”.
Ők a karmosmajmok, amelyek Dél-Ameri-
kában, a sűrű trópusi erdőkben, a fák legte-
tején élnek. A természet elkényezteti őket,
mert körülöttük folyamatosan teremnek az
édes gyümölcsök, vagy ha megrágcsálják
a fákat, finom lé folyik ki belőlük. De ügye-
sen elkapják a levegőben repülő rovarokat
is, és örömmel megeszik. 
Ha kézbe vennénk őket, egy felnőtt tenye-
rében elférnének. Hozzájuk nyúlni azonban 

a gondozóik is csak kesztyűben mernek,
mert erős harapással védekeznek. Főleg, ha
egy vagy két kölyök is ül a hátukon.
És miért csicseregnek ezek az aranyos, 
selyemmajmoknak is nevezett állatok? Való-
színűleg a fákon, a sűrű lombok között, ahol
nem mindig látják egymást, így tudnak
könnyen együtt maradni a 6-8 fős családok.
Halk hangokat adnak ki, ha egymás szőrét
tisztogatják és jól érzik magukat, de teljesen
mást, amikor egy ragadozót vesznek észre. 
A Szegedi Vadasparkban a legnagyobb lár-
mát akkor csapják, ha ritkán ugyan, de egy
számukra félelmetes, vadállatnak számító
házimacska sétál el a kifutójuk előtt. 
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Keresd meg!Keresd meg!
Tegyél pontot azon állat mellé,

amelyik meleg időben él!

Karikázd be azt, amelyik hidegben!

Rajzolj a mellé egy halacskát, 
amelyik a vízben él!
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Rajzold meg!Rajzold meg!

Tegyél csillagot 
a szögletes lámpájú autó fölé!

Használj kézfertőtlenítőt,

amikor csak tudsz!

Szerinted 
mit dobott már bele 

a kosárba Pirula, 

csak nem látjuk? 
Rajzold ide, 

amit elképzeltél!
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Rajzolj hárommal több 
pöttyöt a katicára, mint 

a fenti rajzon!

Pöttyös katica

Hét a pöttye Katicának,

légy türelmes, ide szállhat,

ujjad hegyén megpihenhet,

szárnyat bontva röppen egyet.

Hét a pöttye, számolsz, nézed,

egyet, kettőt, hármat, négyet,

megtalálod mind a hetet,

s önmagadtól kérdezgeted:

hátát vajon ki festhette?

Ki volt, aki teremtette?

Ki tervezte, ki rajzolta?

Ki volt, aki kiszámolta?

És amire eljutsz hétig,

láthatod, hogy száll az égig.

www.bando.hu

Rajzold 
meg!

Rajzold 
meg!

ezen a rajzon feleannyi pötty

legyen, mint a fenti rajzon!



Tegyél csillagot a legnagyobb szék mellé!

Karikázd be azt a széket, 

amelyiknek az ülőrésze 
balra néz!

Az illedelmes
evés

Az illedelmes
evésevés közben 

nem ugrálunk fel a székről,

és nem szaladgálunk 
az asztal körül.
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Rajzolj az ajtóra annyi pöttyöt, amennyit a zuhanyfüggönyön látsz!

Rajzold meg!Rajzold meg!

Karikázd be, amit Pirula jobb kezénél, 
a mosdó mellett látsz!

A fiúknak a wc-használat

előtt és után is kezet kell
mosniuk!
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Rajzold meg!Rajzold meg!

melyik állatból látsz az oldalon 
páratlan számút?
Rajzolj ide egyet!

Karikázz be annyi egeret,hogy a maradék páratlanszámú legyen!
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Rajzold meg!Rajzold meg!

A piros madárka alá rajzolj egy csillagot, a zöld fölé egy kört!

Rajzolj még leveleket a fára, úgy,

hogy páros számú legyen!
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Keresd meg!Keresd meg!
Nyár esti koNcert

A békák már hangolnak,

a tücskök is készek,

hamarosan zenélni kezd

a nagy mezei fészek.

Andalító muzsika ez,

zene a fülnek:

a békák brekegnek,

a tücskök hegedülnek.

Az esti koncerthez 

a fényt a csillagváros adja,

hallgatja ezt mindenki,

a mezőváros apraja-nagyja.

Brekeke, brekeke, brekk,

cirip, cirip, cirip,

tele művésszel, zenésszel

most a nagy zsilip.

Sorra játsszák a nászindulót,

a szép nyári nótákat,

hajnalig költik boldogan

a szebbnél-szebb ódákat.

Fecske lászló

Húzd alá a versben a hangutánzó szavakat!

Keresd meg 
a versben 
a lerajzolt 

állatot!
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Rajzold meg a tükörképét!



Rajzolj az egymás utáni labdákra mindig két pöttyel 
többet!

Rajzolj!Rajzolj!
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Családi
falatozás 

a tapíroknál

Családi
falatozás 

a tapíroknál
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Rajzolj még felhőt az égre, hogy

ugyanannyi legyen, mint vitorlás 
a vizen!

Rajzolj hárommal több pöttyöt

a vödör fölé, mint ahány 
halat látsz benne!

Satírozd be azt a szemüveglencsét,

amely Pirula jobb szeme előtt van!
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Kösd össze az összetartozó rajzok bal és jobb felét!

Kösd össze!Kösd össze!
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Színezd ki!Színezd ki!
minden sorban színezz kiannyi rajzot, amennyi pontotlátsz a sor elején!
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Rajzold meg!Rajzold meg!

Ahány szál virágot látsz 

a rajzon, annyira egészítsd ki 

a Pirula háta mögött látható 
leveleket!

Rajzold meg 

a termosz tükörképét!
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Annyi pöttyöt színezz ki a betűk alatt, amennyit abból a betűből az alsó részen találsz!
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A rajz jobb oldalán lévő polcokona balra néző üvegeket színezd ki zöldre,a jobbra nézőket kékre!

A rajz bal oldalán, alulról az utolsó előtti

polcra tegyél egy csillagot!

A bútoron levőnégyzetekberajzolj kört!



Kösd össze!Kösd össze!

tyÚktoJásos

egy tojáshoz egy tyúk jár, 

két tojáshoz két tyúk jár, 

háromhoz már három jár, 

négy tojáshoz négy tyúk jár, 

öt tojáshoz öt tyúk jár, 

hat tojáshoz hat tyúk jár, 

hét tojáshoz hét tyúk jár, 

nyolc tojáshoz nyolc tyúk jár, 

kilenchez már kilenc jár, 

tíz tojáshoz tíz tyúk jár.

Kot, kot, kotkodács, egy tyúkra jut egy tojás.Kot, kot, kotkodács, két tyúkra jut két tojás.Kot, kot, kotkodács, háromra három tojás.Kot, kot, kotkodács, négy tyúkra jut négy tojás.Kot, kot, kotkodács, öt tyúkra jut öt tojás.Kot, kot, kotkodács, hat tyúkra jut hat tojás.Kot, kot, kotkodács, hét tyúkra jut hét tojás.Kot, kot, kotkodács, nyolc tyúkra jut nyolc tojás.Kot, kot, kotkodács, kilencre kilenc tojás.Kot, kot, kotkodács, tíz tyúkra jut tíz tojás.
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egy fészekalj egy kotlós,

Két fészekalj két kotlós,

Három alj három kotlós,

Négy fészekalj négy kotlós,

öt fészekalj öt kotlós,

Hat fészekalj hat kotlós,

Hét fészekalj hét kotlós,

Nyolc fészekalj nyolc kotlós,

Kilenc alj kilenc kotlós,

Tíz fészekalj tíz kotlós,

egy kotlóshoz tíz csibe, Két kotlóshoz húsz csibe, Háromhoz harminc csibe, Négy kotlós negyven csibe, öt kotlós ötven csibe, Hat kotlós hatvan csibe, Hét kotlós hetven csibe, Nyolc kotlós nyolcvan csibe, Kilenc – kilencven csibe, Tíz kotlóshoz száz csibe.
www.bando.hu
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Kösd össze a számokat 

a versben lévő azonos 

számokkal a minta szerint!
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idén is született kúszósül a Miskolci állatkertben 

Ahogy az elmúlt hét esztendőben minden évben, úgy idén sem

maradtak kölyök nélkül az észak-amerikai kúszósülök a miskolci

Állatkertben. 

Az Észak-Amerika nagy részén előforduló kúszósül, más néven

urzon (Erethizon dorsatum) kölykei mintegy hét hónapos 

vemhességet követően jönnek a világra. Habár már az újszülötteknél

is megfigyelhető a felnőtt állatokra jellemző tüskék megléte, de

természetesen ilyenkor ezek még puhák. Néhány napos korukban

azonban már elég keményekké válnak ahhoz, hogy hatékony 

védelmet tudjanak nyújtani az óvatlan ragadozók ellen. 

Veress tamás

gyűjteményi vezető

zoo@miskolczoo.hu

Kúszósü
l

Kúszósü
l

miskolci 
Állatkert és 
Kultúrpark



TakinTakin

Az aranyszőrű takin Ázsia 
szívében, magas hegyek között
élő ritka patás. csak kevés
állatkertben látható, 
de Budapestre nemrégiben
három ilyen állat is érkezett

Forrás: BudapestZooFővárosi 
Állat- és 

Növénykert
Budapest


