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Mi6rt kell ouiba menni?

Miki a szobdja sz6nyeg6n 6pp a kisaut6ival jdtszott, amikor apa megdllt az ay6ban.

- Miki, itt az ideje elindulnunk az ovi6a- mondta apa a kisfiinak.

- 
Csak m6g egy kicsit hadd jitsszak, apal - k6rlelte Miki. - Pont most indult el a

kamion, 6s el kell szillirania a versenyaut6kat a hegyen trilra.
Apa r6n6zett a kar6rq|ra, majd b6lintott, pdr perc igazdn bele{Zr. S6tl Apa m6g

le is tilt Miki ds a kamion mell6. A kamion hosszti, kanyarg6s rit utin leszdllitotta a
versenyaut6kat, Miki 6s apa pedig kdsziil6dni kezdett. Mir a kabdtot vett6k, amikor
a kisfiri megkdrdezte:

- 
Ap", mi6rt kell oviba menni? Olyan j6 lenne itthon maradni!

- 
Az 6voda is nagyon j6 hely. Ott eg6sz nap jdtszhatsz, ast6zhasz, rajzolhatsz.

- 
Itthon is vannak jd.t6kok, 6n eg6sz nap ellenn6k veliik - folytatta Miki.

- 
Az 6vodiban ott vannak a bard.taid, akikkel mindenf6l6t csindlhattok - felelte

apa. - Itthon pedig egyediil lenn6l.

- Egyediil? Mi6rt? Te is itthon lenndl velem, 6s eg6sz nap jdtszandnk.

- J6 lenne, kisfiam, de nekem dolgoznom kell - guggolt le apa Miki mell6, 6s

kozben a szemdbe n6zett. * Tirdod, vdrnak a munkahelyemen. Amig te az 6voddban
vagy, addig apa 6s anya sem itthon tolti az idej6t, mi a munkahelyiinkon vagyunk.

- 
A dolgoz6ban? - kdrdezte Miki.

- 
Igen, igy is mondhatjuk * b6lintott apa.

Miki elgondolkodott apa szavain, majd komoly hangon megsz6lalt:

- J6l van, €rtem, az ovi az €n dolgoz6m. Indulhatunk!
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Midrt csikosak a zebrdk?

Apa, anya 6s Levente vasirnap d6lutin az dllatkertbe indultak.

- Megntzzik az eleftntokat, a zsirdfokat, az oroszlinokat 6s a zebrikat - sorolta
Levente izgatottan, az ujjain szd.molgawa. - Ezek a kedvenceim.

Apa 6s anya is szerette az dllatokat, igy mindhlrman j6l €rezt€k magukat. Els6k6nt
azebrit taliltdk meg. Levente megdllt a korllt miigritt, onnan figyelte az illlarckat.

- 
Ndzzdtek, <it zebra van! Egy kicsi is van koztiik - mutatott a zebrdk fel6 Levente.

Apa ek<izben odadllt a tribla el6, 6s olvasni kezdte a zebrdr6l a tudnival6kar.

- Ap", mi6rt csikosak a zebrdk? - tudakolta Levente. - Ezt is leirtdk?

- Igen, tobb felt6telez6s is van - n6zett fel az olvasdsb6l apa. - Az egyik, hogy
az6rt csikosak, mert igy konnyebben tudnak eheltlzni a ragadoz6k, az oroszldnok
el6l. Az oroszldn ugyanis szinvak, 6s ha a zebra megdll a ffben, akkor az oroszlin csak
csikokat ldt, 6s nem tudja megkiilonbiiztetni, hog. a zebra fekete-feh€r csikjait ldtja
vagy a fiisz6Jakat.

- Milyen drdekes - hiimmogtitr anya, majd 6 folytatta az olvasdst: - Gyenge
fenyviszonyok kozcitt is nehezen ismerik fel a ragadoz6k a csikos dllatokat. A csikok
miatt nagyobbnak ttinnek az illatok, ami el6nyt jelenthet a ragadoz6kkal szemben.

- Figyelj csak! - vette dt ijra apa a sz6r: - A fekete-feh6r csikoknak k6ziik van
ahhoz is, hogy a szavanndn nagyon meleg van. A fekete 6s a feh6r csikok elt6r6 m€r-
tdkben melegednek flI, igy szerepiik van a test h6szabdlyozislrban.

- 
Egy irjabb feltev6s szerint a bdgdlyiik elleni v€dekezdst is szolgiljdk a csikok -

olvasta tovdbb a tibIln l6v6 szoveget anya. - A brigiilydk ugyanis a csikos szlrzetbe
nem nagyon brijnak bele, megzavarjrik 6ket a keskeny csikok.

Levente elgondolkodva hallgatta sziileit. Pr6b{lt mindent megjegyezni, hogy mds-
nap majd elmondhassa a bar6tainak az oviban. '



Mi6rt kell aludni ddlut6n?

Eb6d utin Vendel az lLgyiban iicsorgott, kedvenc aiv6s majmocskd.jit szorongatta,
irgy hallgatta anyit, aki mes6t olvasott neki.

- ,,ltt a vdge, fuss el v6lel" - fejezte be anya a mes6t.

- 
Anya, mi6rt keli aludnom eb6d utd.n? - nyafogta Vendel.

- 
\,{s11 m6g kicsi vagy - felelte anya. - Es a kicsik mind alszanak eb€d uti.n.

- 
De 6n mir nem vagyok kicsi - h/rzta ki magit Vendel. - Apa is azr mondta,

hogy mdr nags{i6 vagyok. Tlrdod, nagyobb biciklit is kaptaml

- Igen, tudom. De att6l mdg kicsi vagy, ds szriksdged van a pihendsre - magya-
rizott anya. - A kisgyerekeknek mdg fontos, hogy sokat aludjanak, mert kcizben is
fej16dnek.

- 
De 6n sokat alszom 6jjel - vdgta ri Vendel, mikozben egy nagyot dsitott. - D6l-

utln mdr nem kell!

- Ejszaka nem tudsz olyan sokat egyhuzamban aludni, ez\lr. van sziiksdg a d6l-
utini alvdsra. Nagyon hosszri. a reggelt6l estig tart6 id6, ezt mdg nem birod ki alv{s
n6lktil. Ha nem alszol eb6d utln, akkor d6lutdnra nagyon elfiiradsz, 6s nem tudszj6t
jitszani, csak nyiigoskodsz, nincs semmihez kedved, firadt vagy. De ha ebdd utd.n
alszol egyet, akkor kipihened magad, irjra friss 6s viddm leszel, igy.i61 telik az id6
estig - magya rizta anya, mikiizben Vendel rigy ossze gombolyodott az ol6ben, mint
egy kis ilmos kiscica.

- 
Uhiim - hiimmcigcitt halkan Vendel, majd egy hatalmasat dsitott, 6s mir be is

csuk6dott a szeme. M6g akkor sem nyitotta ki, amikor anya befektette az 6gydba, 6.s

betakargatta.



Mi6rt esik az es6?

Peti a szobd.ja ablakdb6l kukucskdlt I<t az utcira. Nemr6g mdg olyan sz6p id6 volt,
most pedig esik az es6.

- Mdg mindig az ablakban iild6g6lsz, kisffam? - l6pett mell6 anya, s megborzolta
Peti hajrit.

- Mi6rt esik az es6, anya? - kdrdezte Peti.
Anya kicsit elgondolkodott, majd besz€lni kezdett:

- 
Tirdod, kicsim, a tavak, foly6k, tengerek vize folyamatosan pd.rolog, felszdll a

leveg6be, ott felh6 lesz bel6le. S ha md.r nagyon magasra jutott, akkor visszahull a

foldre.

- 
Es megint vizlesz bel6le - fejezte be anya gondolatdt Peti.

- 
Igen - b6logatott anya. - Az es6vizre pedig mindennek sziiftsdge van.

- 
p[i{11 ya1 sziiks€g az es6vi,zre? - k6rdez6skodijtt tovdbb Peti.

- 
Mert az esfviz meglocsolja a fcildet, a fikat, a virigokat, minden ndv6nyt a

kertben 6s a mez6n - magyarizott tovdbb atya. - Es az rillatok pedig tudnak inni a

patakokb6l, tavakb6l, pocsolyikb6l.
Peti irjra kindzett az ablakon, s dszrevette, hogy mir ahdntk el6tt is van egy hatal-

mas pocsolya.

- Nekem is sziiksdgem van az es6re - nevetett Peti. - Ha nem lenne es6, nem
tudn6k a pocsolydkban ugrllni.

Anya is vele nevetett, majd mikor elitllt az es6, de a pocsolya m6g nem szdradt fel,
el6kereste Peti es6kabdtjdt 6s gumicsizmijin, €s kimentek ahia ell.

- Juhdj! - kidltott fel Peti. - De j6, hogy esett az es6, remek dolog a pocsolydkban
ugrdlni!

-7



Midrt kell t6len rnelegen 6ltozni?

Zolta m6' abelirati ajt6ban toporgott, anyit virra, hogy vdgre elindulhassanak az
6voddban. Anya azonban m6g nem kdsziilt el.

- A.y", menjiink md.r! - tiirelmetlenkedett Zolta.

- 
Tiirelem, kicsim, mindjd"rt indulhatunk - felelte anya. - En md.r k6sz is vagyok,

mir csak neked kell felvenned a kabd.tot, a sapkit 6s a sd.lat.

- 
Kabdt? Sapka? S:il? - k6rdezett visszaZoLta. - Mi6rt kell felvenni ezeket?

Anya mir vette is a fogasr6l a kabdtot, tigy l€pett Zokihoz.

- Mert t6l van 6s hideg. Nem mehetiink ki az utciracsak pul6verben, mert fizni
fogunk. Ndzd, 6n is vetrem kabdtot 6s sdlat is.

- De sapkdt nem! - murarort Zoha anya fej6re. - Akkor nekem mi6rt kell?

- Te m6g kicsi vagy, 6s konnyebben megfizol a hideg leveg6r6l. Emldkszel, ami-
kor pd.r hete levetted a sapkddat, €s utdna nagyon sokiig f,izoit 6s fiijt a ftiled? Nem
szeretn6m, ha megint igy lenne. En is fel fogom venni a sapkimat indulds el6tt.

- Mi€rt van t6len hideg? Most is siir a nap, mi6rt nem lesz art6l meleg, mint nyd-
ron? - k6rdez6skdd6tt tovibb Zolta, mik6zben anya riadta asdlat 6s a sapkit.

- 
Igen, most is siit a nap -kezdte amagyarizatot anya-, de t6len a nap tdvolabb

van a Fdldt6l , ez€rt gyeng(bben 6rnek elhozzink a nap meleg sugarai, igy nem tud
annyira felmelegedni a leveg6, mint nfiron.

Ahogy kildptek abqarati ajt6n, megcsapta 6ket a hideg t6li leveg6.

- 
De j6, hogy melegen oltriztiinkl - btjt anydhoz Zoka.

6.'

8

&"
b,
r)

i

1ljr



;#s

Mi6rt uan sziu6ru6ng?

Janka 6s anya 6ppen a jirdin rajzolgattak szines kr6td.val, amikor nagy cseppekben
hullani kezdett az es6.

- Gyere, Janka, felmegyiink a teraszra - hivta anya Jank6t, ds vitte magdval a

szines kr€tdkat is. - Ez csak egy kis nydri z6por, nem tart sokdig, majd a reraszon
kivdrjuk, mig v6ge lesz.

Mire fel€rtek a tetaszra, mir az eg€sz jirda csupa viz volt.

- 
Aty*, az es6 elmossa a sztp rajzainkat! - mutatott szomorfan az xzfaltra raj-

zolt virdgokra Janka. - Nem szeretem az es6t.

- 
Nem fogja teljesen elmosni, mindjdrt v€ge is az es6nek. Ldtod, mdr siit is a nap

- vigasztalta anya a kisldnydt.
Es tdnyleg, a nap mdr siitdtt is a felh6k mogiil. Az es6felh6 egyre kisebb lett, mint

ahogy az es6cseppek is. AhogyJanka az es6cseppeket figyelte, egyszer csak felkiiltott:

- Aoy", n6zd, ott egy sziviwiny! Mi6rt van szivirviny?

- A nap sugarai megtdrnek az es6cseppeken, 6s szinekre bomlanak. Ez€rt ldtunk
piros, lila, narancssdrga, citromsdrga, k6k 6s zold szineket. Ez a szivdw|ny.

Janka dmulva bimulta a szivitwdnyt. Pdr perc mrilva azonban a szivdrvdny kezdett
halvdnyodni. Janka ijedten fordult anyAhoz:

- 
Eltiinik a szivirviny! N6zd, mdr egyre halvdnyabb! M:ir csak a fele ldtsz6dik!

Mi6rt tr.inik el a szivltwiny? Mi6rt nem marad ijrolre az €gen? Hisz m6g siit a nap!

- 
Igen, m6g siit a nap - b6lintott arrya-, de mdr nem esik az es6. Szivirwitny csak

akkor keletkezik, amikor egyszerre siit a nap, 6s esik az es6.

Janka b6logatott, hogy drti, de az€rr egy kis csal6dottsitgmlgort tiikrdz6dritt az

arcin. Azonban ez rtigton elmirlt, amikor anya a megsziradt jiLrdira egy 6riAsi szivir-
vdnyt rajzolt neki.



Mi6rt kell pisilni?

Anya mindent tisszepakolt, ami a linyok baleu6rqihoz kell: a tornaruhikat, a
harisnylkat, a rorolkdz6ket 6s a balettcip6ket is. M6g egy-egy kis iiveg viz is keriilt a
tlskiba.

- Indulhatunk tdncolni! - sz6lt be anya a ldnyok szobdjdba, ahol Biborka 6s Bo-
r6ka a babdikkal jdtszottak. - Gyertek sz6pen, kdsztil6djtinkl

Biborka 6s Bor6ka abban a pillanatban mdr kint is voltak a szob6b6l, ds vett6k fel
a cip6jiiket 6s a kabdtjukat.

- Jaj, pisilnem kelll - kiiltott fel Biborka, 6s mdr szaladt is a mosd6ba.
B.orgka is megdllt egy pilianatra a cip6jdvel a kez6ben. Anya azthitte, neki is pisil-

nie kell, ez6rt mondta neki, hogy Biborka utdn 6 is menjen a mosd6ba.

- 
De nekem nem kell pisilni - jelentette ki Bor6ka, majd elgondolkodva folytat-

ta. - Anya, midrt kell pisilni?

- 
Mert mdr nagyon Fijt a hasam - kiiltott ki a fiird6szobdb6l Biborka -, 6s ilyen-

kor mindig pisilnem kell.

- 
TLdod, kicsim, ez is a testrink miikodds6hez tartozik - kezdte magya riznt anya.

- A testiinknek sok folyad6kra van sztks6ge, ez6rt kell sokat inni. Ebb6l a szerve-
zetiink,valamennyit felhaszn:il, a tobbi pedig a hasunkban taldlhat6 hrigyh6lyagba
keriil. Es ha ott sok folyad6k osszegyrilik, akkor kell pisilni.

Biborka ijedten kezdte tapogatni a pocakjlt, mire anya nevetni kezdett.

- Kivii1r6l nem lltszik, mi van a pocakban! Csak te 6rzed, mikor kell pisilni.

- En mlr 6rzem isl - futott Bor6la is a fiird6szobd.ba.



Mi6rt kell enni?

Boldizsdr anya mellett siirgol6d6tt a konyhdban. Epp n eb6det kdszitettdk. Anya
sirgarlpit, petrezselymet pucolt, Boldizsdr pedig a bors6t fejtegette.

- Anya, mi lesz az eb€.d? - nlzett fel Boldizsdr a bors6fejtdsb6l.

- Bors6leves lesz 6s rakott krumpli - felelte atrya. - J6 lesz? Tovibbra is ezek a

kedvenceid, urye?
Boldizsdr b6logatott, majd 0jabb bors6szemeket potyogtatott a tllba.

- Anya, mi6rt kell enni? Mert finom az 6te1? - k6rdez6skodott tovdbb Boldizsdr.

- Nemcsak az6.rt, mert finom az 6tel - mosolygott anya. - Az ev6s azdrt fontos,
mert igy juttatunk a szeryezetiinkbe tdpanyagokat, vitaminokat, zsirokat, sz6nhidrd-
tot, dsvinyi anyagokat, amelyek az 6letiinkh6z n6lkiil6zhetetlenek.

- Hogy nrivekedjiink ds er6sodjiink? - Boldizsrir k6rd6se mdr egyben vdlasz is voh.

- Es mi6rt nem ehetiink mindig ugyanazr? En p6lddul minden nap rakott krumplit?

- Mert akkor csak egy-kdtfdle tipanyag keriilne a szervezetedbe. Az egyoldalir
tiplilkozis hosszir tdvon elhizishoz €s betegs6gek kialakulisdhoz yezetheL Ha vdl-
tozatosan dtkeziink, akkor mindenb6l a megfelel6 mennyisdg jut a szewezedinkbe,
6s eg6szs6gesek lesziink - magyarizott tovibb anya. - A hosszri, eg6szsdges 6lethez
bizony oda kell figyelniink a tdpldlkozdsunkra is. Mindent kell enni, zdldsdget 6s

gyiimolcs<it is.

Boldizsdr figyelmesen hallgatta mindezt, s mire az utols6 bors6szemet is a tdlba
rakta, anya is vdgzett a sirgaftpa 6s a petrezselyem pucoldsival. Egy alapos mosds
utdn pedig minden keriilhetett afaztkba.
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