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Játékvilág

a falu és a város felfedezése • okos táblák üzenete • kalandok, 
fejtörők • sokféle játék • tudtad? • az udvar lakói gurigából
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Két társasjáték!

         Barangolás a városban

         Megyek lekvárt főzni!



N agyon régen az emberek ott telepedtek le, ahol vízhez jutot-
tak ők is, meg az állataik is. Gyakran folyók, tavak partján. Ott 

szállítani is tudták a termést hajókkal. Kereskedelmi pontok ala-
kultak az utak találkozásánál is. Egyre többen építettek kis há-
zakat, mások is követték őket.

Az ott lakóknak bőven volt munkájuk: el kellett látni az uta-
zókat étellel, szállással, minden szükséges eszközzel, ruhával. 
Lassan kialakultak a városok, és egyre csak növekedtek. Fel-
nőttek városok a hidak, bányák közelében is. A tevékenysé-
gek mesterségekké finomodtak.

A falvakban növénytermesztéssel, állattartással foglalatos-
kodtak. Az emberek feldolgoztak minden fellelhető anyagot. Az 
állatok bőréből lábbelit, kabátot, szerszámokat, az agyagból, fából 
használati tárgyakat, kender, len növényekből textilanyagokat szőt-
tek, ruhákat készítettek. Sorolhatnánk!

Kialakultak az ősi mesterségek: például varga, csizmadia, szűcs, 
fazekas, fafaragó, takács. Sokféle élelmiszert is előállítottak: ke-
nyeret, tésztát, sajtot, kolbászféléket stb.

Ha többet készítettek, mit amire szükségük volt, azt elvit-
ték a vásárba a zöldségekkel, a gyümölcsökkel és az állatokkal 
együtt!

Ott megvehették, amit a városi mesterek kínáltak.
Ez ma is hasonlóan történik!

Hogyan lettMindenütt jó!?

S ok minden határozza meg, hol lakunk. Gyerekként 
a szülők élete, munkája, foglalkozása, lehetőségei, 

vágyai szerint vagy városban vagy vidéken, falun növünk 
fel. Minden ember életét befolyásolja a környezete.

Vajon hol jobb lakni? A vidéki ember néha szeretne 
a városban élni, a városi ujjong, ha vidékre mehet. Miért?

Ebben a számban Ferkó és Fruzsi történetei, beszélge-
tései is erről a két életformáról szólnak. Bekukkantva egy 
család életébe érdekes események részese lehetsz te is. 
Ismerkedhetsz a városok kialakulásával, az akkori élettel. 
Voltál már vidéken? Nem, na most megtapasztalhatod!

Számtalan játékos fejtörőben találkozhatsz a városi és 
a vidéki mindennapokkal, és meglátod: bizony minden-
nek előnye és hátránya is van.

Ha szeretsz színezni, találós kérdéseket fejteni, most is 
próbára teheted az eszed, kezed, ügyességed!

A magazin mellé ismét adunk egy játéktáblát, két olda-
lán egy-egy társasjátékkal.

A Barangolás a városban játék során izgalmas utat jársz 
be. Fontos, hogy ne kapkodj, gondolkozz, ügyesen takti-
kázz, így mielőbb a Vidámparkba érhetsz!

A Megyek lekvárt főzni! játékban ismerkedsz a faluval és 
téged is megismernek.

Ezekhez is a meglévő dobókockát és a bábukat hasz-
nálhatod. A Játékszabályokat a Melléklet közepén találod.

A magazin Mellékletében számos tréfás, furfangos, de 
gondolkodtató játékkal lepünk meg ismét.

Ügyességedre most is számítunk, barkácsolhatsz ked-
vedre!

Derűs perceket kíván 
a Szerkesztőség
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T ombolt a nyár! Én, a kedves 
Fruzsina – így hív a szomszéd 

néni, akinél éppen aznap vol-
tam és kártyáztunk – vártam 
haza a szüleimet. Nagyváros-
ban lakom, ilyenkor csak a hű-
vös lakásban, a strandon vagy 
a környező hegyekben lehet 
elviselni a nagy meleget. Saj-
nálom, akik a szabadban dol-
goznak, vagy autóbuszt vezet-
nek, utat építenek, vagy éppen 
a kenyeret sütik!

Terka néni kutyája is úgy ló-
gatta a nyelvét, majd kipottyant 
a szájából! Sétálni sem akart, ért-
hető, mert forró volt a tappan-
csának az aszfalt. – Kellene egy 
kutyaszandál? – merengtem az 
ötleten.

– Kicsikém, megérkeztem! – 
toppant be édesanyám. – Gye-
re, az ölembe! Nagy meglepe-
tést hoztam! Apával megbe-
széltük, hogy meglátogatjuk 
Nagypapáékat, hiszen szüle-
tésnapja lesz! Néhány napot 
ott tölthetünk. Apa testvé-
réék, Jenő bácsiék is nagyon 
várnak! Ismét találkozhatsz az 
unokatestvéreddel, Ferkóval is – 
darálta egy szuszra boldogan.

2

– Hurrá! Imádom a vidéket, persze az ara-
nyos Nagypapát is! Bizony régen láttuk egy-
mást! – lelkendeztem.

– Második meglepetésem, hogy vonat-
tal utazunk! Így beszélgethetünk majd, míg 
csodáljuk a tájat! – simogatta meg a pofimat 
az édesanyám.

– Már sok mindent meséltetek a vidéki 
életről, de imádom hallgatni! Olyan érdekes, 
szinte magam előtt látlak benneteket, ahogy 

kisgyerekként az árokparton bújócskáztok, 
a réten mezei virágokat gyűjtögettek, a 

tyúkok alól szeditek a tojásokat, vagy a 
búcsúban körhintáztok és simi-

labdáztok.
– Hajjaj! Még mennyi csínyte-

vést is hallasz majd a Nagypapá-
tól! Fruzsikám! Készítsd elő a képet, 
amit a szülinapra festettél! Megbe-

széltem Jenő bácsival, hogy ők 
is ellátogatnak hozzánk még a 
nyári szünetben. Ferkónak meg-
mutatjuk a városi életet, és szín-
házba, kiállításra is eljutunk.

Tervezgessünk, hét végén in-
dulunk! – pakolta ki a táskából 
édesanya a vacsorára valót.

Én izgatottan kezdtem összeírni 
fontos listámat a vidéki kiruccanás-

hoz.

Hurrá,       utazunk!
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– Hú, de elfáradtam! – huppant le Fruzsi 
a fűbe. – Jó sokat gyalogoltunk a szom-
széd tanyára a sajtért! Ferkó! Nem is gon-
dolod, milyen érdekes ez nekem! Otthon 
az üzletben vásároljuk meg a sajtot. Itt 
meg láthattam, ahogy Manci néni készíti 
a frissen fejt tejből. És az a kamra! Olyan, 
mint egy csodás élelmiszerraktár!

– Valójában az, csak házi! Mindent itt a 
földeken termelnek meg, és a Manci néni, 
mint a Nagyi is, maga teszi el télire a lek-
várokat, befőtteket, savanyúságot, zöld-
ségeket. Sokat dolgoznak vele, de télen 

nagyszerű és egészséges! Még tésztát is 
gyúrnak! – büszkélkedett Ferkó.

– Nagy különbség van a vidék és a város 
között! Úgy látom, itt nincs akkora roha-
nás, sietés mindig valahova, mint a város-
ban. Az emberek kedvesek. Itt mindenki 
ismer téged? – érdeklődött Fruzsi.

– Igen, sokan mondják, hogy a falusi 
emberek kedvesek. Na nem mindenki. De 
ismerjük egymást, köszönünk egymás-
nak. Nálunk még kis beszélgetésekre is 
telik az időből. Az örömökben, bánatban 
is osztoznak a falusi emberek. Gyakran 

segítenek egymásnak. Ez szerintem szép 
dolog!

– Ferkó, itt vidéken hogyan telik egy 
nap? Mesélj egy kicsit! – kérlelte Fruzsi.

– Másféle elfoglaltságok szerint folyik 
itt az élet. Sokan eljárnak a városokba 
dolgozni, de akik gazdálkodnak, azoknak 
másképp múlik az idő.

Képzeld! A gazdák hajnalban kelnek, 
amikor még sötét van, mert meg kell etet-
ni az állatokat, ki kell takarítani az ólakat, 
meg kell fejni a tehenet vagy a kecskét... 
felsorolni is hosszú! Ők nem várhatnak!

Mindenki egyszerre éhes! A disznók 
röfögnek, a tehén hosszan bőg, a kecs-
ke mekeg vékonyka hangján, a kakas és 
a tyúkok lármázva kergetőznek, a kacsák 
követelőzve hápognak a kukoricáért. Ha 
látnád! A kutya és a cica csodálkozva bá-
mulják őket! – kacagott Ferkó.

A veteményest és a virágokat is gon-
dozni kell! Csak korán reggel vagy este 
szabad locsolni a növényeket! A kerti 
munka fárasztó – mondják! Már én is tu-
dom, mert kicsit segítek a veteményes-
ben: ások, kapálok, ültetek. Bizony sok 
hajlongással, cipekedéssel jár! Ez aztán a 
testnevelés!

Nagyi ebédet főz, Nagypapa tesz-vesz a 
kertben, az eszközöket tisztítja, javítja.

Ebéd utáni kis szunyókálás után gyü-
mölcs-, zöldségszedés, eltevés télire, majd 
estefelé az állatok körül kezdődik minden 
elölről!

Nagypapa mesélte, hogy régen még 
nehezebb volt a vidéki élet. Kútból kel-
lett húzni a vizet, nem volt fürdőszoba. 
Ma csak kinyitod a csapot! Nem volt áram! 
Gyertyával, lámpással világítottak. Se gé-
pek, se tv, se telefon! Ma már élvezzük az 
internetet mi is!

– Nálunk a város reggel hemzseg, mit 
egy hangyaboly, amit mutattál. Munkába 
sietnek az emberek. Sokféle közlekedé-
si eszközzel utaznak többsávos utakon, 
majd délután vissza ugyanez! Ha túl sokan 
vannak, nem tudnak haladni, az a dugó!

Munka után bemennek valamelyik plá-
zába, vagy szupermarketba élelmiszert 
vásárolni.

– Érdekes lehet, hogy egy nagy épület-
ben mindent megtalálsz! Ha felmegyünk 
hozzátok, szívesen megnézném! – vágott 
közbe Ferkó.

– Lesz benne részed! – mosolygott Fru-
zsi.

– Többemeletes házban laktok, sehol 
semmi kert?

– A harmadik emeleti lakásunk erké-
lyén, ami olyan, mint egy mini terasz, van 

Patakpartján
a faluról és a városról
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Sokféle módon juthatunk el a célunkhoz. Az emberek az alábbi eszközöket 
használják leggyakrabban a világon a távolságok leküzdésére.

Mondj minél több helyszínt, alkalmat az egyes közlekedési módokra!
Ha a társaiddal játszod, akkor vágd ki a képeket. 

Mindenki húz egyet, és arról beszél. Számolhatjátok a helyes válaszokat. 
Akié a legtöbb, azé az OKOSTOJÁS cím!

néhány cserép virágunk. A házunknak 
van egy csöppnyi virágoskertje egy nagy 
fa alatt.

A városban kevés a zöld terület. A par-
kokban nagy fák alatt füves pihenők van-
nak padokkal. Az utak mentén elvétve fák 
ágaskodnak, egy-egy kis virágos, füves 
szegély díszeleg, az erkélyeken viráglá-
dákban gondozzák kedvenceiket az em-
berek.

Sok lakás van a városban. Az ajtón be-
lépsz és az az otthonod. Valójában kényel-
mes. Nincs kert, nincs teendő sem! állat 
pedig csak a kedves kutya, cica és szeretni 
való apróságok.

Ha jó levegőre vágyunk, sétálni me-
gyünk a ligetbe, a szigetre vagy a he-
gyekbe kirándulunk hét végén. A város-
ban gyakran összegyűlik a sok autótól a 
szmog, a rossz levegő.

A városi emberek, ha mozogni 
vágynak, fitnesz termekbe jár-
nak a testüket edzeni.

Ferkó szétnézett a mezőn. 
– A természet közelsége, a 
friss levegő nagy kincs, nem 
adnám semmiért! – szok-
ta mondani a nagypapa, 
de a szüleim gyakran vá-
gyódnak a városba. Ott 
minden közel van, sok-
féle lehetőséget kínál 

a város! Lehet választani: mit tanulj, me-
hetsz egyetemre, sok mindennel foglal-
kozhatsz, jobban kitárul a világ.

– Ez így van. Anyuék is örülnek, hogy 
gyorsan el lehet intézni az ügyeket, ha van 
szabadidőd, számos nagyszerű programot 
szervezhetsz: színház, mozi, kiállítás!

– Az biztos, hogy kényelmes az élet a 
városban, de ez itt csodálatos! – lelkende-
zett Ferkó. – Igaz, az iskolába több, mint 
fél órát kell gyalogolni, ha esik, ha fúj! 
Vissza ugyanúgy, Fruzsi! Itt külön nehéz-
ség, ha orvosra van szükség, vagy kifogy 
a Nagyi gyógyszere. Messzire kell menni 
érte! Előre kell tervezni mindent!

– És mi van télen?
– Itt falun a tél zord. Előre gondoskod-

nak az emberek élelemről, tüzelőről. per-
sze, az autó nagy segítség, de nincs min-
denkinek! Nézd, mindennek van előnye 
és hátránya!

Nehéz a választás a felnőtteknek!
– De jót pihentünk! Most már iparkod-

junk haza! De, várj egy pillanatot! Ne moz-
dulj! Látod ott azt a szép nagy zöld gyíkot, 
hogy napozik! A méhecskék reggel gyűj-
tögettek, most a pillangóké a mező! Ugye, 
csodás ez a vidék!? – segítette fel Fruzsit 
Ferkó.
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