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Könyv moly kép ző Ki adó

Meseidő! 

Felolvasásra négyéves, önálló olvasásra 
hétéves kortól ajánljuk! 

Hatvani Csaba

Sebők Orsolya rajzaivalSebők Orsolya rajzaival

Ebben a tréfás, sokszínű mondókáskötetben állatok 
mutatkoznak be játékosan.

Vajon milyen állatok mesélnek így magukról?

„Legyezőm faromon hordom...”
„Fülem és orrlikam karika...”
„Fákon morzét kopogtatok...”

„Fogammal fát döntök rakásra...”
„Sörényem lengő zászló...”

„Leszállópályáim virágok...”

Fejtsd meg ezeket a parányi talányokat, 
és megtudod!

Add a gyermeked kezébe, és élvezzétek 
az okos, vidám pillanatokat!

A PARÁNYI TALÁNYOK első kötetét 
Csukás István ajánlotta az olvasók figyelmébe. 

A Merítés-díj zsűrije beválogatta 
a 2019-es év tíz legjobb gyermekkönyve közé.

A jelenlegi kötet harminc újabb állatos találós 
kérdéssel örvendezteti meg olvasóit. 
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Nyelvi rejtvényekkel, 
meglepő tényekkel



Nyelvi rejtvényekkel,  
meglepő tényekkel

Hatvani Csaba

Sebők Orsolya rajzaival
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Forgassuk kíváncsian, töprengve, örömmel!

A könyvben a páratlan oldalakon olvashatók a talányok, vagyis az ál-
lati mondókák. Ezek mindegyikében egy-egy ismert állat mesél ma-
gáról néhol viccesen, máshol komolyabban. A kép az állat környeze-
tét, élőhelyét mutatja be. 

Az állat ezen a képen még nem látható, ám a következő oldalról átlóg 
belőle egy kis részlet. A kép ugyanis lapozás után folytatódik, a két 
oldal illusztrációja egy nagyobb képet alkot. 

Lapozás után ellenőrizhetjük, sikerült-e megfejtenünk, melyik ál-
latról szól a vers. Ezen az oldalon az állat neve és képe is megjelenik. 
A lap felső részén 1-2 nyelvi rejtvényt kapunk ráadásként. Ezek kiin-
dulópontja minden esetben az állat neve. Lentebb külön csemege is 
várja a megfejtőt: érdekességeket, meghökkentő tényeket tudhat meg 
az élőlényről. Itt találhatók a fenti nyelvi rejtvények megoldásai is, 
tótágast álló betűkkel írva.

A  szelíd bestiáihoz és fenevadjaihoz önfeledt 
szórakozást kívánunk kicsiknek és nagyoknak egyaránt!
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Éjjel gazdám megcsipkedem,
reggel csupa pötty a teste.
Megbújok a pizsijében,
s várom, legyen újra este.
Ha észrevesz, megpattanok.
Az elnyomás ellen vagyok!



Bolha
Milyen hárombetűs állatnevet lehet kirakni  

a BOLHA betűiből?
Cseréld ki a BOLHA szó magánhangzóit úgy, hogy egy 
másik értelmes szót kapj, melynek jelentése haddelhadd!

(HAL, BOA), (BALHÉ)

A bolha a saját méretének több mint 
százszorosát képes megugrani. Tamási Áron 
Ábel a rengetegben című regényének főhőse 
Bolhának nevezi el a kutyáját, remélve, hogy 
ezzel a névvel az eb virgonc és ugribugri lesz.
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Én vagyok a tenger ádáz tigrise.
A sós vízből nem mászok ki inni se!
Porcos minden porcikám, szám csupa fog.
Hátuszonyomtól a forró strand vacog.



Cápa
Vegyük a megoldást névelővel (A CÁPA), majd az öt betű 

átrendezésével alkossunk másik szót, melynek jelentése szerzetesnő!
Tegyünk a CÁPA szóhoz egy L betűt, majd az öt betű 

átrendezésével alkossunk újabb szót, mely azt jelenti: husáng!

(APÁCA), (PÁLCA)

A cápafajok többsége nem veszélyes az emberre. A nagy testű fajok 
közül például a cetcápa, az óriáscápa és az óriásszájú cápa sem bántja 
az embert, ugyanis mindhárom planktonnal táplálkozik.
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Ha akarom, zöld a színem,
ha megunom, barna.
Egyik szemem jobbra fürkész,
a másik meg balra.

Ragacsos a bunkós nyelvem,
hossza harminc centi.
Ízelt lábú áldozatom
semmi meg nem menti.



TETSZIK?
MI IS NAGYON SZERETJÜK.

Szívből ajánljuk, 
ha örömre és felszabadult percekre vágysz!

Már rendelhető!
ÉLVEZD MIHAMARABB!

MOST 
KEDVEZMÉNNYEL 

lehet a tiéd!
Megnézem.

NE HAGYD KI! 
Rendeld meg most a kiadónál!

Még több jó könyv 
megjelenését támogatod vele.

Imádom a jó könyveket. Kérem máris!
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https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/hatvani-csaba-paranyi-talanyok-2-10617?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/hatvani-csaba-paranyi-talanyok-2-10617?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/alyson-nol-evermore-mindorokke-halhatatlanok-1-347?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/hatvani-csaba-paranyi-talanyok-2-10617?ap_id=KMR


Kaméleon
A kaméleon nevében található egy EO magánhangzópár. 

Keressük meg azt a nagymacskát, melynek nevében 
ugyanez felbukkan!

(LEOPÁRD)

A kaméleonoknál a szín váltogatása nem a környezetbe való 
beolvadást segíti, hanem a kommunikációt. A színüket a nap-
szak, a külső hőmérséklet és a saját testhőjük is befolyásolja. 


