






„Ábelkevinnek”



Vidáman és szeretettel! A verses találós kérdéseknek szép hagyo-
mányai vannak a magyar gyermekirodalomban. Ezt a hagyományt 
folytatja és újítja meg a PARÁNYI TALÁNYOK kötete. 

A könyvben a páratlan oldalakon olvashatók a kedves állati mon-
dókák. A 30 mondóka mindegyikében egy-egy ismert állatfaj me-
sél magáról humorosan, szójátékokkal tarkítva. A kép a mondóka 
oldalán az állat környezetét, élőhelyét mutatja be madártávlat-
ból. Az állat ezen a képen még rejtőzködik. Kedvenc eledelével elő-
csalogathatjuk a rejtekhelyéről, na meg azzal, ha kitaláljuk, ki ő. 

Lapozás után ellenőrizhetjük, sikerült-e megfejtenünk, melyik ál-
latról szól a vers. Ezen a megfejtésoldalon az állat neve és képe is 
megtalálható. A lap alján plusz csemege várja a megfejtőt: érde-
kességeket, meghökkentő tényeket tudhatunk meg az élőlényről.

A PARÁNYI TALÁNYOK szelíd bestiáihoz és fenevadaihoz önfe-
ledt szórakozást kívánunk kicsiknek és nagyoknak egyaránt!
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Hogy használjuk ezt a könyvet?
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A békának csecsemőkorában még nincsenek
lábai, és hal módjára csak a vízben érzi jól 
magát. Ekkor még nem is béka a neve, ha-
nem ebihal.



- 11 -



A barna medve Magyarországon is előfordul, észak-
amerikai változatát grizzlynek nevezik. A fekete med-
ve Amerikában él, baribálnak is hívják. A jegesmedve  
az Északi-sarkvidék lakója, bundája fehér színű. Az 
örvös medve hazája Ázsia, szőre sötétszürke, mellén 
fehér sáv látható. A medvék ügyesen másznak fára, és 
a vizekből halat is fognak maguknak.
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A baglyok igen komoly képet tudnak vágni, 
ezért bölcs állatoknak tartják őket. A kuvi-
kok is baglyok. Az egyik kuvikfajtának tollas a 
lábszára. Mókásan néz ki, mintha tollnadrág-
ban lenne. Gatyáskuvik a neve. A köpet egy 
kis csomó a bagoly gyomrában összegyűlt 
emészthetetlen anyagokból, csontokból, sző-
rökből.



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!

20
14

.1
1.

22
.-i

 á
lla

po
t

https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/hatvani-csaba-paranyi-talanyok-8603?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/hatvani-csaba-paranyi-talanyok-8603?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/janet-mcnally-lanyok-a-holdban-8300?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/hatvani-csaba-paranyi-talanyok-8603?ap_id=KMR
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