
2021. március 
  

Eszti és Guszti királysága  

a mi kis városunkban… 
 
 

IInntteerraakkttíívv  ttüünnddéérrii  jjááttéékkooss  vveettééllkkeeddőőssoorroozzaatt  

MMMéééhhhiiikkkeee   ééésss   MMMééézzziiikkkeee………   
   

A királyság legidősebb tagja Bernát bácsi elhatározta, 

 hogy idén tavasszal átrendezi kis kuckóját, és új képeket is rak a falra.  

Megkérte hát Mézikét és Méhikét,  

hogy készítsen neki puzzle képeket, 

 addig sem rosszalkodnak.  

A lányok ügyesen kivágták a formákat, 

Sokáig bíbelődtek vele, 

 mire különböző formákat fedeztek fel.  

Lett belőle kutyus, hajó, házikó…..  

és ti vajon mit tudtok kirakni belőle? 
 
 

Vár Benneteket az ötödik küldetés, 
készítsetek Ti is 

 ttaannggrraamm  ppuuzzzzllee--bbőőll  kkééppeekkeett!!  
 

Ragasszátok fel a papírra és juttassátok vissza hozzánk,  

hogy újabb szívecske tulajdonosai lehessetek. 

KKaallaannddrraa  ffeell!!  
Határidő: 2021. április 8. 

 

www.bicskemuvhaz.hu 



2021. február 
  

Eszti és Guszti királysága  

a mi kis városunkban… 
 

IInntteerraakkttíívv  ttüünnddéérrii  jjááttéékkooss  vveettééllkkeeddőőssoorroozzaatt  

AA  ffáánnkkeevvőő  BBüüttyyöökk  bbááccssii……  
  

Farsang közeledtével fánkevő Bütyök bácsi 
megérezte az édes puha farsangi fánk 
ínycsiklandozó illatát. Az éj leple alatt 
belopózott a királyi konyhába és 
megdézsmálta a mulatságra előkészített 
finomságok egy részét. 
S azt gondolnátok, hogy ennyivel beérte? 
Ugyan dehogy! 

A konyhai tündérek álarcot készítettek maguknak, hogy leleplezzék 
a csíntevő tolvaj Bütyök bácsit! 
 
 

Vár Benneteket a negyedik küldetés, 

készítsetek Ti is áállaarrccoott,,  mmaasszzkkoott  
hogy leleplezzük Bütyök bácsit! 

A technika most is szabadon választott, ha nincs ötletetek a 
Művelődési Központ előtti ládafiában találtok színezőket, 

melyeket otthon elkészíthettek. 
Figyeljetek, mert aki extra szívecskét szeretne begyűjteni, 

azok egy keresztrejtvényt is meg kell oldani! 
  

KKaallaannddrraa  ffeell!!  
Határidő: 2021. március 12. 



Feladat megoldásra fel!   

Eszti és Guszti 4. rész 

Kedves Gyerekek! Kedves Szülők! 
Itt a negyedik feladat, oldjátok meg a rejtvényt, és a megfejtéseket dobjátok be a Művelődési Központ előtt található 

ládafiába, minden helyes megoldásért Eszti és Guszti újabb szívecskével ajándékoz meg Benneteket. 

 

1.      M  S E     

2.        Z Á N K Ó  

3.     V Í        

4.        E T Ő    

5.      C  C A     

6.      R  P A     

7.  A R A T Á        

8.     F A  Y I     

9.      K  L C S    

10. M I K U L Á        

11.  J U H Á S        

12.        A V A S Z  

13.      P  R O S    

 

1. Gyerekek kedvenc esti olvasmánya. 
2. Téli sporteszköz, a havon siklik. 

3. Átlátszó folyadék, a csapból is ez folyik. 
4. A házakat fedi. 

5. Kedvelt, négylábú, házi kedvenc, aki szereti az egereket. 
6. A nyuszik kedvence, legismertebb gyökérzöldségünk egyike. 

7. Ősszel a szántóföldeken végzett mezőgazdasági munka. 
8.Nyári édesség, hideg tölcséres finomság. 

9. Ezzel az eszközzel nyitjuk ki a zárat. 
10. Decemberben minden gyermeket meglátogat a nagyszakállú…….. 

11.Egyik ismert mese címe, egészítsd ki! A csillagszemű ……….. 
12.Az első évszakunk. 

13. Ilyen színű is lehet az alma. 
 

Köszönjük, hogy időt szántál a feladat megoldására, reméljük kellemesen szórakoztál! 
 
Név: ……………………………………………………………………………………………………………..……..…….. 

Elérhetőség:…………………………………………………………………………………………..……………………. 



2021. január 
  

Eszti és Guszti királysága  

a mi kis városunkban… 
 
 

IInntteerraakkttíívv  ttüünnddéérrii  jjááttéékkooss  

vveettééllkkeeddőőssoorroozzaatt  
PPiihhee  ééss  ZZúúzzmmaarraa……  

  

 Szeretitek a tündérmeséket? 
 Már szereztetek több szívecskét? 
 
 

Vár Benneteket 
 a harmadik küldetés, 

ahol hhóóeemmbbeerrtt    
kell majd készítenetek. 
A technika szabadon választott,  
lehet rajz, színező,  
de készülhet vattapamacsból,  
wc papír gurigából, konzerves dobozból,  
egyszóval bármiből, amit a ti fantáziátok elképzel.  
Azok a gyerekek, akik párban készítik, 
2 darab szívecske tulajdonosai lesznek.  

HHóóeemmbbeerr  „„ééppííttééssrree””--  kkéésszzííttééssrree””  ffeell!!  
Határidő: 2021. február 14. 

Szívecske gyűjtésre fel! 
Bővebb információ a Petőfi Művelődési Központ 

információ szolgálatánál. Tel: 951 299 Mobil: 06204307770 
 

www.bicskemuvhaz.hu 








