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„A világ egy könyv, és aki nem utazik,
az csak egyetlen lapját olvassa el.”

(Szent Ágoston)
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xǣȇɎƺǕɵז��ȅǣǼǼǣȓ�ƻɮɮƺǼ�ƺɿƺǼȨɎɎ�ƺǕɵƺɎǼƺȇ�ǸȒȇɎǣȇƺȇɀ�ɮȒǼɎ�Ə�IȜǼ-
ƳȜȇً�ƏȅƺǼɵȇƺǸ�ȇƺɮƺ�¨ƏȇǕƺƏټ�٢Əɿ�ƺǕƻɀɿ�ǔȜǼƳ٣ټ�ɮȒǼɎِ�0ɿ�Əɿ�ȨɀǸȒȇ-
tinens egyszer csak elkezdett széttöredezni, és ezzel megin-
dult a majdani kontinensek vándorlása.
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Hová�������������������������������������������������������������������������ɀɿƺȸƺɎȇƻǼ�ɖɎƏɿȇǣّ�IƺƳƺɿɿ�
fel és alkoss egy földrészt! Rajzold le! Milyen a domborzata? Mik 
ǝƏɎƐȸȒǼǴƐǸّ�³ɿǥȇƺɿƳ�Ǹǣ�ɗǕɵ�Əɿ�ɗǴ�ǸȒȇɎǣȇƺȇɀɎً�ȅǣȇɎǝƏ�ȸƺȵɜǼȨǕƻȵ-
ƫȨǼ�ǼƐɎȇƐƳٍ
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Amikor 
Ausztrália levált Ázsiáról, a 

szakadás helyén ezer és ezer szi-
get keletkezett. Ezek a szigetcsoportok 

alkotják a mai Indonéziát, amelynek egyik 
szigete- Bali. Általában 15 óra hosszat tart 
Ə�ȸƺȵɜǼȨɗɎً�ȅƺȇƺɎȸƺȇƳ�ɀɿƺȸǣȇɎǣ�ǴƐȸƏɎɎƏǼً�ƺǕɵ�

ƐɎɀɿƐǼǼƐɀɀƏǼِ��ɿ�ǣƳȨƺǼɎȒǼȓƳƐɀהڷ��ȓȸƏ�ȇɵƐȸȒȇًוڷ��
óra télen.



ו

Nézd meg a térképen Indonézi-
át! Jelöld meg Bali szigetét!

Az indonéziai szigetvilág létre-
jötte olyan lehetett, mint mikor 
¨ƏȇǕƺƏ� ɀɿƻǼƺɀƺȇ� ƺǼɎƺȸɜǼȨ� ȇƏǕɵ�

szoknyája elszakad, és a szakadás 
helyén sok apró ruhafoszlány ke-

letkezik. Te mihez tudnád hasonlítani 
Pangea széttöredezését? (Mítoszt is írhatsz. 

��ȅǥɎȒɀɿ�Ə�ɮǣǼƐǕ�ǸƺǼƺɎǸƺɿƻɀƻȸȨǼ�ɀɿȓǼȓ�ȅƺɀƺِ٣
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 ƏǼǣ�Ə�kǣɀ³ٮɿɖȇƳƐǸ�ɀɿǣǕƺɎƬɀȒȵȒȸɎ�ȸƻɀɿƺِ�IƺǼɀɿǥȇƺ�ȒǼɵƏȇً�ȅǣȇɎ�
ƺǕɵ�ǸƏǼƺǣƳȒɀɿǸȓȵي�ƳɿɀɖȇǕƺǼƺɀ�ȸƻɀɿƺǸً�ȅƺǕȅɦɮƺǼɎ�ǔȜǼƳƺǸً�
ǝȓɀǣȵǸƐɀ�ƬɀɗƬɀȒǸً�ǕȨɿȜǼǕȨ�ȅȒƬɀƏȸƏǸً�ȅƏȇǕȸȒɮƺƺȸƳȨǸً�ƺɖǸƏ-
ǼǣȵɎɖɀɿٮɀɿƏɮƏȇȇƐǸ�ƻɀ�ǔɜɀɎȜǼǕȨ�ɮɖǼǸƐȇȒǸ�ɮƐǼɎǴƐǸ�ƺǕɵȅƐɀɎِ�kȜ-
zel 4 millióan lakják. A sziget 150 km hosszú és 80 km széles. 
IȨɮƐȸȒɀƏي�(ƺȇȵƏɀƏȸِ���JɖȇɖȇǕ��ǕɖȇǕټ�٢ɀɿƺȇɎٮǝƺǕɵٮ�٣ټ� ƏǼǣ�
ǼƺǕȅƏǕƏɀƏƫƫ�ȵȒȇɎǴƏًבב��ȅƻɎƺȸِ�xɦǸȜƳȨ�ɮɖǼǸƐȇً�ǼƺǕɖɎȓƫƫǣ�
kitörése 2019. június 13-án volt.
��ɮɖǼǸƐȇً�ɮƏǕɵ�ɎɦɿǝƐȇɵȓ�Ə�IȜǼƳ�ǔƺǼɀɿǥȇƻȇƺǸ�ȒǼɵƏȇ�ǝƏɀƏƳƻǸƏً�
ƏȅƺǼɵƺȇ�ǸƺȸƺɀɿɎɜǼ�ǔƺǼɀɿǥȇȸƺ�ǴɖɎ�Ə�ȅƏǕȅƏً�Ə�IȜǼƳ�ƫƺǼɀƺǴƻȇƺǸ�
ǣɿɿȓ�ǸȨɿƺɎȒǼɮƏƳƻǸƏِ

Nézd meg Bali domborzati térképét, és színezd ki aszerint!
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Balin a folyókat, tavakat és hegyeket a helyiek hite szerint szel-
ǼƺȅƺǸ�ǼƏǸǴƐǸِ�³ɿƺȸǣȇɎƺƳ�ȅǣǼɵƺȇ�ǼƺǝƺɎ�Ə�JɖȇɖȇǕ��ǕɖȇǕ�ɀɿƺǼǼƺ-
me? Egészítsd ki és színezd ki a rajzot a hegy szellemévé!
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Bali az Indonéz Köztársaság egyik tartománya, zászlója a Me-
ȸƏǝٮ¨ɖɎǣǝ� �٣ًټǔƺǝƻȸٮȵǣȸȒɀټ٢ Əɿ�ƻǼȨ�ƺȅƫƺȸɎ� ɀɿǣȅƫȒǼǣɿƐǼǴƏِ���ȵǣȸȒɀ�
ɀɿǥȇ�Ə� ɎƺɀɎƺɎً� Ə�ˡɿǣǸƏǣ� ǼƻɎƺɎٕ� Ə� ǔƺǝƻȸ� ɀɿǥȇ�Ə� ǼƺǼǸƺɎً� Ə� ɀȵǣȸǣɎɖƐǼǣɀ�
életet jelenti.

³ɿǥȇƺɿƳ�ƫƺ�ȵǣȸȒɀɀƏǼ�Ə�ɿƐɀɿǼȓ�ǔƺǼɀȨ�ɀƐɮǴƐɎٍ��ɿ�ƺȅƫƺȸƏǼƏǸȒǸƏɎ�ǣɀ�
színezd ki sávonként úgy, ahogy szeretnéd. Több színt is hasz-
nálhatsz.  
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Milyen országok vannak az általad 
„felfedezett” új kontinensen? Va-

jon csak egy birodalom van? Mi 
az elnevezése? Hogy néz ki a 

zászlója? Írd le a rajzolt színek 
és formák magyarázatát!
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 ƏǼǣ�Əɿ�0ǕɵƺȇǼǥɎȨ�ȅƺȇɎƻȇً�Ə� Ɏȸȓȵɖɀǣ�ƻǕǝƏǴǼƏɎǣ�Ȝɮ�ǸƺǼǼȨɀ�ǸȜɿƺ-
pén fekszik. Két évszak váltakozik: májustól szeptemberig egy 
ɀɿƐȸƏɿƏƫƫً�ȒǸɎȓƫƺȸɎȨǼ�ƐȵȸǣǼǣɀǣǕ�ȵƺƳǣǕ�ƺǕɵ�ƺɀȨɀƺƫƫ�ƻɮɀɿƏǸِ��ɿ�
ƻɮƺɀ�ƐɎǼƏǕǝȨȅƻȸɀƻǸǼƺɎב��٫זא��!ƺǼɀǣɖɀٮǔȒǸً�Ə�ȵƐȸƏɎƏȸɎƏǼȒȅٮדו�
80% körül mozog.

��ǼƺǕǴȒƫƫ�ǣƳȨ�Əɿ�ɖɎƏɿƐɀȸƏ�Ə�ǴɗȇǣɖɀɎȓǼ�ƏɖǕɖɀɿɎɖɀǣǕ�ɎƏȸɎȓ�ǣƳȨɀɿƏǸِ
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xǣǼɵƺȇ�ɮȒǼɎ�Əɿ�ǣƳȨǴƐȸƐɀً�ƏȅǣǸȒȸ���������������������������������������������������������ّ�
xǣɎ�ǼƺǝƺɎ�ɎɖƳȇǣ�Əɿ�ǣɎɎƺȇǣ�ǣƳȨǴƐȸƐɀǣ�ɮǣɀɿȒȇɵȒǸȸȓǼّ�àƏȇȇƏǸٮƺ�ƻɮ-
szakok, és milyenek? Rajzold meg az évszakokat ebbe a kör-
ƫƺٍ�ÁƏǕȒǼƳ�Əȇȇɵǣ�ƬǣǸǸƺǼɵȸƺً�ƏǝƐȇɵ�ƻɮɀɿƏǸ�ɮƏȇِ�IǣǕɵƺǼǝƺɎɀɿ�Əɿ�
arányokra is, amelyekkel tudod érzékeltetni az évszakok hosz-
szúságát.

megérkeztél
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Balin balinézek élnek, akik 
úgy tartják, hogy a világ há-
ȸȒȅ� ȸƻɀɿƫȨǼ� ƐǼǼي� ƏǼɮǣǼƐǕƫȓǼً�
ˡɿǣǸƏǣ� ɮǣǼƐǕƫȓǼ� ƻɀ� ɀɿƏǸȸƐǼǣɀ�
(természetfeletti) világból. 
Ez az értelmezés öltözködé-
ɀɜǸƫƺȇ� ǣɀ� ɎɜǸȸȜɿȨƳǣǸِ��� ǼƐƫ�
az alvilágot jelenti, ezért 

sok esetben a derék-
ȸƏ� ǸȜɎȜɎɎ� ƫȒǸƐǣǕ� ƻȸȨ�

színes, mintás le-
ȵƺƳȨɀɿƺȸɦ�ƏȇɵƏǕ-
gal, a szárong-gal 

takarják el. Az em-
ƫƺȸǣ� ɎȜȸɿɀ� ǴƺǼƺȇɎǣ� Ə� ˡ-

ɿǣǸƏǣ� ɮǣǼƐǕȒɎي� Ə� ȇȨǸ� ƫǼɗɿɎ�

ɮǣɀƺǼȇƺǸً� Ə� ǔƻȸˡƏǸ� ȵƺ-
dig inget. A „lent”-et 
és a „fent”-et egy de-
rék köré csavart sál vá-
lasztja el. S végül mell-
ɎȨǼ� ǔƺǼǔƺǼƻ� ɎƏǼƐǼǝƏɎȓ� Ə�
szakrális világ: a fej az 
isteni, az ember temp-
loma, a legszentebb 
testrész, ezért nem il-
lik Balin megérinteni 
a másik ember fejét.
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Milyen emberek élnek ott, ahová elutaztál? 
Hogyan néz ki egy helyi lakos? Milyen ruhát 
visel? Rajzold le! 
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Az ország hivatalos nyelve a Bahasa Indonesia (’Indonézia 
nyelve’). Ezen a nyelven folyik az oktatás is.

Az általános iskolai képzés hat évig tart. A középiskolás évek 
ǸƻɎ�ȸƻɀɿƫȨǼ�ƐǼǼȇƏǸي�Əɿٸ�ƺǼɀȨ�ǸȜɿƻȵǣɀǸȒǼƐƫȓǼًٺ�ǣǼǼƺɎɮƺ�Əٸ�ǔƺǼɀȨ�ǸȜ-
ɿƻȵǣɀǸȒǼƐƫȓǼًٺ�ȅǣȇƳǸƺɎɎȨƫƺȇ�ǝƐȸȒȅ�ƻɮƺɎ�ɎȜǼɎƺȇƺǸ�ƺǼ�Ə�ƳǣƐǸȒǸِ�
�ɿ�ǣȇƳȒȇƻɿ�ˡƏɎƏǼȒǸ�ǣɀǸȒǼƏǣ�ƺǕɵƺȇȸɖǝƐɎ�ɮǣɀƺǼȇƺǸي�Ə�ǸǣɀǣɀǸȒǼƐɀȒ-
Ǹƻ�ȵǣȸȒɀٮǔƺǝƻȸً�Əɿٸ�ƺǼɀȨ�ǸȜɿƻȵǣɀǸȒǼƐɀȒǸƻٺ�ǸƻǸٮǔƺǝƻȸ�ƻɀ�Əٸ�ǔƺǼɀȨ�
középiskolásoké” világos - és sötétbarna.
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Jártál a helyi piacon, sok mindent hallhattál. Milyen nyelven 
beszélnek az új kontinens lakói? Milyen az írásuk? Írj le egy 
köszönési formát ezen a nyelven! Ellátogattál egy iskolába. 
xǣǼɵƺȇƺǸ� Ə� ˡƏɎƏǼȒǸّ�xǣǼɵƺȇ� ȸƻɀɿƺǸȸƺ� ɎƏǕȒǼȓƳǣǸ� ȇƐǼɖǸ� Əɿ� ȒǸ-
tatás? Töltsd ki az órarendet: milyen tantárgyakat tanulnak a 
kisebbek és a nagyobbak?
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 ƏǼǣȇ�Ə�ɎƺȸȅƻɀɿƺɎ�ɀɿȒǼǕƐǼɎƏɎǴƏ�Əɿ�ƻȵǥɎȨƏȇɵƏ-
got. Az építkezésekhez vagy a bútorkészí-
tésben használatos a palmira-pálma, a 
rotang-pálma, a tikfa és a mahagóni. A 
szigeten bambuszligetek sokasága ta-
lálható, a bambuszrudak olykor 20-30 
méter magasak és combvastagságúak. 
A bambuszrudak a helyiek építkezése-
inek fontos alapját képezik: tartóosz-
ǼȒȵȒǸƏɎً�ɎƺɎȨɀɿƺȸǸƺɿƺɎƺǸƺɎ�ƻɀ�ƻȵǥɎǸƺ-
ɿƻɀǣ� ƐǼǼɮƐȇɵȒǸƏɎ� ǸƻɀɿǥɎƺȇƺǸ� ƫƺǼȨǼɜǸِ�
Úgy tartják, Balin mintegy százezer 
templom szolgálja az istenek és 
Ə� ɀɿǣǕƺɎǼƏǸȓǸ� ǴȓǼƻɎƻɎِ� kȨɀɿȒƫȸȒǸ-
ǸƏǼ� ƳǥɀɿǥɎǣǸ� Ə� ȵƏɮǣǼȒȇɀɿƺȸǸƺɿƺɎɦ�
templomokat és szentélyeket.
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Összebarátkoztál egy-
két helyi kortársaddal. 
Elvittek egy építkezés-
ȸƺً�ƏǝȒǼ�ȅƺǕˡǕɵƺǼǝƺɎ-
ɎƺƳً�ǝȒǕɵƏȇ�ƻɀ�ȅǣƫȨǼ�
építkeznek. Milyen 
épületekben lak-
nak az új kontinen-
sen az emberek? 
xǣǼɵƺȇ�ƻȵǥɎȨƏȇɵƏ-

gokat használnak?
Rajzold le!
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�� ƫȨɀƻǕƺɀ� ƬɀƏȵƏƳƻǸ� ƻɀ� Əɿ� ƐǼǼƏȇƳȓ� ȅƺǼƺǕ� ȅǣƏɎɎ� Ə�
ȇȜɮƻȇɵƺǸ�ȇƏǕɵȅƻȸƺɎɦƺǸ�ƻɀ�ƺȸȨɀƺǸ�Ə�ɀɿǣǕƺɎƺȇِ�RƏɎ-
van méter magas ketapang faóriások élnek itt, a 
dús aljnövényzetben pedig olyan furcsa növények 
bújnak meg, mint a három méter magas kibut vi-
rág, vagy bolygónk legnagyobb virágú növénye, 
Ə�ɮȜȸȜɀ�ǝɗɀɗ� ȸƏǔˢƻɿǣƏِ���ǝƏɀɿȒȇȇȜɮƻȇɵƺǸ�ǸȜɿɜǼ�

említésre méltó a gumifa (kaucsukfa).  A fa be-
ɮƐǕƐɀƐɮƏǼ�ǸƏɖƬɀɖǸȇƺƳɮƺɎ�ȇɵƺȸȇƺǸً�ƏȅǣƫȨǼ�

gumit csinálnak. Ezen a szigeten mindig 
ɮǣȸƐǕɿǣǸ� ƺǕɵ� ȇȜɮƻȇɵِ� �� ȇȨǸ� ȅǣȇƳƺȇȇƏ-
pos elfoglaltságai közé tartozik, hogy 
ǕɵȜȇɵȜȸɦ� ɮǣȸƐǕǸȒȅȵȒɿǥƬǣȓǸƏɎ� ǸƻɀɿǥɎƺ-
nek istenüknek.
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Elmentél túrázni az új barátaiddal. Nagyon sok érdekes nö-
vényt láthattál útközben.

«ƏǴɿȒǼƳ� Ǽƺ�ȨǸƺɎً� Ə� ɮȒȇƏǼ� ǴƺǼɿǣ� Ə� ǔȜǼƳ�ƏǼƏɎɎǣً� ǣǼǼƺɎɮƺ�Ə� ǔȜǼƳ� ǔƺǼƺɎɎǣ�
részt. E szerint határozd meg a növény részeit, bár ki is hagy-
ǝƏɎȒƳ�Ə�ɮȒȇƏǼƏɎً�ȅƺȸɎ�ǼƺǝƺɎً�ǝȒǕɵ�ǣȇǸƐƫƫ�ɮǥɿǣً�ɮƏǕɵٸ�Ɏɦɿǣٺ�ȇȜ-
vényeket rajzolnál.



22

Az Indonéziában található állatvilág 
Ə� IȜǼƳȜȇ� Əɿ� ƺǕɵǣǸ� ǼƺǕǕƏɿƳƏǕƏƫƫِ�

Mind az ázsiai, mind az ausztráli-
Əǣ� ǔȜǼƳȸƻɀɿȸȨǼ� ƻǼȇƺǸ� ǣɎɎ� ƐǼǼƏɎǔƏǴȒǸي�

nyugaton szumátriai tigrisek, 
ázsiai elefántok, leopárdok, já-
ɮƏǣ� ȒȸȸɀɿƏȸɮɗǸٕ� ǸƺǼƺɎƺȇ� Ǹƺȇ-
guruk, paradicsommadarak, 
krokodilok és kazuárok. A 
dzsungelben él a babirusz-
sza (’szarvasmalac’), amely 
nevét onnan kapta, hogy 
„agancsai” vannak. A 
vulkánok körül rak fész-
ǸƺɎ� Ə�ȅƏǼƺȒ� ȇƺɮɦ�ȅƏ-
dár, melynek tojásait a 
ɮɖǼǸƐȇǣ� ǝȨ� ǸƺǼɎǣ� Ǹǣِ� Xȇ-
donézia híres-hírhedt 
állata a komodói va-
ránusz, azaz a ragado-

zó sárkánygyík. S nem 
lehet a felsorolásból ki-

hagyni a játékmackóra 
hasonlító kusz-kuszokat 

(erszényes kúszó állatká-
kat), vagy a 15 cm-es póko-

kat sem. Bali jellegzetes ál-
latai a cecak (ejtsd: csicsak), 
ƏȅƺǼɵ� ƺǕɵ� ǸǣɀȅƻȸƺɎɦ� ǝɜǼǼȨِ�
zƏǕɵȒƫƫ�ƻɀ�ǣǴƺɀɿɎȨƫƫ�ɮƐǼɎȒɿƏɎƏ�

a tokee (pöttyös gekkó). Mind-
ǸƺɎɎȨ� Ə� ǕƺǸǸȓٮǔƻǼƻǸ� ƬɀƏǼƐƳǴƐƫƏ�

tartozó faj. Hasznos állatok, mert 
megeszik a szúnyogokat.
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A mai napon az ország legjobb 
állatkertjében jártatok. Ren-
geteg érdekes állattal talál-
kozhattál. Melyik állat tetszett 
a legjobban és miért? Állíts 
össze egy új állatot az ezen az 
oldalon található állati testré-
ɀɿƺǸƫȨǼً� ƏȅǣɎ� ǸǣƺǕƻɀɿǥɎǝƺɎɀɿ�
kedved szerint. Nevezd meg 
az ismeretlen állatfajt!
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A természet ellátja a szigetlakókat élelmiszerrel. A legfon-
tosabb növény a rizs, amiért keményen meg kell dolgozni. 
ÈǕɵƏȇƏǸǸȒȸ�Ə�ǕɵɜȅȜǼƬɀȜɎ�ǝȒɿȓ�ǔƐǸ�ǝƏɎƏǼȅƏɀ�ǼǣǕƺɎƺǸƫƺȇ�ȇȨ-

nek a vadonban. A leggyako-
ribbak a kókusz -és banánpál-

mák, a papaja- és a mangófák, 
Ƴƺ�ƏȇƏȇƐɀɿƫȓǼ�ǣɀ�ƫȨɀƻǕƺɀ�Ə�ǸǥȇƐ-
ǼƏɎِ���ˡƏɎƏǼ�ǸȓǸɖɀɿƳǣȓ�Ǽƺɮƺ�ȸƺȅƺǸ�
ǝɦɀǥɎȨ�ǣɎƏǼِ� ƏǼǣ�ǸȒȇɵǝƐǴƏ�ǔɦɀɿƺȸƺǸ-
ƫƺȇ� ǕƏɿƳƏǕِ� IȨ� ƻɎƺǼɜǸ� Ə� ȸǣɿɀً� Ə�

ɀɜǼɎ� ǝɗɀً� Ə� ȸƏǕɖɀɿƺȸɦɀƻǕƺǸً�
szószok, saláták számta-

lan variációjával. Nép-
ɀɿƺȸɦ� ƻɎƺǼɜǸ� Ə� ɀɜǼɎ�

rizs (nasi goreng) és 
a sült tészta (mie 
goreng). Az egyik 
legkedveltebb in-
donéz étel a száté 
(sate), a pálcikára 
ɎɦɿȜɎɎً� ȵƏȸƐɿɀ� ǔƺǼƺɎɎ�

sütött húsdarabok, 
ƏȅǣɎ� ǔɦɀɿƺȸƺɀ� ȅȒǕɵȒ-

ȸȓɀɿȓɀɀɿƏǼ� ƻɀ� ǔȨɎɎ� ȸǣɿɿɀƺǼ�
(nasi putih) kínálnak. Balinéz 

étel a babi guling (’forgatott ma-
lac’) - nyárson sütik meg a mala-
cot és helyi salátával (lawar-ral) 
kínálják. 
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Este elmentetek megünnepelni az egyik barátod születés-
napját. Az ünnepség egy étteremben volt, ahol végig kós-
tolhattad a helyi konyha specialitásait. Mi ízlett a legjobban?  
Rajzold le a levél alakú tányérba, és írd le a tányér szélének 
ɀƐɮǴƏǣƫƏً�ǝȒǕɵ�ȅǣǼɵƺȇ�ȜɀɀɿƺɎƺɮȨǸƫȨǼ�ƐǼǼɎ�ɀɿƺȸǣȇɎƺƳ�ƺɿ�Əɿ�ƻɎƺǼِ
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 ƏǼǣ�ǝǥȸƺɀ�Ə�ɎƐȇƬȅɦɮƻɀɿƺɎƻȸȨǼِ���ƫƏǼǣȇƻɿ�ǕƏȅƺǼƐȇ�ɿƺȇƺ�ȸƺȇƳ-
ǸǥɮɜǼ� ɮƐǼɎȒɿƏɎȒɀِ��� ɎƐȇƬȒǸ�ǕɵƏǸȸƏȇ�ǝǣȇƳɖ� ɎȜȸɎƻȇƺɎƺǸƫȨǼ�ȅɖ-
tatnak be jeleneteket. Több fajta tánc létezik, például a Ba-
rong-tánc, amelyben a gonosz boszorkány, Rangda küzd 
ȅƺǕ�Əɿ�ƺǼǼƺȇɀƻǕƻɮƺǼً�Ə�ɀɿƏƫƏƳǥɎȓ�ɀƐȸǸƐȇɵɀɿƺȸɦ�ɀɿȜȸȇȇɵƺǼً� Ə-
rong-gal. Rangda a rossz, Barong pedig a jó oldalon áll, a ket-
ɎȨǴɜǸ�ɎɖɀƐǴƏ�Ə�Ǵȓ�ƻɀ�Ə�ȸȒɀɀɿ�ǝƏȸƬƏِ�IȒǼɵɎƏɀƳ�ɎȒɮƐƫƫ�ƻɀ�ɀɿǥȇƺɿƳ�
ki Barong fejét!



וא

Most szeretnél egyedül 
lenni egy kicsit, mert el-
fáradtál, hiszen sok él-
mény ért ezen a nagy uta-
záson. Ezért úgy döntöttél, 
pihensz a közeli parkban és 
ƺǼɎɦȇȨƳǝƺɎɀɿ� ƏɿȒȇً� ȅǣ� ǴƺǼƺȇ-
legi életedben a jó, és mi a 
rossz. Rajzolhatsz és írhatsz is a 
„jó” és a „rossz” oszlopokba…
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������������������������������������ǴȜɮƺɎ�Ə�ȸƺȵɜǼȨǕƻȵƺȇ�ƺǼǕȒȇƳȒǼǸȒɿȒǼ�ƏɿȒȇً�
ǝȒǕɵ�ȅǣǼɵƺȇ�ƏǼƏǸɗ�ǼƺǝƺɎȇƺ�ȅƻǕ�Ə�IȜǼƳٌ
Hazafele
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Kéznél van az útinaplód és rög-
vest le is rajzolod a „más ala-
Ǹɗٺ�IȜǼƳƺɎِ� ƺȸƏǴɿȒǼǝƏɎȒƳ�Əɿ�ɗǴ�
kontinenst, ahol jártál és az út-
vonalat is, amit megtettél.
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���������������������������������������������������������kǣȇɵǣɎȒƳ�Ə�ɮǣɀƺǼɎƺɀ�ƫȨȸȜȇƳȜƳƺɎ�
ƻɀ�ƺǼǸƺɿƳƺƳ�ǸǣȵƏǸȒǼȇǣ�ƫƺǼȨǼƺ�Ə�ǝȒǼȅǣǸƏɎِ�0ɀƺɎǼƺǕ�ǝȒɿɎƐǼ�Ə�ɎƐɮȒ-
Ǽǣ�ǝƺǼɵȸȨǼ�ɮƏǼƏȅǣǼɵƺȇ�ƺȅǼƻǸƺɎّ�«ƏǴɿȒǼƳ�ƫƺǼƺ�Ə�ƫȨȸȜȇƳƫƺٍ

Hazaérkeztél! 
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Írj a képzeletbeli utazásod élményével kapcsolatban egy mon-
datot, ami lehet, hogy majd egyszer szállóigévé (közismertté) 
válik. Olyat, amit a napló elején olvashattál Szent Ágostontól. 
… Ha pedig nem jön az ihlet, akkor keress egy „utazásos” idé-
ɿƺɎƺɎً�Əȅǣ�ɎƺɎɀɿǣǸً�ƻɀ�ǥȸƳ�Əɿ�ɗɎǴƺǼɿȨ�ɮȒȇƏǼƏǸȸƏٍ�hȓ�ƫȜȇǕƻɀɿƻɀɎٍ
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Rajzold ide a legjobb barátodat, akit ezen a különleges utazá-
ɀȒȇ�ȅƺǕǣɀȅƺȸɎƻǼً�ȅƺȸɎ�ǼƺǝƺɎً�ǝȒǕɵ�Ə�ǸȜɮƺɎǸƺɿȨ�ȇƏǕɵ�ǸƏǼƏȇƳȸƏ�
már együtt fogtok indulni!
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