
Forró nyári napon mindenki a strandon. Labdázik a sok kis-
gyerek, ugrál, pancsol. Míg Panna kiváló úszó, addig Barna 
fociban jó, de vonzza most a víz is, fürdene már nagyon. 
Panna pattan: - Nem hagyhatom! Forró testtel tilos menni, 
nem tudsz úszni, le kell hûlni, mentômellényt is kell venni! 
Szólj anyának, menjünk együtt! Törölközô alatt nincs bizton-
ságban a táska, így a parton apa vigyáz.ságban a táska, így a parton apa vigyáz.

Karikázd be piros színnel a strandoláshoz szükséges 
eszközöket, kékkel pedig a téli holmikat!  
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Barna nem tud úszni. 
Milyen eszközre van 
szüksége? Kiderül az út 
végén. 

A képen két tiltó tábla is látható. Mit jelentenek?A képen két tiltó tábla is látható. Mit jelentenek?



Találjatok ki otthon a szüleitekkel egy titkos jelszót, amit 
csak a család ismer (pl.: Varázslótanonc, Morgókutya, vagy 
lehet egy ismert vers, mondóka pár sora):                   
……………………………………………………………………………… 

Színezd ki SOS Kapitányt!

PANNA, BARNA ÉS AZ IDEGENEK

Találjatok ki otthon a szüleitekkel egy titkos jelszót, amit 

PANNA, BARNA ÉS AZ IDEGENEKPANNA, BARNA ÉS AZ IDEGENEKPANNA, BARNA ÉS AZ IDEGENEKPANNA, BARNA ÉS AZ IDEGENEKPANNA, BARNA ÉS AZ IDEGENEK
PANNA, BARNA 

PANNA, BARNA ÉS AZ IDEGENEK
PANNA, BARNA PANNA, BARNA PANNA, BARNA PANNA, BARNA 

PANNA, BARNA ÉS AZ IDEGENEK
PANNA, BARNA 

PANNA, BARNA ÉS AZ IDEGENEK
PANNA, BARNA 

Panna és Barna a strandon üldögéltek. Míg ôk homokvárat épí-
tettek, anya arrébb beszélgetett. Ahogy játszott a két gyerek, egy 
furcsa alak odalépett. Szólt hozzájuk kedves szóval:
Figyeljetek, gyerekek! Veszek nektek fagyit, cukrot…! 
Pannára kacsintva közbekiáltott Barna: Tudod-e a titkos jelszót? Mert 
azt csak az tudhatja – ezt SOS Kapitány is megmondhatja –, akinek 
anya vagy apa elmondta! Senkivel nem megyünk sehova!!!


