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Ked-ves Gye-re-kek!

Ta-valy meg-ta-nul-tá-tok a be-tű-ket, és ki-nyi-tot-tá-tok az 
a-rany-ab-la-kot. A sza-vak-ból me-sék, ver-sek szö-vőd-tek. 
Most is-mét e-gyütt az osz-tály. Ké-szül-je-tek! Az ol-va-sás 
nagy ka-land-ja és ö-rö-me foly-ta-tó-dik… Haj-rá!

Az al-ko-tók csa-pa-ta

Tás-ka, is-ko-la

Kit visz a tás-ka?
Fi-út.
Kit hoz a tás-ka?
Le-ányt.
Az ud-va-ron ta-lál-koz-nak.
Tás-ka, fi-ú, le-ány.
És ez így megy hét-fő-től
pén-te-kig min-den nap,
a-míg a tás-ka
meg nem ö-reg-szik.

Miklya Zsolt
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Ismét együtt! Ismételjünk!
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Szeptemberi töprengés
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Miért szeretne elszállni a gólyákkal a gyermek?

Miért maradna mégis?

Mi szeretnél lenni, ha nagy leszel?

   1.

   3.

   2.

Szep-tem-be-ri töp-ren-gés

Hogy-ha ne-kem szár-nyam vol-na,
Dél-re száll-nék, mint a gó-lya.
Nem kel-le-ne ó-vo-dá-ba
jár-nom, az-tán is-ko-lá-ba.

De a-zért jó még-se vol-na
el-re-pül-ni, mint a gó-lya.
É-des-a-nyám bá-na-tá-ban
foly-ton sír-na én-u-tá-nam.

Le is te-szek vég-leg ró-la,
csak a-zért se le-szek gó-lya.
In-kább já-rok ó-vo-dá-ba,
az-u-tán majd is-ko-lá-ba.

S mi-re min-det mind ki-jár-tam,
s még-se nő-ne ki a szár-nyam,
tu-dom már, hogy mit csi-nál-jak:
el-sze-gő-döm pi-ló-tá-nak.

      Kányádi Sándor

le is te-szek ró-la: 
nem csi-ná-lom 
to-vább, fel-ha-
gyok ve-le

töprengés: 
elmélkedés, 
gondolkodás

el-sze-gő-döm: 
be-ál-lok, 
mun-kát vál-la-lok
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 2.

Ezt már tudom 1.

8

Nevezd meg a képeket! Válaszd le a szókezdő hangokat! 
Mondd ki a hangokat egymás után, mintha összeolvasnád 
őket!

Mit látsz a képen? Nevezd meg!   1.

a) Mondd el emlékezetből!
b) Tapsold le a szavakat!
c) Csoportosítsd a szavakat többféleképpen!
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   3. Olvasd el az ábécét!

   4. Olvasd el a szótagokat! Alkoss belőlük szavakat! Mondj 
mondatokat velük!

 ma pa   nat macs

 mi vo  ka csil

 si ke  reg fecs

 ré nye  fur hás

 csa ju  log nyér

 si ke  reg fecs

 ré nye  fur hás

 ma pa   nat macs

 mi vo  ka csil

 ré nye  fur hás

 csa ju  log nyér

 ré nye  fur hás

   5. Alkoss a szavakból mondatokat! Beszéljétek meg a belő-
lük  összeállítható közmondások és a szólás jelentését!

Többet

ért

van.

ésszel

Annyit

erővel.

mint

Malaca

tyúk

hozzá,

az ábécéhez.

mint

 a á b c cs d dz dzs e é f
 g gy h i í j k l ly m n
 ny o ó ö ő p q r s sz t
 ty u ú ü ű v w x y z zs

 A Á B C Cs D Dz Dzs E É F
 G Gy H I Í J K L LY M N
 Ny O Ó Ö Ő P Q R S Sz T
 Ty U Ú Ü Ű V W X Y Z Zs
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 2.

Ezt már tudom 2.

10

Pótold a hiányzó hangokat! 

 bak al ab ál
 dal él ől úl
 FAL ÉL ÖL ÚL
 KAP AR ÉR ÖR

Olvasd el a szavakat balról jobbra és felülről lefelé!
Mely testrészek nevét találod meg a szavak között?

 kap kép kar kár
 var vér mar már
 kar kér hat hát

   1.

 3. Olvasd el! 
a) Tapsold le a színessel írt szavakat! 

 hód bá-bu da-gad do-bo-gó
 dug du-da do-bog he-ge-dű
 kád du-gó ha-bog ko-po-gó
 pad gi-da ku-pak ro-bo-gó
 hab ti-ed ko-pog ka-na-pé
 dob ba-ba tá-mad ta-pa-dó

b) Mondj egy-egy mondatot is velük!

c) Mely szavak illenek a képekhez? Határozd meg, hol van-
nak! Például: az első oszlopban, 

a harmadik sorban. 
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   4.

   5.

   6.

   7.

Melyik szó nem illik a sorba? Több megoldás is lehet! In-
dokold meg, miért azt/azokat választottad!

Alkoss mondatokat a szókártyákkal és a képekkel! 

Folytasd a szóláncokat a pároddal!

Tanuld meg a verset! Mondd egyre gyorsabban!

ar-ra

any-nyi

ak-kor

er-re

eny-nyi

ek-kor

he-gyek lep-ke  fecs-ke  kecs-ke Pe-ti-ke

gör-be            ma-dár           csa-csi              bú-tor
        be-le           dár-da             csi-be        tor-ma
              le-ér                da-lol             be-le               ma-dár

BOB

5 Ft

Törpetánc 
Fenn a hegyen,
körbe-körbe,
Tűztáncot jár
három törpe.

Rátiporva
kőre, rögre,
azt huhogják
megpörögve:

Hipp, hopp,
hepe, hupa,
avar, muhar,
jaj, de puha!

Zeng a daluk
mindörökre,
Törpe bögre,
görbe bögre.

Tamkó Sirató Károly

OFI-olvasokonyv-2_1_ismétlés.indd   11 2017. 03. 09.   13:22



   2.

12

Tavalyi olvasmányaim

   1. Figyeld meg a képet! Csukd be a könyvet! Sorold fel emléke-
zetből a képen látható állatokat!

Alkossatok csoportokat! Válasszatok néhány állatot a kép-
ről! Találjatok ki ezekről az állatokról egy-egy mesét! Adjá-
tok elő a színdarab formájában!
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   3. Csoportban dolgozzatok! Néz-
zétek meg a kártyákból kira-
kott vázlatláncokat! Melyik 
mesét ismeritek fel? Válasz-
szatok egyet! Meséljétek el a 
többieknek, vagy jelenítsétek 
meg állóképpel!

a)

b)

c)

d)

e)

Állókép
A csoport megeleve-
níti a témát. Tapsra 
mindenki mozdulat-
lan szoborrá válik.
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   4.

   1.

   2.

   3.

   5.

Melyik szó nem illik a sorba? Szerinted miért?

Olvasd el a szópiramisokat!

Mondd egyre gyorsabban!  

Nem minden fajta szarka farka tarkabarka, 
csak a tarka fajta szarka farka tarkabarka.

rossz remek hitványsilány

rak
rakás

rakásra
fészekrakásra

harag 
haragudott

megharagudott

hall 
hallgat

hallgatta
elhallgatta

14

A vadgalamb és a szarka

Olvasd el a rövid ismertetőket! Milyen újdonságot tudtál 
meg a szarkáról és a vadgalambról?

Keress rá a két madár hangjára az interneten! Hallgasd meg!

szarka: A szarka a varjúfélék csa-
ládjába tartozó, közepes méretű 
madár. Fekete-fehér a tollazata, a 
farktolla fekete. Ezzel lehet megkü-
lönböztetni a varjaktól. A szarka egy 
egész életre választ magának társat.

vadgalamb: Más néven gerle, gilice. 
Tolla halvány szürkésbarna, nyakán 
vékony fekete sáv fut. A galambnak 
is egész életében ugyanaz a társa. 
A fészket a tojó, azaz a nőstény épí-

ti. A gallyakat, gyökereket, növények szárait a hím hordja 
hozzá. Hangjuk ismétlődő: „ku-kúú-kuh”.
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  1.

  2.

  3.

Milyen fészket épített a galamb?

Mit mondogattak a madarak? Szerinted miért?

Mi lett a történet vége?

Olvasd el a közmondásokat! Szerinted melyik illik a meséhez? 
Miért?

Olyan a feje, mint a szarkafészek. 
Sokat akar a szarka, de nem bírja a farka. 
A sólyommadárnak nem lesz galamb fia.

15

A vadgalamb és a szarka

Tudod-e, miért rak a vadgalamb néhány szál száraz ágból álló 
hitvány fészket? Elmondom én.

A vadgalamb a szarkától szerette volna megtanulni a fészek-
rakást. A szarka ugyanis nagy mestere ennek a tudománynak. 
Olyan fészket tud csinálni, amihez héja vagy ölyv hozzá nem 
férhet.

A szarka szívesen elvállalta a tanítást. Fészek-
rakás közben egy-egy gallyat a helyére rakva 
mindig ezt mondogatta:

– Csak így, csak úgy! Csak így, csak úgy!
A vadgalamb erre folyton ezt felelte:

– Túdom, túdom!
A szarka türelemmel hallgatta a 

vadgalamb válaszát egy ideig. Végül 
azonban megharagudott rá:

– Ha tudod, hát csináld egyedül! – s 
otthagyta a fészket félig készen.

A vadgalamb azóta se tudott meg töb-
bet a fészekrakás mesterségéről.

Arany László nyomán

hitvány:
rossz minőségű, 
nem jó

   1.

   3.

   2.
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Ősz

„Őszi éjjel
izzik a galagonya
izzik a galagonya

ruhája.”
 Weöres Sándor: A galagonya  

(részlet)
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   2.

   3.

   4.

18

Almaszüret

   1. Helyettesítsd be az a vagy az á hangot a szavakban a piros 
korongok helyére! Foglald mondatba a kapott szavakat!

Alkossatok csoportokat! 

Alkoss mondatokat!

 b l m r s s h j h t lma

lm s p t

T szt :
f l k l  l szt
f l  cs m g v j
2 k n l c k r
1 d r b t j s
1 cs m g s t p r
6 k n l t j

T lt l k:
6-7 d r b lm
4 k n l c k r
1 cs p t f h j

a) Fejtsétek meg együtt a nagyi titkos receptjét! Írjátok le a füze-
tetekbe!

b) Tanítótok segítségével vágjatok egy almát annyi részre, ahá-
nyan vagytok! Egyétek meg a gerezdeket! Egy karácsonyi nép-
szokás szerint ti úgy tartoztok össze, mint az alma gerezdjei.

Olvasd el a szópiramisokat!

szűr
szüret

szüretel
szüreteljünk

tár
tárol

tároló
tárolóban

szín
színes

színesedik
színesedni

kása
kásás

kásásodik
megkásásodik

megkásásodik: 
pépessé válik, 
túlérik

Anna álma…

Hazai málna…

Piros alma…

Balra száll…

Salátástál…

Házi lekvár…

   5.

   7.

   6.
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   5.

   7.

   6. Mit jelent a következő közmondás? Beszéljétek meg!
Nem esik messze az alma a fájától.

Itt az almaszüret ideje. Olvasd el a tudnivalókat!

Olvasd el a verset! Tanuld is meg!

a) Hallgassátok meg közösen a verset Gryllus Vilmos előadá-
sában!

b) Miért várja a költő, hogy fújjon a szél? Válaszolj!
c) Keress összecsengő szavakat a versben!

Alma, alma
Alma, alma 
piros alma,

odafönn a fán,
ha elérném,

nem kímélném,
leszakítanám.

De elérnem
nincs reményem.

Várom, hogy a szél
azt az almát,
piros almát
lefújja elém.

Kányádi Sándor

19

A foltos, lehullott almát külön gyűjtsd össze!

Csak az érett almát szedd le!

Dobni nem szabad!

Ne tépd le! Fogd meg az almát, és csavarj rajta egyet!

Így a kocsánya nem válik el az almától.
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   2.

   1.    3.

Erre csörög a dió

20

   4.
 Olvasd el a szavakat! Hol látod a képen ezeket a tárgyakat? 
Mondd el! Foglald mondatba a szavakat!

Keresd meg a szótagkártyák párját! Mondd ki a kapott sza-
vakat!  Alkoss velük mondatot!

ol- -ló mű-

fo-

szü- -rő

-tőszű- -lő -lyó

sün fésű vödör repülő
pók cipő tükör sütemény
óra bohóc fátyol csecsemő
olló csokor csengő kötőtű
ajtó szatyor körte tolószék
könyv befőtt teknős cipőfűző
gyöngy zászló léggömb gombolyag
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   3. Olvasd el a szavakat! Alkoss mondatot velük!

21

röfög örültborsót köhög

pöfög

szűkölő

borsot szűkülőröhög őrült

   4. Tamkó Sirató Károly verse adta az ötletet a Bödön Ödön 
című alkotáshoz. Mit veszel észre?

Bőrönd Ödön

Bőrönd Ödön 
a Köröndön 
ül a kövön, 
ül a kövön 

fekete színű bőröndön.

Arra száll egy helikopter, 
lerádióz a riporter: 

Bőrönd Ödön! 
Bőrönd Ödön! 
Miért is ülsz itt 

a Köröndön 
fekete szín 

bőröndödön?

Visszafelel Bőrönd Ödön 
csepp zsebrádió-adóján: 

Azért ülök a Köröndön 
fekete szín bőröndömön, 
várom, hogy a tearózsa, 
várom, hogy a tearózsa 

kinyíljon az aszfaltkövön,

s a 4-es busz begörögjön!
Tamkó Sirató Károly

Bödön Ödön

Mit keres a bödönödön 
Őkelme, szőr Bödön Ödön? 
Mért ücsörög bödönödön 

Őkelme, szőr Bödön Ödön? 

Mért nem kövön
csücsül Ödön? 

Mért épp a te bödönödön? 
– Elüldözöm Bödön Ödönt! 

Ne üljön a bödönömön! 

Ne üldözd el Bödön Ödönt! 
Azért ül a bödönödön, 

S nem ücsörög 
ő egy kövön, 

Mert a neve Bödön Ödön.
Kóródi Bence
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   2.

Gesztenyéző

   3.

   4.

   5.

   6.

Fejezd be a megkezdett mondatokat!

A kosár… 

A kislány vadgesztenyét…

Gesztenyebábot…

Tudtad?  

A vadgesztenyéből gesztenyebábot készíthetünk.
A gesztenyepürét szelídgesztenyéből készítik.

22

Mi jut eszedbe a képről? Mi változott meg? 

Olvasd el a betűket! Becsüld meg, melyikhez használtuk 
fel a legtöbb gesztenyét! Számold is meg a gesztenyéket 
minden betű esetében!

   1.
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Olvasd el a következő történetet! Válaszolj a kérdésekre!

A gesztenyelovag
Beköszöntött az ősz. Minden nap esett az eső. Peti alig vár-
ta, hogy hazaérjen az iskolából. 

Miután befejezte a leckéjét, várat épített. Már egy hete 
dolgozott rajta. Felhasználta az összes építőkockáját, a do-
bozait, minden kis figuráját. Büszkén nézte építményét. 

– De ki védje meg őket a támadásoktól? Kellene egy 
ügyes hadvezér! Egy igazi lovag! – ahogy így gondolkodott, 
szokása szerint zsebre vágta a kezét, és az állát vakargatta. 

Akkor jött az ötlet! Hazafelé talált hat lehullott geszte-
nyét. Két nagyot és négy kicsit. 

– Ebből én most lovagot készítek – gondolta. Nővére se-
gítségével igazán félelmetes vitéz született a gesztenyék-
ből. Nem is mert senki a vár közelébe férkőzni soha többé.

Farkas Andrea

Olvasd el a verset! Válaszolj a kérdésekre!

a) Mely sorok ismétlődnek a versben?
b) Mihez kellenek a gesztenyebábok?

a) Mivel töltötte idejét a kisfiú?
b) Hogyan született meg a gesztenyelovag?

   5.

   6.

23

Gesztenyéző
Vadgesztenye, gesztenye, 
kosárkámba potty bele! 
Gesztenyéből fabrikálok 
buksi fejű barna bábot.

Vadgesztenye, gesztenye, 
kosárkámba potty bele!
Ha vagytok már jó néhányan, 
megnyitom a bábszínházam.
                                Gyárfás Endre

fabrikálok: 
készítek, 
összerakok, 
megépítek, 
létrehozok
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24

Dalocska

Olvasd el az esernyőről szóló szöveget! Mit tudtál meg róla?

   5. Nézz át a másik oldalra! Mit fogtok olvasni: verset vagy me-
sét? Hány versszakból áll? Ki a szerzője?

Ki tud többet az évszakokról? Készítsetek gondolattérképet!

játék

időjárás ünnepek

sport

öltözködés

évszak

   1. Melyik szónak látod a ritmusát?

reggel

táncol

falevél hógolyó

messze

Az esernyő őse
Az összecsukható ernyőt ősidők óta használják. Elő-
ször a nap ellen védett. Később bőrből készítet-
tek rá huzatot. Így már nem ázott át. A  bordái 
halcsontból voltak. Több kilót nyomott. 
Családról családra örökítették.

Nézz át a másik oldalra! Mit fogtok olvasni: verset vagy me-

Az összecsukható ernyőt ősidők óta használják. Elő-
ször a nap ellen védett. Később bőrből készítet-
tek rá huzatot. Így már nem ázott át. A  bordái 
halcsontból voltak. Több kilót nyomott. 

Játsszunk!

Alkossatok négy csapatot! Adjátok elő némajátékkal az 
évszakok váltakozását!

A nyár csapata pillangókból álljon.
Az ősz csapata szél és eső úrfiakból.
A tél csapata didergőkből.
A tavasz csapata virágbontókból. 

Beszéljétek meg, melyik csapat kezd! Az álljon fel, és 
adja elő a szerepét! A többiek figyeljék, mikor következ-
nek, és vegyék át a stafétabotot!
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Szerinted melyik évszakról szól a vers? Miért?

Miért kéri a költő, hogy röppenjen el a pillangó?

Olvasd el újra a vers első versszakát! Hány szótagból állnak 
a sorok?

Keress rímelő verssorokat! Mondd el a párodnak csak ma-
gánhangzókkal! Ő találja ki, melyik sorra gondoltál! Utána 
cseréljetek! 25

      Dalocska

Csengő szól: gingalló,
röppenj már, pillangó!
Pillangó messze jár,
volt-nincs nyár, vége már.

Züm-züm-züm, ez a szél;
táncol a falevél.
Züm-züm-züm, ez a szél!
Egy reggel itt a tél.

Csukás István

Züm-züm-züm, ez a szél!

Csukás István
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Maszat-hegyi naptár

26

Milyen változások történnek ősszel a természetben?

Játsszunk!

Gyűjtögessetek, alkossatok!

Gyűjts össze színpompás őszi faleveleket, amelyek segítsé-
gével csodálatos képeket készíthetsz. Nem is kell hozzá más, 
mint egy kartonlap, ragasztó, a falevelek és a képzeleted.

Egy naptár egyik oldalát idefújta az őszi szél. Tudod-e, mi az 
a naptár? Beszéljétek meg, miért lehet szükségünk rá!

Összekeveredtek az őszi hónapok nevében a betűk. Mely hó-
napok ezek?

A zsákban ősszel érő gyümölcsök bújtak el. Gondolat-
ban vegyél ki közülük egyet! Mesélj róla a társaidnak 
például így: Sárga színű, ha érett,  finom édes! K hang-
gal kezdődik a neve. A többiek találják ki, hogy melyik 
gyümölcsre gondoltál.
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Melyik őszi hónapról nem olvastál most verset?

Mit jelent az, hogy „Fogynak a nappalok, nyúlnak az esték…”? 
Beszéljétek meg!

Hogyan fejezi ki a költő, hogy a hidegtől kipirulunk?

Hogyan készül November néni a télre?
27

pöndörödő: 
kunkorodó

piktor: festő

alkonyat: nap-
lemente, amikor 
lemegy a nap

neszeznek: alig 
hallható zajt csap-
va mocorognak

Maszat-hegyi naptár
(részlet)

Október
Fogynak a nappalok, nyúlnak az esték,
teli pöndörödő levelekkel a fák,
mintha kispriccelt volna a festék,
oly sokszínű lett ez az őszi világ.
És mintha a bőrön ecset kaparászna
arcunk kipirul, belekékül a szánk,
egy piktor az ősz, és nincs neki vászna,
színeket ken ezért maszatolva miránk.

November
Ablak tátong a rossz falon,
becsordogál az alkonyat,
neszeznek polcon, asztalon
kis, bolyhos orrú plüssnyulak,
November néni üldögél
a hintaszék alatta ring,
elmúlt az ősz, és itt a tél,
kötött mellényke kell megint. 

Varró Dániel
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Ősszel elköltöznek a fecskék

28

Olvasd el figyelmesen a verset!

Figyeld meg a képeket! Alkoss mindegyikkel kapcsolatban 
kérdéseket! Ha tudod, válaszold is meg ezeket!

a) Figyeld meg, szerepel-e az ősz szó a versben!
b) Honnan tudtad mégis már korábban, hogy az ősz készül a nyár 

helyére lépni? Keresd ki és olvasd fel azokat a sorokat, ame-
lyekből rájöttél!

c) A vers melyik részében találod meg az őszül szót? Mit jelent itt?
d) Milyen madár szerepel a versben?

ficserészne: 
fecsegne, 
fecserészne, 
csicseregne

csősz: a termésre 
a mezőn vigyázó 
őr, mezőőr

a

c

b

d

Valami készül 
Elszállt a fecske,
üres a fészke,
de mintha most is
itt ficserészne,
úgy kél a nap, és
úgy jön az este,
mintha még nálunk
volna a fecske.
Még egyelőre
minden a régi,
bár a szúnyog már
bőrét nem félti,

és a szellő is
be-beáll szélnek,
fákon a lombok
remegnek, félnek.
Valami titkon,
valami készül:
itt-ott a dombon
már egy-egy csősz ül:
Nézd csak a tájat,
de szépen őszül.

Kányádi Sándor

OFI-olvasokonyv-2_2_osz.indd   28 2017. 03. 09.   13:24



  1.

  2.

  3.

   1.

   3.

   2.

Hogy hívták régen az emberek szeptember 8-át? Miért? 
Milyen őszre számítottak, ha később indultak a madarak?

Melyik égitesten képzelték el a madarak telelését? 
Mi volt a pap kérdése? Miért lepődött meg a válaszon?

Mivel jelölik meg napjainkban a madarakat? 
Mit gondoltok, hogyan segít a madárgyűrűzés a mada-
rak útvonalának megismeré sében?

29

Ősszel elköltöznek a fecskék

Szeptember 8. keresztény ünnepnap, Jézus anyjának, Máriának 
a születésnapja. Ezért Kisasszony napjának is nevezik. A fecs-
kék ilyenkor kelnek útra. Ezért ezt a napot a nép Fecskehajtó 
Kisasszony napjának is becézte. 

Régen az emberek azt gondolták a költöző madarakról, hogy 
télire felszállnak a Holdra. 

Azt mondják, egyszer régen egy német pap tudni akarta, 
hová repülnek a fecskék. Ezért cédulát erősített egy fecske lá-
bára. Erre azt a kérdést írta: „Mondd, fecske, hol töltöd a telet?” 
Nagy meglepetésre tavasszal a fecskével együtt válasz is érke-
zett: „Petrus házában, Ázsiában.”

Ma már követni tudjuk a vándormadarak útvonalait. A ma-
darak lábára erősített gyűrűk sokat segítettek abban, hogy 
jobban megismerjük életmódjukat, szokásaikat. 

Téli vendégeink
Furcsa, de igaz: ősszel mi is kapunk 
télre vendégeket. Ezek a madarak a 
nagyon hideg tájakról érkeznek hoz-
zánk. Nálunk könnyebben át tudnak 
telelni. Ilyen madár a kerceréce is. 

Ősszel elköltöznek a fecskék
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Világgá ment a nyár

30

Egészítsd ki a mondatokat!

Válassz ki mindegyik csoportból egy szót! A kiválasztott szót 
foglald mondatba!

Nézd meg a képet! Mesélj róla! 

Ősszel nem csak a természet készül a …

Eső után a fák alatt, ősszel is megjelennek a …

Vannak olyan állatok is, amelyek téli … öltenek fel.

Az állatok között vannak olyanok, amelyek  …  alszanak.

néz
nézhessen

szétnézhessen

virrad
virradjon

megvirradjon

hall
hallott

hallottak

Melyik szónak mi az értelme? Keresd meg a párját!

megvirrad

avar

kikerics

bükkmakk

úrfi A bükkfa makktermése.

Az úr fia, úri származású fiú.

Lehullott lomb, száraz falevelek együtt.

Kivilágosodik az ég, hajnalodik.

Hegyi réteken termő, lilás színű őszi növény.
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Hogyan aludt a nagy bükkfa az éjjel? 
Miért várta, hogy megvirradjon?

Mire ébredtek a mókusok? 
Miért örültek a mókusok a bükkmakknak?

Milyen növények voltak az erdőben? 
Melyik fa volt magányos?

Hogyan haladt az úrfi a réten? 
Mit csörgetett? 

31

Világgá ment a nyár

Nyugtalanul aludt az éjszaka a nagy bükkfa. Nem is aludt jófor-
mán, csak sóhajtozott. Alig várta, hogy megvirradjon, hogy szét-
nézhessen a tájon. Hunyorogva nézett szembe a kelő nappal.

– Bikmakk, bikmakk! – ébredtek a mókusok is vígan ugrán-
dozva.

Maga alá tekintett az öreg erdő. S hát mit kell látnia: csupa 
makk, frissen hullott bükkmakk az avar. Annak örültek úgy a 
mókusok. 

– Bikmakk, cseremakk, mogyoró! – ujjongták a mókusok.
S az öreg erdő látta, hogy magányos társa, a tölgy is, amott 

a tisztáson, tanácstalanul tekint körül. 
– Mi történt, szomszéd? – szólt át a bükkerdő a tölgyfának. 
– Világgá ment a nyár – felelte a tölgy helyett a mogyoróbokor. 
– Világgá, világgá ment – sóhajtott most már a tölgy is. 
S már látták is mindannyian a nyár lába nyomát végig a pa-

tak mentén húzódó hosszúkás réten. Kikerics virított minde-
nütt a nyár nyomán.

Füttyszót is hallottak. S látni vélték, mintha egy úrfiforma 
ugrált volna kikericsről kikericsre, de olyan könnyedén, hogy 
a finom szirmok meg se rezzentek alatta. Makkot, mogyorót 
csörgetve táncolt a falu felé. Az ősz volt. 

Kányádi Sándor

bikmakk:  
a bükkfa termése, 
bükkmakk

kikerics: 
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A mókus

32

Mely szavak értelme hasonló? Beszéljétek meg!

Mit tudtok a mókusról? Készítsetek csoportban ilyen ábrát 
róla!

Tudjátok-e, mi történt ezekkel a termésekkel?

sűrű, borzas, terjedelmes, kusza, lompos, 
bozótos, silány

elugrik, ragaszkodik, lendül, pattan, repül, 
úszik, kúszik, rugózik

élénk, vidám, gyors, lomha, lendületes, 
féktelen, eleven, vad

bozontos

rugaszkodik

fürge

a) Szerintetek melyik állat rágcsálhatta 
meg ezeket a terméseket?

b) Mely állatokról gondoljátok, hogy bizto-
san nem lehettek? Mit tudtok róluk?

olvasmányok

táplálkozása

filmek

testfelépítése

élőhelye életmódja

   1.

   3.

   2.
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A mókus

Láttál már szabadon élő mókust? Barnásvörös bundájáról, 
bojtos füléről, és persze nagy, lompos farkáról biztosan meg-
ismered. Ő az európai vörös mókus. Nem csak erdőben lát-
hatsz mókust: néhány városi parkban és kertben is megtele-
pedett már. 

A mókus a fa törzsén ug-
rálva közlekedik. Ekkor mind 
a négy lábával egyszerre ru-
gaszkodik el. Ugrás után a tű-
hegyes karmocskáit a fa kér-
gébe akasztja.

A mókus nagy,  bozontos 
farka az egyensúlyozást szol-
gálja. Nem csoda, hogy a 

legvékonyabb ágakon is fürgén és biztonságosan közle ke dik. 
Ugrás közben kormányozni és fékezni is tud a farkával, 
 zu hanáskor pedig ejtőernyőként működik. 

A mókus étrendjében leginkább 
magvak szerepelnek. Eszik mogyo-
rót, diót, makkot, bogyókat, gyümöl-
csöket, gombákat is. A mókus lerágja 
a  fák rügyeit és friss hajtásait. Bizo-
nyára meglepő, de megeszi a tojáso-
kat, és még a fészekben talált fióká-
kat is felfalja.

   1.

   3.

   2.

Hogy néz ki a mókus? Hol él?

Hogyan kapaszkodik az ágakon? Mire használja a farkát?

Mivel táplálkozik?

Mi a közös ezekben az állokban: mókus, egér, nyúl, hör-
csög? Nézz utána a könyvtárban vagy az interneten!
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Birs, hárs, pinty

34

Játékszabály

A mókus téli álmot alszik. Ha felébred, nagyon éhes lesz. Segíts 
neki, hogy minél előbb eleséghez jusson! Hogy hogyan?

Indulj el a              állomástól, ahol a mókus alszik! Mindig 
két út közül választhatsz. Az út végén a bekeretezett szó az ál-
lomás neve. Olvasd el!

Keresd meg az állomáshoz tartozó állítást! Igaz vagy ha-
mis? Ezt kell eldöntened. Ha szerinted igaz az állítás az állo-
más nevéről, azon az úton menj tovább! I betűvel jelöltük. Ha 
szerinted hamis, a másik úton haladj! H betűvel jelöltük. Jó 
helyre fogod vezetni a mókust, ha felébredt? A végállomáson 
elolvashatod.

Birs, hárs, pinty
Játék 7 éves kortól 9 éves korig

ÁLLÍTÁSOK

A a kivágott fa törzse. 

A illatos gyógynövény. 

A illatos, fanyar gyümölcs.

A  színes tollú, veréb nagyságú énekes 
madár. 

A lapos testű növényevő hal.

A lejtős oldalú kisebb völgy.

A  olyan fa, aminek virágjából gyógyteát 
főzünk.

A vízi jármű.

A  erős, sudár fa. Termése a makk, amit 
a mókusok nagyon szeretnek. 

A a kutyák kedvenc csemegéje. 

A illatos, fanyar gyümölcs.

A illatos gyógynövény. 

A a kutyák kedvenc csemegéje. 

A lejtős oldalú kisebb völgy.

A  olyan fa, aminek virágjából gyógyteát 

A vízi jármű.

A  színes tollú, veréb nagyságú énekes 

A lapos testű növényevő hal.

A a kivágott fa törzse. 

A  erős, sudár fa. Termése a makk, amit 

neki, hogy minél előbb eleséghez jusson! Hogy hogyan?
Indulj el a              állomástól, ahol a mókus alszik! Mindig 

két út közül választhatsz. Az út végén a bekeretezett szó az ál-
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Itt van az ősz, itt van ujra…

36

gyermek
gyermeke

gyermekére

ölt
öltözik

felöltözik

   1. Olvasd el a szópiramisokat!

nagy
nagyobb

legnagyobb

ül
ülök

kiülök

mosoly
mosolyog

mosolyogva

Olvasd el a verset egy levegővel! Utána olvasd hangosan 
úgy, hogy minden szótagra tapsolsz egyet! 

Jön az ősz
Jön az ősz – didereg,
Peregnek a levelek.
Zöldjük fáradt barnaság,
Pőrén táncol a faág. 

Csorba Piroska

úgy, hogy minden szótagra tapsolsz egyet! 

Keresd meg a szavak jelentését!

Petőfi Sándor magyar költő, forradalmár életével kapcsola-
tos adatokat olvashatsz itt. Mit jelölhetnek a számok? Társít-
sátok közösen a számokat az eseményekhez!

szelíd

kikelet

nesz Fehér, megőszült (haj).

Tavasz.

Békés, barátságos ember.

Enyhe, kellemes (idő).

A fülnek alig hallható zaj.

ezer 18 1 26 25

... évesen színész volt. ... évesen harcolt a forradalomban.

... gyermeke született: Zoltán. ... verset írt.

... évesen eltűnt a szabadságharcban.
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Miért lehet szeretni az őszt, és miért nem? 

Honnan nézi az őszi természetet a költő? Olvasd fel azt 
a versszakot, amelyikből ezt megtudtad! 

Keresd meg azokat a részeket a versben, amelyek a követke-
ző mondatok megfelelői!

Ősszel nyugovóra tér a természet.

Lehullanak a fák levelei.

Kirügyeznek tavasszal a fák.
37

Itt van az ősz, itt van ujra…
(részlet)

Itt van az ősz, itt van ujra, 
S szép, mint mindig énnekem. 
Tudja isten, hogy mi okból 
Szeretem? De szeretem. 

Kiülök a dombtetőre, 
Innen nézek szerteszét, 
S hallgatom a fák lehulló 
Levelének lágy neszét. 

Mosolyogva néz a földre 
A szelíd nap sugara, 
Mint elalvó gyermekére 
Néz a szerető anya. 

És valóban ősszel a föld 
Csak elalszik, nem hal meg; 
Szeméből is látszik, hogy csak 
Álmos ő, de nem beteg. 

Levetette szép ruháit, 
Csendesen levetkezett; 
Majd felöltözik, ha virrad 
Reggele, a kikelet. 

Aludjál hát, szép természet, 
Csak aludjál reggelig, 
S álmodj olyakat, amikben 
Legnagyobb kedved telik.

Petőfi Sándor

nesz: 
halk zaj

levetkezett: 
levetkőzött

virrad: hajnalodik, 
világosodik, pirkad

kikelet: 
tavasz, nyárelő

ujra: újra
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   1.

   2.

Őszi harmat

38

Melyik szónak mi a jelentése? Mondd el!

Melyik képhez melyik találós kérdés tartozik?

Szürke szárnyú nagy madár, szürke lesz a nagy határ, 
ha ősszel a földre száll.

Földre esem, de nem fáj, minden növény engem vár.

Hol vizet önt, hol havat hint, hol jeget szór fejedre, 
majd elszáll nyugatra, keletre.

Gyönge gyöpre heveredtem, gyémántjaim  elvesztettem, 
Hold kereste, megtalálta, reggel a Nap mind fölfalta.

kerekedik

pompa

ökörnyál A szemet gyönyörködtető gazdag, 
színes változatosság.

A pókok levegőben lebegő 
hosszú fonala.

Keletkezik, támad, lesz.

a b

dc
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Keresd meg a versben az őszi gyümölcsök nevét! Olvasd fel!

Milyen állatneveket találsz a versben? Milyen időjárási jelen-
ségek fordulnak elő benne?

Olvasd fel azokat a sorokat, amelyek a természet csendjére 
utalnak!

39

Őszi harmat

Őszi alma, őszi körte
Őszi harmat hull a földre.

Bújócskáznak fürge szelek
Sodorják a falevelet.

Sárga, piros, aranybarna
Levél libeg az avarra.

Mintha lepkék lebegnének
Gyenge fényében az égnek.

Száll az ökörnyál a fákra
Őszi bánat a világra.

Barna felleg kerekedik
Erdő, mező csendesedik.

Hol van már a régi pompa?
Őszi dér int nyugalomra.

A békák sem kuruttyolnak
A galambok sem burukkolnak.

Őszi tájon, őszi ének
Elszunnyad a szép természet.

Dénes György
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Jeles napunk: október 6.

40

Október 6-án
az 1848–49-es szabadságharc leverése után 

Aradon kivégzett vértanúkra emlékezünk

A 13 honvédtiszt kivégzőhelyén hatalmas tömeg gyűlt össze. 
Az asszonyok sírtak, jajveszékeltek, a férfiak hangosan zokog-
tak. Ekkor egy fiatal, csengő hang szólalt meg:

– Honfitársaim, aradiak! Legyünk büszkék hőseinkre, akik 
életüket áldozták a szabadságért!

Az emberek erre elhallgattak. A sokaság tapsviharban tört ki.
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Nemzeti ünnepünk: október 23.

Október 23-án 
az 1956-os forradalomra emlékezünk

– Hát te? Hogy kerültél ide, fiam? Nem félsz a katonáktól, a 
tankoktól?

– Debreceni diák vagyok, bátyám. A forradalomért jöttünk 
harcolni.

– Debrecen? Hallottam, ott is sok ezren tüntettek tegnap az 
egyetem előtt. 

– Igen, onnan jövök. Ránk is lőttek. Sokan megsebesültek. 
Két halottunk is volt.

– Mi meg kivágtuk az elnyomó címerét a nemzeti színű zászló 
közepéből. Elfoglaltuk a rádiót. Ledöntöttük a zsarnok szobrát. 
Győztünk, de még nincs vége.

– Éljen a szabadság! Éljen a haza!
– Mondom, hogy nincs vége, fiam! Vigyázz, lőnek!
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   Mese, mese, mátka…

„A mese az az ábécéskönyv,  
amelyből a gyermek megtanul  
saját lelkében olvasni.”

Bruno Bettelheim
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   3. Válasszatok ki csoportonként egy-egy mesét! Némajátékkal 
adjátok elő a legjellemzőbb jelenetét! A többiek találják ki, 
melyik mesére gondoltatok!

Fejezzétek be közösen az alábbi mondatokat!

44

 2.

   1.

A mese

Alkossatok csoportokat! Vegyetek elő egy nagy lapot! 
a) Gyűjtsetek szavakat a mesével kapcsolatban! 
b) Válasszatok szóvivőt! Mutassátok be a munkátokat!

mese

tárgyak

szerkezete

helyszínek

meseszámok

szereplők

állatokemberek csodás lények

Egyszer volt, hol nem volt…

Volt annak a királynak…

Kiálltad a próbát, ezért…

Boldogan éltek, amíg…

OFI-olvasokonyv-2_3_mese.indd   44 2017. 03. 09.   13:26



45

Ismerkedjetek meg az olvasókártyákkal! Vegyétek elő a 
csomagot!  

Húzzatok öt lapot! Ezekkel alkossatok egy történetet!

   4.

   5.

a) Válogassátok ki a mesék emberi szereplőit, a mesehősöket!

Szegény ember Király Királyfi Királylány

b) Gyűjtsétek ki az állatmesék szereplőit!

f) Milyen meseszámokkal találkoztatok a csomagban?

c) Keressetek kitalált lényeket!

Tündér Sárkány Boszorkány Varázsló-
asszony

e) Keressétek meg, mely kártyák fejezhetik ki a fogalmakat!

furfangosság segítséget kér vagy kapvilággá megy

rabság házasság szomorúságszerelem

d) Milyen varázstárgyakat találtok a pakliban?

Terülj, terülj 
asztalka

Aranyhaj AranyfonálAranytojás
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   3.

46

Varázslat

Mit látsz a képen? Meséld el!

Az alábbi szavak közül melyeket tudod kapcsolni a képhez?

   1.

 2. Olvasd el a szópiramisokat!
 edz varázs szamár
 edző varázsló szamárfül
 edzőcipő varázslónő szamárfüles

 süt cipő süveg csillag seprű
 sün cipó szakáll citrom kocka
 szél cica mozsár köntös zászló
 szén csákó szamár sárkány kesztyű
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   4. Olvasd el a mondatokat! 
Bővítsd tovább!

G @

G @

G 

G 

G 

G 

Sár      –      kány              pa  –  ri  – pán                 vág      –       tat       –        tam,

Gyé      –     mánt              ma – da  –  rat                mos      –      dat      –       tam.

Gön      –      cöl                 sze  – ke  – ret                  ker      –      get       –       tem,

Hold      –     fény       –     ha  –  jú    lányt               el       –       vet        –       tem.

kotta_Layout 1  2014.06.29.  12:13  Page 1

   6. Tanuld meg Weöres Sándor Sárkány paripa 
című versét! Hallgassátok meg! Énekeljétek el!

Sár - kány      pa-ri-pán      vág  -  tat  -   tam,

Gön -  cöl       sze-ke-ret      ker  -  get   -  tem,

 Gyé-mánt     ma-da-rat     mos - dat   -  tam,

Hold - fény      ha-jú lányt    el   -  vet   -   tem.

a) A boszorkány seprűn lovagol.
A gonosz boszorkány seprűn lovagol.

b) A királyfi legyőzi a sárkányt.
A legkisebb királyfi legyőzi a sárkányt.

c) A királylány szomorkodik.
A királylány egy toronyban szomorkodik.

   5. Zsombor játszik. Kitalált egy történetet, de 
most bajba került. Segíts neki!
Zsombor varázsolni szeretne. A boszorkány 
elrabolta szíve hölgyét. A lány a sárkány vá-
rának tornyában raboskodik. Onnan Zsombi 
egyedül nem tudja kiszabadítani. Arra gon-
dol, talán egy tündér vagy valami varázs-
tárgy a segítségére lehetne. A kisfiú felkapja 
a varázspálcát. De mi lehet a varázsige...? 
Segíts Zsombornak! Találj ki varázsigéket, 
hogy könnyebb legyen neki megmenteni 
választottját!

Babzsák
Játsszátok a mon-
datbővítést bab-
zsákkal! Aki meg-
kapja a babzsákot, 
az bővítse egy szó-
val a mondatot, 
majd dobja tovább 
a babzsákot!
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  2.

Olvasd el a könyvborítókon a címeket és a szókártyákon lévő 
szavakat! Melyik könyvben találod meg ezeket?

Nézd meg a meselexikonban található képeket! Mondj mon-
datokat a képekkel kapcsolatban! Használd a szókártyák 
szavait!

Nézd meg ismét a képeket! Milyen sorrendben találjuk meg 
a címszavakat a lexikonban? Miért?

Olvasd el a meselexikont! Utána olvass fel egy meghatáro-
zást a párodnak! Ő találja ki, melyik címszó meghatározását 
olvastad! Cseréljetek!

Készíts a pároddal meselexikont mesékben előforduló sza-
vakból külön lapra! Ügyeljetek a betűrendre! Készítsetek 
rajzot is a szavakhoz!

 3.

 4.

 5.

   1.

48

Meselexikon

csata

cintányér

Móra Ferenc

népzene

versszak

ősember

Petőfi Sándor

dzsúdószánkó

zongora

tündérszép mesebeli

háromfejű vasorrú patás
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Meselexikon

boszorkány Vénasszony alakját öltő, varázsolni 
képes, gonosz, ártó szereplő a mesékben. Más 
nevei: boszorka, vasorrú bába, vén banya.

hétmérföldes csizma Bűvös csizma, amelybe be-
lebújva a mesehős egy lépéssel hatalmas távol-
ságot tesz meg.

királyfi A mesebeli király fia. A legkisebb királyfi 
a zsarnok vagy gonosz ellen harcoló, a jókhoz 
tartozó mesehős.

királykisasszony A mesebeli király leánya, király-
lány.

kunyhó Egyszerű, szegényes kis épület. A szegény 
ember, a szegény asszony és a gyermekeik lak-
nak benne.

ördög Szarvakkal és patákkal ábrázolt, rosszra 
csábító, gonosz képzeletbeli lény.

sárkány Mesebeli gonosz szörnyeteg. Gyakran 
több feje is van. A mesehős ellenfele. 

szegény ember A jókhoz tartozó, szerény, ravasz, 
bátor mesehős. 

palota Gazdagon díszített, nagy épület. A mesebeli 
király, királyfi vagy királykisasszony lakik benne.

tündér Varázslatos képességekkel rendelkező, 
csodás szépségű, jóságos mesebeli nőalak.

varázspálca Varázsolni képes, csodás erejű mese-
beli pálca. Segítségével a használójának minden 
kívánsága teljesül.

vasorrú bába l. (lásd) boszorkány

világszép Csodás szépségű (mesebeli nő, például 
királykisasszony). Más neve: tündérszép.

49
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   3.

   4.

   5.

   6.

Miféle állatokat látsz a képen? Mit tudsz róluk?

Melyik szó lóg ki a sorból? Ha van olyan szó, amelynek nem 
ismered a jelentését, beszéljétek meg!

Mit jelentenek a következő kifejezések, szóösszetételek?

Van-e összefüggés a szavak között? Válaszod indokold!

Olvasd el a közmondásokat! Beszéljétek meg, mit jelentenek!

Mit jelentenek a következő kifejezések? Beszéljétek meg! 

50

 2.

   1.

A farkas és a kutya

farkaséhes

kutyaütő

blöki

fogság

kutyafáját

eb

rabság

farkasüvöltés

kutyahűség

bolhazsák

kötöttség

farkasordító hideg

kutya baj

házőrző

kutya meleg

kutya

szabadság

ordas csahos

A szabadság drágább az aranynál. 
A lánc az lánc, ha gyémántból van is.
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  1.

  2.

  3.

A farkas és a kutya

A farkas és a kutya találkoztak az erdőben. Mondja a farkas a 
kutyának:

– Barátom! Hogy lehet az, hogy te ilyen kövér vagy? Én, 
ahogy látod, erősebb vagyok nálad, futok az erdőben, este lop-
kodok, nappal fogdosok, mégis sovány vagyok.

Mondja a kutya:
– Engem jól tartanak, amiért vigyázok a házra, hogy ne men-

jen be sem tolvaj, sem kolduló ember. A gazda és a szolgák ad-
nak levest, csontokat, húst és kenyeret. Egész éjjel futkározok, 
amerre akarok, és egész nappal fekszem és alszom. Ha akarod, 
eljöhetsz velem! Akkor neked is jól fog menni a dolgod.

– Jól van, megyek – mondta a farkas –, mert most hidegek 
vannak, havak, esők, s nyáron a meleg. De ha én ülnék a ház 
előtt, hátha megijed valaki tőlem.

– Az ágyban, az asztalnál együtt lennénk, mint egy lélek.
A farkas ugrált, majdhogynem elsírta magát örömében.
Ahogy mentek az úton a kutya háza felé, észrevette a farkas, 

hogy a kutyának a nyaka kopasz.
– Mi ez barátom, mitől kopasz a nyakad? – kérdezte a kutyától.
– Ez azért van – mondja a kutya –, mert mikor jön valaki ide-

gen a házhoz, akkor én ugatok rá.
Ezért nappal láncra kötnek, csak este engednek el szabadon.

– Mit mondasz? Nem csinálhatsz azt, amit akarsz?
– Te most viccelsz? Egyszer megszöktem, de akkor is utánam 

jöttek, és visszavittek engem. De akkor megkötöttek.
És mondja a farkas:

– Akkor menj Istennel, és legyél még kövérebb, még szebb! 
Én inkább szabadon futkározom az erdőben, mert ha nincs 
szabad életem, akkor nagyobb úr sem akarok lenni.

Cigány népmese

 

51

   1.

   2.

   3.

Miért kapott a kutya csontot, levest? 

Szerinted miért viselte el a kutya a láncot?

Miben volt igaza a farkasnak, miben a kutyának?
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   2. Melyik meghatározás melyik mondáshoz illik? Írd ki mondat-
kártyákra! Párosítsd!

52

   1.

A holló meg a róka

Mit tudtok a rókáról? Készítsetek gondolattér képet!

Esze ágában sincs.

Túljár az eszén 
valakinek.

Előbb járjon az eszed, 
utána a nyelved.

Észt nem árulnak 
a vásárban.

Nem éri fel ésszel.

Megáll az esze.

Ésszel él az ember. 

Nem volt ott, amikor 
az észt osztották.

Jól gondold meg, mit beszélsz!

Nem tudja felfogni, megérteni.

Ravaszsággal legyőz valakit.

Aki nem elég okos, 
azon nem lehet segíteni.

Egyáltalán nem akarja megtenni.

Buta, eszetlen.

Okosnak, ügyesnek kell lennünk.

Megdöbbentő, hihetetlen, 
 érthetetlen dologra mondják.

olvasmányok

táplálkozása

filmek

testfelépítése

élőhelye
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   1.

   2.

Milyen hangja van a hollónak? 
Hogy néz ki ez a madár? 
Mit jelent az a kifejezés, hogy hízeleg a hiúságának?
Milyen az, aki hízeleg? Játsszátok el! Hízelegj te is a pad-
társadnak! 

Mit jelent az a kifejezés, hogy lépre megy? Hogy mondjuk 
másképp?

  1.

  2.

A holló meg a róka

Holló úr ült a fatetőn,
csőrébe sajt volt, jókora,
s kit a jó illat csalt oda,
a Róka szólt hízelkedőn:

„Á, jó napot, te drága Holló!
Mi szép vagy! nincsen is hozzád hasonló!
Nem tódítok, de hogyha hangod
olyan, mint rajtad ez a toll, ó
akkor a madarak között első a rangod.”
A Holló erre rendkívül örül,
torkán egy hangot köszörül,
kitátja csőrét, földre hull a sajtja.
A Róka felveszi és egyre hajtja:

„A hízelgő, akármi fajta,
azokból él, akiknek hízeleg:
Felér a sajttal ez a lecke – vedd.”
A Holló ámul, pironkodva, végre
megesküszik, hogy nem megy soha lépre. 

La Fontaine, Kosztolányi Dezső fordítása
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La Fontaine
ejtsd: la fonten
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   2.

   1. Mit jelentenek a következő szókapcsolatok? 

54

A tücsök és a hangya

fölkopott az álla

sok a jóból elhúzza a nótáját

panaszra ment

Olvasd el a szövegeket! Mit tudtál meg a tücsökről és a han-
gyáról? Készíts jegyzetet a füzetedbe!

mezei tücsök: A mezei tücsök nagy-
jából 2 cm hosszú, fekete színű ro-
var. Rövid ugrólábaival csak apró 
ugrásokra képes. Két pár szárnya 
közül a fedőszárny a hangadás szer-
ve is. A  két szárny reszeléséből alakul ki a ciripelő hang. 
A nyelvjárásokban a trücsök, prücsök elnevezések is erre a 
hangadásra utalnak.

A mezei tücsök ciripelése májustól nyár derekáig hallható, 
napközben és éjjel egyaránt. Esőben a tücskök elhallgatnak. 
Csak a hímek ciripelnek, a nőstények nem tudnak. A hím hí-
vóhangjával a nőstényeket csalogatja, és védi a területét. 

A mezei tücsök nem tud repülni. Állati és növényi eredetű 
táplálékot egyaránt fogyaszt.

hangya: A hangya hatalmas családokban élő rovar. A han-
gyabolyban több millió állat él együtt. Mindegyik egyed 
egyetlen anyakirálynőtől származik.

Léteznek maggyűjtő hangyák. Ezek a rovarok összegyűjtik 
a különféle magvakat a fészkükbe. Meglepő módon azonban 

nem télire raktároznak. A készle-
tet a hosszú, száraz időszakok-
ban fogyasztják. Ugyanis amint 
a hőmérséklet fagypont alá süly-
lyed, téli álmot alszanak.

 A mezei tücsök nagy-
jából 2 cm hosszú, fekete színű ro-
var. Rövid ugrólábaival csak apró 
ugrásokra képes. Két pár szárnya 
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   1.
   2.

Milyennek ismerted meg a tücsköt, milyennek a hangyát?

Te mit tettél volna a hangya helyében? 

Mit jelentenek az alábbi közmondások? Hogyan tudod 
kapcsolni a történethez?

  1.

  2.

A tücsök és a hangya

Mit csinált a Tücsök nyáron?
Csak muzsikált hét határon.
Aztán jött a tél a nyárra,
s fölkopott a koma álla.
Szomszédjában élt a Hangya.
Éhen ahhoz ment panaszra,
s arra kérte, egy kevéske
búzát adjon neki télire.

„Búzát? – szólt a Hangya sógor. –
Már ez aztán a sok a jóból!
Tél elején sincs búzád már?
Hát a nyáron mit csináltál?”

„Mit csináltam? Kérem szépen,
muzsikáltam – szólt szerényen
Tücsök mester. – Aki kérte,
nótát húztam a fülébe!”

„Nótát húztál, ebugatta?
No, hát akkor – szólt a Hangya –
járd el hozzá most a táncot!
Jó mulatságot kívánok.”

 La Fontaine, Rónay György fordítása
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Szorgos, mint a hangya.
Ki mint vet, úgy arat.

Aki nem dolgozik, ne is egyék.

„Búzát? – szólt a Hangya sógor. –

OFI-olvasokonyv-2_3_mese.indd   55 2017. 03. 09.   13:26



   3.

   2.

Nézd meg a rajzot! Találj ki róla egy rövid történetet! 
Meséld el!

A fenti rajzon lévő állatok közül melyikre vonatkoznak a szó-
kapcsolatok? Miért? Foglald mondatba őket!

56

   1.

könnyűszerrel kimászott

látása meggyöngült

alattvalója továbbment

kelepcébe került

Az oroszlán és a sakál

Mit jelentenek a következő közmondások?

Ahol nagy a szükség, közel a segítség.
Bajban ismerszik meg a jó barát.

   4. Mit tudsz a sakálról? Olvasd el a szócikkket!

sakál: A sakál a kutyafélék családjába 
tartozik. Táplálékát jellemzően kis rág-
csálók alkotják, de rovarokat, növé-
nyeket is fogyaszt. Nem veti meg az 
elhullott állatok tetemét sem. Magyar-
országon is élnek sakálok. A nálunk honos aranysakál népi 
neve: nádi farkas, toportyán, toportyánféreg.
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   2.

   3.

Hogyan nézett ki az oroszlán?

Szerinted mit fog tenni a sakál?

Szerinted hogyan folytatódik az oroszlán és a sakál tör-
ténete?

  1.

  2.

  3.

Az oroszlán és a sakál

A régi időkben a havasok lábánál tanyázott az állatok királya, 
az oroszlán. Ötszáz oroszlán fölött uralkodott.

Telt-múlt az idő, és ő is megöregedett. Beteges lett, lesová-
nyodott, látása meggyöngült. Egyszer, ahogy csapata élén ha-
ladt, beleesett egy kiszáradt kútba. Ötszáz alattvalója tovább-
ment, őt otthagyta.

Nem messze a kúttól tanyázott egy sakál. Meghallotta az 
oroszlánkirály üvöltését, s rá is talált a bajba jutott uralkodóra. 
Leült a kút mellé, és így gondolkodott:

Nem messze bővizű patak folydogált. A sakál árkot kapart, 
és a vizét a kútba vezette. Amikor a kút megtelt, az oroszlán 
könnyűszerrel kimászott belőle.

Ekkor így szólt az erdő istene:
– Mindenkinek, bármilyen erős és bátor is, kell hogy legyen egy 

barátja. Lám, a kicsi sakál mentette meg a hatalmas oroszlánt!
Kínai népmese

57

Neki köszönhetem, hogy 
ebben az erdőben lakhattam, békében 

élhettem, bőven ehettem húst. Most 
 veszélyes kelepcébe került. Hogyan  

hálálhatnám meg jóságát?

tanyázott: 
élt, lakott

kelepcébe: 
csapdába
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   2.

Alkossatok csoportokat! Mit tudtok Micimackóról? Gyűjtsé-
tek össze egy nagy papíron az alábbi ábrához hasonlóan!

Figyeld meg a térképet! Keresd meg Nyuszi házát! Ki lakik 
közelebb Nyuszihoz? Micimackó vagy Bagoly?

58

   1.

Micimackó látogatóba megy...

olvasmányok

táplálkozása

történetei

filmek

lakóhelye

barátai

tulajdonságai

külső belső

MICIMACKÓ 
HÁZA

AZ ÉN  
HÁZAM

NYUSZI HÁZA

MALACKA 
HÁZA

ÖZÖNVÍZ 
HELYE

MÉHECSKÉK 
FÁJA

ITT LEHET ESTÉLYEKET 
RENDEZNI

FÜLES MÉLÁZÓ 
HELYE

AZ ÉSZAKI SARK FELÉ

SZÁZHOLDAS 
PAGONY

A HÉT FENYŐFÁK

ELEFÁNT-CSAPDA

AHOL NEM JÁRT 
MENYÉT

NYUSZI BARÁTAI 
ÉS ÜZLETFELEI
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  2.

Micimackó látogatóba megy...
(részlet)

Medveczky Medve, baráti körben a Micimackó  néven is közis-
mert, egy napon az erdőt kerülte éppen, gőgösen dúdolva az 
orra alatt: „Tralala, tralala, pritty, pretty, prütty.”

Reggel fogyókúrát tartott a tükör előtt, a Tralala-nótát éne-
kelte talpára egyenesedve, hogy aszongya: tralala így, tralala 
úgy, aztán lehajolt nyögve néhányszor, hogy a mancsával elér-
je a lábujját. Reggeli óta párszor elmondogatta a Tralalát, míg 
kívülről nem ment.

Így dúdolgatott, csak úgy magának, közben kiment sétálni 
a kunyhó elé, azon tűnődve, vajon mivel foglalkoznak ilyen-
kor mások, és általában milyen lehet az, másvalakinek lenni, 
mint ő.

Egyszerre csak egy homokbuckához ért, és ebben a homok-
buckában nagy lyuk tátongott.

– Aha! – mondta Micimackó. – Ha hézagos műveltségem nem 
hagy cserben, akkor ez a bucka Nyuszit jelenti, a Nyuszi pedig 
Jó Társaságot és valami harapnivalót jelent.

Lehajolt, bedugta a fejét, és kiáltott:
– Itthon vannak, kérem szépen?
Horkanó zaj támadt belülről, aztán csönd lett.
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hézagos:  
hiányos
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   2.

   4.

   3.

Mit tudtál meg Micimackóról?

Min gondolkodott Micimackó séta közben? Mit tudtál meg 
Nyusziról? Szerinted hogyan folytatódik a történet?

Milyen volt Micimackó fogadtatása? Játsszátok el a jelene-
tet többféle befejezéssel!

Szerinted miért válaszolt így Nyuszi? Mi lesz a történet 
folytatása? Nézz utána a könyvtárban!

   3.

   4.

60

– Azt kérdeztem, kérem szépen, hogy itthon vannak-e 
 – ismé telte Micimackó hangosan.

– Nincsenek! – válaszolt egy hang , és még hozzátette: – Ne 
tessék úgy ordítani! Nem vagyok süket!

Micimackó tűnődött.
– Senki sincs odabent? – kérdezte.
– Senki.
Micimackó kihúzta a fejét a nyílásból, kicsit gondolkodott.

„Ez nem stimmel. Valaki csak van bent, ha egyszer azt mond-
ta, hogy senki. Senki nem 
mondhatja azt, hogy sen-
ki, anélkül, hogy valaki 
lenne. Aki senkit mond, 
annak valakinek lennie 
kell.”

Így hát újra bedugta a 
fejét, és folytatta a tár-
salgást:

– Hé, Nyuszi! Te vagy az?
– Nem – mondta Nyuszi megváltoztatott hangon.
– Ez nem a Nyuszi hangja?
– Nem hiszem – mondta a Nyuszi. – Legalábbis nem annak 

volt szánva.
– Vagy úgy – jegyezte meg Micimackó.

A. A. Milne: Micimackó, Karinthy Frigyes fordítása nyománMilne
ejtsd: miln

OFI-olvasokonyv-2_3_mese.indd   60 2017. 03. 09.   13:26



Patak utca

Fá
cá

n utca

Réce utca

Fecske utca

Hattyú

ut
ca

Kőhíd u.

Sirály
utca

Árpád utcaFürj u.Rigó utca
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Ivacs
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Tudtad? 

Néhány éve Veresegyházon 
nyílt meg Közép-Európa egyet-
len medvemenhelye. Közel 
negyven barnamedve él itt. 
A medveotthon az év minden 
napján nyitva áll a látogatók 
előtt. Ha visztek mézet, egy 
óriási fakanállal meg is etethe-
titek a macikat.

Nézd meg alaposan a térképet! 

Játsszuk el! Hogyan veszel jegyet?

Szerinted melyik megállónál kell leszállni a vonatról, ha a 
Medveparkba szeretnél eljutni?

Leszálltál a vonatról. Hányféleképpen juthatsz el a Medve-
otthonhoz? Mondd, hogy jobbra vagy balra fordulsz!
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   4.

 2.

Melyik nem illik a sorba? Foglald mondatba a szavakat!

Játsszatok! Egy tanuló álljon a táblához, háttal a többiek-
nek! A többiek válasszanak egy állatot! Fogalmazzanak meg 
állításokat erről az állatról! A táblánál álló találja ki, mire 
gondoltatok!

Mely mondatok kapcsolódnak az elefánthoz? Beszéljétek meg! 

62

   1.

A csökönyös kiselefánt

Mit tudsz az elefántokról?

önfejű bátor csökönyösmakacs

Ormánya van. Növényekkel táplálkozik. Sziszegő hangot ad. 
Afrikában és Indiában él. Tojással szaporodik. Magyarországon 
elterjedt. A bőre a vastagsága ellenére nagyon érzékeny. Száj 
helyett csőre van. Nagy fülével hűti magát a melegben. A leg-
nagyobb testű szárazföldi állat. Sokat tollászkodik. Az utódja 
majdnem két év vemhesség után jön világra. Három ember 
testtömegének megfelelő táplálékot eszik meg naponta.
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  2.
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A csökönyös kiselefánt

Élt a messzi Afrikában egy kiselefánt. Olyan csökönyös volt, 
olyan makacs, hogy azóta is emlegetik. Egyszer sétálni indult 
az elefántcsalád. 

– Gyere velünk – hívta elefántapja. 
– Nem megyek – rázta fejét a csökönyös kiselefánt. 
Hiába hívta elefántanyja és a testvérei. Nem akart velük 

menni. Otthagyták, egyedül maradt a kiselefánt. El is unta 
magát hamarosan. Akkor meg azért haragudott a világra. Azt 
mondta mérgében: 

– Nem is leszek én elefánt többé! 
Arra szökdelt egy gazella. Nézte a kiselefánt, megirigyelte 

karcsú termetét, sebes futását. 
– Tudom már, mi leszek! Gazella leszek! 
Azzal nekiállt, és elkezdett gazella módra szökdelni. Addig 

szökdelt, míg vastag oszloplábai össze nem akadtak, és föl 
nem bukfencezett. Föltápászkodott, és azt mondta magában: 

„Nem is olyan jó gazellának lenni. Inkább majom leszek!” 
Továbbsétált, míg egy majomcsapatot nem talált. Odakiál-

tott nekik: 
– Én is majom akarok lenni! Játsszatok velem! 
No, több se kellett a haszontalan majmoknak! 
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   2.

   4.

   5.
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Körülvették a kiselefántot, ki a fülét cibálta 
meg, ki a farkát, dögönyözték, csiklandozták, 
kókuszdióval hajigálták. Elunta a kiselefánt, 
sértődötten odábbállt.

Egyszer csak egy szép, tarka tollú papagáj 
röppent fel előtte. 

– De most már igazán tudom, mi leszek! Pa-
pagáj akarok lenni! Taníts meg engem röpülni, 
hallod-e! 

– Megtanítalak én szívesen! – állt rá a csíny-
tevő papagáj. – Gyere csak utánam! 

Elvezette a kiselefántot a folyóhoz, a me-
redek part széléhez. Megállt a magas parton, 
elrugaszkodott és felröppent. 

– Így kell, ide nézz! 
– Hiszen ez semmi! – rikkantotta a kiselefánt, 

és ő is elrúgta magát a parttól. Belepottyant 
persze a folyóba.

Nagy nehezen kivergődött a partra, csupa víz volt, csupa hí-
nár, csupa iszap. Azt dörmögte nagy mérgesen: 

– Mégiscsak elefánt maradok inkább! 
Aztán elcsörtetett az erdőbe, hogy megkeresse a családját, 

hátha még egyszer sétálni hívják. 
Afrikai népmese, Rab Zsuzsa átdolgozása nyomán

Hol élt a kiselefánt? Miért maradt magára?

Miért nem akart a kiselefánt többé gazella lenni?

Hogyan játszottak a majmok a kiselefánttal? Miért nem tet-
szett ez neki?

Hogyan tanította repülni a papagáj a kiselefántot?

Miért akart mégis elefánt maradni? Osszátok ki a szerepe-
ket! Játsszátok el a történetet!
Jól tette-e a kiselefánt, hogy így viselkedett?
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Figyeld meg a képet! Mi történhetett a filmgyári büfében? 
Milyen filmet forgatnak?

– Az elefánt a ma élő álla-
tok között a legnagyobb. 

Erős és értelmes. Miért nem vál-
lalta el ezt a csodás szerepet?

– Egy elefánt kétszer 
olyan nehéz, mint én. 

Sokat kellett  volna felszednem, 
hogy eljátsszam.

– Csak emiatt? – Hát, nemcsak ezért, 
hanem a fülem miatt is. 

Az én fülem icipici.

– Igen, a lovak füle általá-
ban kicsi.

– Víziló a nevem, de 
nem vagyok rokona a 

 l ónak. A sertésnek sem. 
Pedig azt mondják, hasonlítunk.

– Azért csak vannak 
rokonai!

– Csodálkozni fog. A bál-
nák és a del finek a legkö-

zelebbi rokonaim.

– Tartja a  rokonságot? – Igen. Úszóhártyám van. 
És én is a víz alatt alszom. 

Álmomban mindig feljövök le-
vegőt venni.  De a szárazföldön 
is otthon vagyok. Gyorsabban 
futok, mint az ember. Tudta?

Visszautasította az elefánt szerepét
Beszélgetés a vízilóval

– Egy elefánt kétszer 
olyan nehéz, mint én. 

– Hát, nemcsak ezért, 
hanem a fülem miatt is. 

Az én fülem icipici.

– Víziló a nevem, de 
nem vagyok rokona a 

Pedig azt mondják, hasonlítunk.

– Csodálkozni fog. A bál-
nák és a del finek a legkö-

– Igen. Úszóhártyám van. 
És én is a víz alatt alszom. 

Álmomban mindig feljövök le-

Filmgyár
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   2.

Mit tudtok az egérről és a macskáról? Csoportot alkotva 
gyűjtsétek össze!

Értelmezd a következő közmondásokat, szólásokat!

66

   1.

Az egérke, aki macskát evett

Szegény, mint a templom egere. 
Itatja az egereket. 

Játszik vele, mint macska az egérrel. 
Jóllakott macska nem fog egeret. 

Nincs otthon a macska, cincognak az egerek.

olvasmányok

olvasmányok

tulajdonságai

tulajdonságai

lakóhelye

lakóhelye

filmek

filmek

testfelépítése

testfelépítése

táplálkozása

táplálkozása
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  2.

Az egérke, aki macskát evett

Volt egyszer egy egérke, aki egész életét a könyvtárban töltötte. 
Egyszer felkerekedett, és meglátogatta szegény rokonait, akik 
egy konyhában éltek, és nem sokat tudtak a világról.

– Mit tudtok ti a világról? – mondta dölyfösen a szegény ro-
konoknak. – Fogadni mernék, hogy még olvasni sem tudtok.

– Milyen bölcs vagy és okos! – sóhajtották azok.
– Vagy például: ettetek már macskát? – folytatta a vendég.
– Te bölcs vagy és bátor – felelték illő bámulattal a szegény 

egérkék. – Tudod, mifelénk a macskák eszik meg az egeret.
– Mert olyan tudatlanok vagytok. Én bizony megettem már 

nem is egyet, és elhihetitek nekem, annyit sem mondott, hogy 
nyekk!

– És milyen íze volt?
– Papír- meg tintaíze, ha jól emlékszem. De az nem tesz sem-

mit. Hát kutyát ettetek-e?
– Már megbocsáss...
– Épp tegnap ettem egyet. Farkaskutyát. Micsoda agyarai  

voltak! De én bizony megettem, annyit se mondott, hogy 
mukk!

– És milyen íze volt?
– Papíríze, no. Hát elefántot? Azt ettetek már?
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dölyfösen:  
nagyképűen, 
lekezelően
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Hol élt az egér?

Milyennek ismerték meg az egértársak az egérkét?

Milyen állatokat evett már egérke?

Mi történt egérkével?

Hogyan menekült meg a kisegér?

   3.

   4.

   5.

68

– De bölcs vagy és vakmerő – felelték az egérkék. – De mi 
még nem is láttunk elefántot: mihez hasonlít? A trappista sajt-
hoz vagy az ementálihoz?

– Az elefánt az elefánthoz hasonlít, az csak termé-
szetes – felelte fölényesen a könyvtári egérke. – És et-
tetek már vízilovat meg hercegnőt meg karácsonyfát?

E pillanatban a macska, aki eddig egy láda mö-
gött hallgatózott, rettenetes miákolással rontott rájuk. 
A konyhai egérkék hanyatt-homlok menekültek likaikba, csak 
a könyvtári egérke maradt ott a meglepetéstől szinte szoborrá 
merevedve.

A macska  nyakon csípte, és játszani kezdett vele.
– Te volnál az a híres egér, aki macskákat eszik?
– Bocsásson meg méltóságod – hebegte a szegény egér.
– Meg kell értenie... Mindig csak a könyvtárban élek...
– Értem, értem, csak a képüket eszed a könyvekből.
– De csak ritkán... és tetszik tudni... csak tanulmány céljából...
– Azt meghiszem. Én is nagyra becsülöm az irodalmat. De 

nem gondolod, hogy egy kissé a valóságot is tanulmányoz-
nod kellett volna? Rájöhettél volna, hogy nem minden macs-
ka van papírból, és nem minden elefánt hagyja, hogy szétrág-
csálják az egerek!

A bajba jutott kis egér szerencséjére a macska figyelme egy 
pillanatra elkalandozott, mert meglátott egy pókot mászni a 
falon. A könyvtári egérke két gyors szaltóval kereket oldott. 
A macska pedig kénytelen volt a pókkal beérni vacsorára.

Gianni Rodari, fordította: Tótfalusi István

likaikba:  
lyukaikba

Gianni Rodari
ejtsd: dzsánni 
rodári
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Hol élt az egér?

Milyennek ismerték meg az egértársak az egérkét?

Milyen állatokat evett már egérke?

Mi történt egérkével?

Hogyan menekült meg a kisegér?

69

Házi kedvenceink
Sokan tartanak kutyát házi kedvencként. Mások a macská-
kat kedvelik. Van, aki mókust vagy hörcsögöt gondoz otthon. 
Az egereket is egyre többen szeretik. 

A kedvencként tartott állatok jó gazdára vágynak. Az állat-
tartást is meg lehet tanulni. Kezdjük olyan állattal, amelyik 
nem igényel sok foglalkozást! A teknősök például a kevesebb 
törődést is meghálálják. Egy kutyát vagy macskát azonban 
mindennap ápolni, gondozni kell  kitartóan, sok éven át.

Az  egerek jól  érzik magukat egymás 
tár sa ságában. Okos és játékos álla-
tok. A türelmes gazda még ülni, ké-
regetni és kötéltáncolni is megtanít-
hatja őket.

Az ékszerteknős szeret a lámpa-
fényben sütkérezni. 
De vigyázz! Tűző napra ne kerül-
jön, mert a  közvetlen napsütés 
már árt neki!

A csíkos mókus inkább egyedül sze-
ret élni. Szenvedélyes gyűjtögető, 
ezért mindig egy kicsivel több magot 
adj neki, mint amennyit megeszik!

Neked van kis kedvenced? Mesélj róla!

Hogyan lehetsz jó gazdája az állatoknak?

Melyik kisállat milyen gondozást igényel?  

Házi kedvenceink
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   3. Hallottál már a gémeskútról? Tudod, miért irtották az ürgé-
ket, miért áztatták a kendert? Olvasd el! 

Tudod, ki volt Arany Laci? 
Arany László Petőfi Sándor költő barátjának, 
Arany Jánosnak a fia. Ő is költő lett. Népme-
séket is gyűjtött.

70

 2.

   1.

Arany Lacinak

Olvassátok el a vers címét, azután ezt a levelet! Ki írhatta 
kinek?
„Laci a hozzá írt versedet könyv nélkül tudja. 
Akárki jő a házhoz, első dolga: mutogatni a ver-
set, hogy azt neki Petőfi Sándor bácsi küldte”.

ürgeöntés: Néhány évtizede az ürgét 
még kártevőnek tekintették és irtották. 
Egy ürgecsalád akár 25 kilogramm búzát 
is elfogyasztott évente. Ezért vadásztak 
rájuk. Üregükbe vizet öntöttek, hogy ki-
meneküljenek a felszínre. Így tudták el-
fogni őket.

gémeskút: A vezetékes víz elterjedése 
előtt, ha az embereknek vízre volt szük-
ségük, kutat ástak. A gémeskútból a vi-
zet egy emelőszerkezet, a gém segítségé-
vel húzták fel. 

kenderáztatás: A kender ősidők óta hasz-
nált növényünk. Rostjaiból vásznat, zsá-
kokat, kötelet készítettek. Először a ken-
dert vízbe áztatták, hogy rostjaira essen 
szét, majd szárították, puhították, fésül-
ték. Az így előkészített kenderből fonalat 
gombolyítottak.
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  1.

Arany Lacinak

Laci te,
Hallod-e?
Jer ide,
Jer, ha mondom,
Rontom-bontom,
Ülj meg itten az ölemben,
De ne moccanj, mert különben
Meg talállak csípni,
Igy ni!
Ugye fáj?
Hát ne kiabálj.
Szájadat betedd,
S nyisd ki füledet,
Nyisd ki ezt a kis kaput;
Majd meglátod, hogy mi fut
Rajta át fejedbe...
Egy kis tarka lepke.
Tarka lepke, kis mese,
Szállj be Laci fejibe.

Volt egy ember, nagybajúszos.
Mit csinált? Elment a kúthoz.
De nem volt viz a vederbe’,
Kapta magát, telemerte.
És vajon minek
Meritette meg
Azt a vedret?
Tán a kertet
Kéne meglocsolnia?

71

betedd: becsukd, 
bezárd

vederbe’: 
vödörben

nagybajúszos: 
nagy bajuszú
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72

Vagy ihatnék?... nem biz a.
Telt vederrel a kezében
A mezőre ballag szépen,
Ott megállt és körülnézett;
 Ejnye vajon mit szemlélhet?
Tán a fényes délibábot?
Hisz olyat már sokat látott...
Vagy a szomszéd falu tornyát?
Hisz azon meg nem sokat lát...
Vagy tán azt az embert,
Ki amott a kendert
Áztatóba hordja?
Arra sincsen gondja.
Mire van hát?
Ebugattát!
Már csak megmondom, 
mi végett
Nézi át a mezőséget,
A vizet mért hozta ki?
Ürgét akar önteni.
Ninini:
Ott az ürge,
Hű, mi fürge,
Mint szalad!
Pillanat,
S odabenn van,
Benn a lyukban.
A mi emberünk se’ rest,
Odanyargal egyenest
A lyuk mellé,
S beleönté
A veder vizet;
Torkig tele lett.
A szegény kis ürge
Egy darabig türte,

délibáb: nagy 
hőségben kiala-
kuló fényjelenség, 
tükröződés

kender: 
növény, kötelet, 
ruhaanyagot 
 készítenek belőle

rest: 
lusta

beleönté: 
beleöntötte
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Mire készül a költő? Miért hívta magához Lacit?

Szerinted mit fog csinálni az ember?

Mi történt az ürgével?

73

Hanem aztán csak kimászott,
Még az inge is átázott.
A lyuk száján nyakon csipték,
Nyakon csipték, hazavitték,
S mostan...
Itt van...
Karjaimban,
Mert e fürge
Pajkos ürge
Te vagy, Laci, te bizony!

Petőfi Sándor

Az ürge

Az ürge emlős állat, rágcsáló. Legközelebbi 
rokonai a mókusok. Növényeket, magvakat 
eszik, de a madarak fészkét is kifosztja. Több-
féle üreget ás. Téli álmot alszik. A közönséges 
ürge hazánkban fokozottan védett faj. Ha valaki 
nyakon csípné, lehet, hogy egyhavi fizetéséből 
nem tudná kifizetni a büntetést.
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Jártál már vásárban? Mit lehet ott venni? Játsszátok el!

Találd meg az összeillőket!

Mi az a paszuly?

Bab, paszuly, fuszulyka… 
Ki gondolná, hogy a háromféle el-
nevezés egyet jelent? 
A bab, a paszuly és a fuszulyka szó 
ugyanazt a termést és növényt ta-
karja más-más vidékeken. 
A  bab friss termését zöldbabnak 
vagy zöldpaszulynak hívjuk. A szá-
razbab ennek kiszáradt magja.
A babnak nemcsak sok neve, ha-
nem sokféle fajtája is van. A  futó-
bab például nagyon magasra fel 
tud kúszni.

74
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fuszulyka

tengeri

bab

paszulypiszke

kukoricaegres

burgonya krumpli

Az égig érő paszuly
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Az égig érő paszuly

Egyszer volt, hol nem volt, 
még a gyöngyvirágos réteken 
is túl, volt egyszer egy sze-
gény asszony. Annak volt egy 
fia meg egy tehénkéje. 

Olyan szegénységben éltek, 
hogy még egy korty tej vagy 
egy falat kenyér sem jutott már 
nekik. Bizony el kellett adni a 
tehenet. 

A fiú csak egy szem pa-
szulyt kapott a  tehénért. El-
szontyolodott a szegény asz-
szony, hogy a gyerek csak úgy 
elkótyavetyélte az egyetlen 
vagyonkájukat. 

Mit volt mit tenni, elültették 
a paszulyt. Hát az hajnaltájra 
olyan nagyra nőtt, hogy nem 
látták a tetejét. A kisfiú fogta 
magát, és elkezdett mászni 
rajta felfelé.

75

paszuly: bab,
fuszulyka

elszontyolodott:
elszomorodott

elkótyavetyélte: 
eltékozolta, 
elherdálta, 
elpazarolta
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Mikor feljutott, átbújt egy 
lyukon, s talált egy ajtót. Be-
nyitott, hát mit lát? A hétfejű  
sárkány tanyáját! Nagy zajjal 
jött is a sárkány, egy tyúkkal a 
hóna alatt. A fiú meg gyorsan 
elbújt egy láda mögé. 

Rákiáltott a sárkány a tyúkra, 
hogy tojjon egyet. A tyúk tojt 
is egy aranytojást. Tojt és tojt, 
ameddig a sárkány mondta. 
– Ez az aranytojást tojó tyúk 
kell nekem! – határozta el a 
fiú. 

Mikor a sárkány elaludt, a fiú 
szaladt a tyúkkal ki az ajtón, 
át a lyukon. Lemászott a pa-
szulyon, és gyorsan kivágta. A 
sárkány meg lezuhant a mély-
be, és szörnyethalt. 

A fiú hazaért a tyúkkal a 
szegény asszonyhoz. 

– Jaj, fiam, ezért a tyúkért 
még annyi paszulyt se kapsz, 
mint a tehénkéért! – jajgatott 
az anyja. Erre a fiú megmutat-
ta a tyúk tudományát. Annyi 
aranyuk lett, hogy jólétben él-
tek, míg meg nem haltak.

Magyar népmese, Kóródi Bence átdolgozása

   5.

   6.

   7.

   8.

76

7

OFI-olvasokonyv-2_3_mese.indd   76 2017. 03. 09.   13:26



77

   1.
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   8.

Kik a történet szereplői? 

Milyen élete volt a szegény asszonynak meg a fiának? 

Mennyit érhet egy tehénke? Szerinted mire kellett volna 
elcserélnie a fiúnak a te henet?

Mi lesz, ha a fiú felmászik a paszuly tetejére?

Te mit tettél volna a fiú helyében?

Miért jó, ha van egy aranytojást tojó tyúkod?

Helyesen tette-e a fiú, hogy ellopta a tyúkot?

Hogyan élt ezután az asszony és a fia?

Keress kapcsolatot az olvasott mese és a kép között! Fogal-
mazd meg a véleményed!

Szoborállítás
Jelenítsétek meg állóképben a mese diafilmkockáit! 

Az osztály találja ki, melyik jelenet hova illik!
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Mi a pecsenye? Mely hasonló hangzású szavak jutnak eszed-
be a képekről?

Mikor mondjuk a következő közmondást?

Olvasd el a kifejezéseket!

Összekeveredtek a pecsenye készítésének lépései. Mondd el 
helyes sorrendben!

78

   1.

A pecsenye

Egy halfajta. Frissen sült,
ízletes hús.

Bőbeszédű lány.

Mindenki a maga pecsenyéjét sütögeti.

a pecsenye eltűnt

letették a pincébe

fejüket törték

elősompolygott a macska

elmentek borért

vacsorára pecsenyét eszik

Később párold, amíg megpuhul!

Vásárolj egy jókora húst!

Tiszt ítsd meg! Darabold fel!

Legvégül süsd zsírjára!

Fűszerezd sóval, borssal!
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Mit határoztak el a komák? Mennyi pecsenyét sütöttek?

Mennyit nyomott a macska? 
Mitől tréfás a befejezés?

A pecsenye

Friss koma és Okos koma elhatározta, hogy vacsorára pecse-
nyét eszik. Vettek a mészárosnál egy nagy darab húst, és meg-
sütötték. Lett belőle három kiló pecsenye. Letették a pincébe, 
s elmentek borért. Mire megjöttek, s nagy vidáman asztalhoz 
akartak ülni, a pecsenye eltűnt.

– Hova lehetett? – töprengett Friss koma.
– Hova? Ugyan hova? – visszhangozta a másik.
Ahogy ilyenformán a fejüket törték, elősompolygott a 

macska.
– Az ette meg! – mutatott rá Friss koma. – Látom a lomha 

járásán.
– Megmérjük! – mondta Okos koma.
Csakugyan megmérték, s a macska éppen három kilót nyo-

mott.
– No – szólalt meg Friss koma –, a pecsenye hát megvolna.
– Meg – hagyta rá Okos koma –, de hol a macska?

Kolozsvári Grandpierre Emil

79

mészáros: 
húsáért állatot 
levágó mester
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Milyen állatok és emberek láthatók a képen? Mit csinálnak?

Mi az értelmük az alábbi mondásoknak? Magyarázd el!

Olvasd el a szópiramisokat! Mely piramisok tetejét tudod to-
vább bontani? Mondj velük mondatot!

Értelmezd a színes kártyákra írt szavakat, kifejezéseket!

80

   1.

A kulcs 

Illik, mint kulcs a zárba.
Aranykulcs sem nyit meg minden ajtót.

egy
egyszer

egyszeribe

szántó
szántóföld

szántóföldecske

bele
beleáll

beleálltak

gazdaság

barázda

a kulcs beletalál 
a ládába

Földterület, ami az emberek 
megélhetését biztosítja.

A ládába beleillik a kulcs.

Szántáskor a földbe ekével vágott 
hosszú mélyedés.
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A kulcs

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon innét, az Óperenci-
ás-tengeren túl, még az üveghegyen is túl, ahol a kurta farkú 
malac túr, volt egyszer egy szegény ember s annak egy fia. Két 
kicsi ökör s egy darab szántóföldecske: ennyiből állt a szegény 
ember gazdasága.

– No, fiam – mondta a szegény ember –, fogjuk be az ökröket, 
s menjünk, szántsuk meg a földecskénket.

Kimentek a mezőre, ott beleálltak a földecskébe, de még 
hármat sem fordultak, nagyot kiált a fiú:

– Nézzen ide, édes apámuram! Kulcsot találtam.
– Az ám – mondta a szegény ember –, ez csakugyan kulcs. 

Hát ezt te hol találtad?
– Ezt én a barázdában, édes apámuram.
– Ejnye, ejnye – mondta a szegény ember –, de jó volna, ha lá-

dát is találnál hozzá, s az a láda tele volna arannyal meg ezüsttel!
Aztán továbbmentek, mendegéltek, de most már kettőt se for-

dultak, megint nagyot kiált a fiú:
– Nézzen ide, édes apámuram! Ládát is találtam!
– Az ám – mondja a szegény ember –, ez csakugyan láda. No, 

édes fiam, próbáljuk meg, hogy talál-e bele a kulcs!
Egyszeribe megpróbálták, s hát a kulcs talált a ládába. No-

sza, kinyitották a ládát, szép lassan felemelték a fedelét, aztán 
nézték, nézték, vajon van-e benne arany meg ezüst. Hiszen 
nézhették, mert nem volt abban sem arany, sem ezüst, de még 
csak réz sem.

Na, mit gondoltok, mi volt benne? Egy kurta farkú egérke!
Ejnye, ejnye, ha legalább hosszú farka lett volna az egerecs-

kének! Bizony mondom, ha az egerecskének hosszú farka lett 
volna, az én mesém is tovább tartott volna.

Benedek Elek

81

   1.

   2.
Mit találtak szántás közben? Mit kívántak maguknak?

Mit hiányolunk mégis a mese végén? Miért? Fejezd be 
másképp!

barázda: eke-
húzta mélyedés 
a földben
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Mi lehet egy csodálatos tarisznyában?

Melyik szó nem illik a sorba? Miért?

Melyik meghatározás illik a szólásokhoz?

82

 3.

   1.

buta furfangos furmányos cseles fortélyos

ravasz csalafinta agyafúrt rafinált csacska

leleményes ötletes ostoba ötletgazdag

találékony lassú ügyes furfangos

Helyén  van a szíve.

Helyén van az esze.

Jó helyen jár.

Túljár az eszén.

Lóvá tesz.

Nem lehet őt becsapni, nehezen 
jön zavarba, talpraesett.

Megcsúfolva átver, 
becsap valakit.

Közel van a megoldáshoz,  
ahhoz, amit keres.

Nem veszíti el a lélekjelen létét, 
nem ijed meg.

Ravaszsággal, ötletességgel 
becsap valakit.

A görbe nyírfa
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A görbe nyírfa

Élt egyszer réges-régen egy igen furfangos sze-
gény ember, aki messze földön híres volt arról, 
hogy mindig a helyén van az esze. Senki sem 
tud túljárni az eszén. Ugyanitt élt egy gazdag 
ember is, aki folyton dicsekedett az eszével, 
és magát tartotta a legokosabb embernek. 

– Engem még az a híres furfangos ember sem 
tud lóvá tenni – dicsekedett gyakran a gazdag.

Egyszer az úton mendegélve megpillantotta a furfangos em-
bert, aki ott állt, egy görbe nyírfához támaszkodva.

– Téged, barátom, furfangos és leleményes embernek tarta-
nak. No, próbálj túljárni az én eszemen!

– Megpróbálnám én! – felelte a szegény ember. – Túljárnék 
az eszeden valami furfanggal, csak az a baj, hogy nincs itt a 
furfangos tarisznyám. Otthon feledtem.

– Hát menj haza, hozd el – mondta a dicsekvő. – Itt várlak.
– Mennék én szívesen, de nem mozdulhatok innen – mond-

ta a furfangos. – Látod, hogy megdőlt ez a nyírfa! Ha nem tá-
masztom a hátammal, rögtön kidől.

Megmérgesítette a dicsekvőt a sok kifogás, rákiáltott a sze-
gény emberre:

– Lódulj, hozd a furfangos tarisznyádat, addig majd tartom 
helyetted ezt a nyírfát!

A furfangos elment, de nem is tért vissza. A dicsekvő pedig 
talán még most is támogatja a görbe nyírfát.

Tatár népmese 

83

furfangos:  
okos, ravasz

megmérgesí tette: 
feldühítette,  
mérgessé tette

Kik a mese szereplői? Milyen tulajdonságokról olvastál?

Hogyan folytatódik szerinted a mese?

Igazat mond a szegény ember?

Hogyan járt túl a szegény ember a gazdag eszén? Helyes 
dolog becsapni valakit? Mit jelent az, ha valakit meglec-
kéztetnek?

   1.

   3.

   4.

   2.
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Ismerkedjünk meg régi mesterségekkel!

Fusd végig a szemeddel a mesét! Milyen szöveget fogunk 
 olvasni?

Olvasd el a címet! Szerinted miről szól ez a mese?

Nézd meg a rajzot! Kik a mese szereplői?

Miről beszélgethetnek a rajzon látható szereplők? 
Játsszátok el!

84
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Az okos lány 

a) Sző, fon, nem takács. Mi az? 
b) Mivel foglalkozik a takács? Hogyan készül a kelme? Mire való az 

orsó? Nézd meg a képeket!

c) Miket készít a fazekas? Milyen anyaggal dolgozik?
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Az okos lány

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egyszer 
egy okos leány. De ez olyan okos volt, hogy az okosságának 
a híre még a királyhoz is eljutott. A királynak annyit beszéltek 
a fülébe a leányról, hogy befogatott a hintóba, a leányért kül-
dött, s elhozatta az udvarába.

Felviszik a leányt a palotába, ott a király fogadja, s mondja 
neki:

– No, te leány, hallottam a hírét a nagy eszednek! Hát, ha 
olyan nagy az eszed, van nekem a padláson százesztendős fo-
nalam. Fonj nekem abból aranyfonalat!

Felelte a leány:
– Felséges királyom, életem-halálom kezébe ajánlom, van az 

édesapámnak egy százesztendős sövénykerítése, csináltasson 
nekem abból orsót, s akkor én is megfonom az aranyfonalat.

Igen tetszett a királynak ez a felelet, s mindjárt más kérdést 
gondolt ki:

– Hát jól van, leányom, az első kérdésemre jól megfeleltél, 
mondok mást. Van nekem a padláson száz lyukas korsóm, fol-
tozd meg azokat.
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OFI-olvasokonyv-2_3_mese.indd   85 2017. 03. 09.   13:26



   3.

  1.

   4.

   2.

   5.

   3.

   4.

   5.

86

– Én jó szívvel – mondja a leány –, csak előbb felséged for-
díttassa ki a korsókat! Mert azt tudja bizonyosan, hogy semmit 
sem szoktak a színéről foltozni, hanem csak a visszájáról.

Mondja a király:
– Okos volt a második felelet is. Még adok néked egy kérdést, 

s ha arra is megfelelsz, itt a kezem, feleségül veszlek.
– Csak mondja, felséges királyom.
– Hát én azt mondom, hozz is, meg ne is, legyen is meg ne is.
Gondolkozik egy kicsit a leány, azzal kifordul az ajtón, megy 

a konyhába, ott a szakácsnétól kér két szitát. Aztán megy az 
udvarra. Ott éppen röpködött egy sereg galamb, megfogott 
egyet, a két szita közé tette, s úgy ment fel a király színe elé.

– Itt van, felséges királyom.
Fogja a király a két szitát, hogy nézze meg, mi van benne. 

Abban a pillanatban a galamb kirepült.
– Na, lássa, felséges királyom, hoztam is, nem is, volt is meg 

nem is.
De már erre olyan erősen megtetszett a királynak a leány, 

hogy egyszeriben hívatta az udvari papját, és összeesküdött a 
leánnyal. Elő a cigányokat, lett nagy lakodalom, eltartott egy 
hétig, talán kettőig is.

Én is ott voltam, egy jót táncoltam.
Aki nem hiszi, járjon utána.

Magyar népmese, Benedek Elek nyomán

Mit tudtunk meg a mese főszereplőjéről?

Mi volt az első kérés? Hogyan oldotta meg a lány?

A második kérésre hogyan felelt a leány?

Hogyan lehet ennek a kérésnek megfelelni?

Melyik kérdés volt a legnehezebb? Miért?
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Ha egy kád teli van vízzel, és neked csak egy kanalad, egy vödröd és egy csészéd van, mit csinálsz, 
hogy eltüntesd a vizet?

Melyik a könnyebb: 1 kiló tollpihe 

vagy 1 kiló ólom?

Ha egy futóversenyen leelőzöd az elsőt, 

hányadik leszel?

Jutka apukájának öt lánya van: Mari, Kati, Ancsa, Teri. Hogy hívják az ötödiket?

Hány feje van az embernek?

Egy kupac meg még egy kupac 
összehordva hány kupac?

Találós kérdések
Vedd elő az okos lány eszét! Válaszold meg a találós kér-
déseket!
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a) Ha egy tündér teljesítené három kívánságodat, mi lenne az?  
b)  Fogd meg a ceruzádat! Ez lesz a gyertya.  

Hunyd be a szemed! Kívánj valamit mára! 
Fújd el a gyertyát! Ne mondd el senkinek!

c)  Hajtogass tátikát! A társad mondjon egy szá-
mot! A tátika válaszol.

Mesélj a képről! Hogyan élt a szegény ember?

Három kívánság…

Ha szeretnél valamit elérni, a csodát várod vagy teszel érte? 
Vitassátok meg!

Miért szegény a fiú a dalban? Figyeld meg! Sorold fel!

 Kraj-cá -  rom    sin-csen,     El -  sza - kadt  az        in - gem.

Van egy lyukas nadrágom,
Folt is rajt’ huszonhárom.
Ég alatt hálok,
Jobb időket várok.

Sze-gény le-gény va-gyok én, Er-dőn me-zőn  já- rok én.

   1.

Három kívánság

krajcár: 
kis értékű régi 
fémpénz
rajt’: rajta

G @

G @

G 

G 

G 

G 

Sár      –      kány              pa  –  ri  – pán                 vág      –       tat       –        tam,

Gyé      –     mánt              ma – da  –  rat                mos      –      dat      –       tam.

Gön      –      cöl                 sze  – ke  – ret                  ker      –      get       –       tem,

Hold      –     fény       –     ha  –  jú    lányt               el       –       vet        –       tem.
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  2.

Három kívánság

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az Ópe-
renciás-tengeren is túl, volt egyszer egy szegény ember és 
 annak egy felesége. Fiatalok voltak, szerették egymást, de a 
nagy szegénység miatt sokszor összeperlekedtek. 

Egyszer egy este az asszony tüzet rak. Gondolja magában, 
mire az ura hazajön, főz valami vacsorát, de bizony nem volt 
miből. Még a víz fel sem forrott, jön haza a gazda, s mondja a 
feleségének nagy örömmel: 

– Hej, feleség, ha tudnád, mit történt! Vége a nagy szegény-
ségnek, lesz ezután minden, amit szemünk-szájunk kíván. 
Amint jövök az erdőből, mit látok az út közepén? Belerekedt 
a nagy sárba egy kicsi aranyos kocsi. A kocsi előtt két mókus 
befogva, s a kocsiban olyan szép asszony ült, amilyent még 
 világéletemben nem láttam. Bizonyosan tündér lehetett. A se-
gítségemet kérte. Az aranyos kocsit, asszonyostul, mókusostul 
kikaptam a sárból. Erre mondja nekem az a tündér, szóljak ott-
hon a feleségemnek, hogy kívánjon hármat, s mind a három 
 kívánsága azonnal tel jesül. Hát, próbáld 
meg,  kívánj valamit! 

összeperlekedtek: 
összevitatkoztak

belerekedt:
beleragadt
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  2.
hon a feleségemnek, hogy kívánjon hármat, s mind a három 
 kívánsága azonnal tel jesül. Hát, próbáld  kívánsága azonnal tel jesül. Hát, próbáld 
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   3.

– Jól van, kívánok. Ó, uram, istenem, bárcsak egy rőfös kol-
bász kerülne ide!

Abban a szempillantásban a kéményből leereszkedett egy 
nagy lábos, s a lábosban egy rőfös kolbász volt, szépen össze-
tekeredve.

– Látod, hogy igazam volt – mondta a szegény ember. – Ha-
nem most már valami okosabbat kívánjunk!  

A szegény ember elővette a pipáját, még volt egy kicsi do-
hánya, teletömte. Gondolta, ha pipára gyújt, majd valami 
okosabb jut eszébe. Benyúl a tűzbe, hogy szenet vegyen ki a 
pipájára, de olyan ügyetlenül talál belenyúlni, hogy a lábos fel-
fordult a hamuba. 

Felpattant az asszony, elkezdett lármázni: 
– Jaj, de ügyetlen kend, bárcsak az orrá-

ra nőne ez a kolbász! 
S ahogy ezt kimondta, már ott is lógott 

az urának az orrán a rőfös kolbász, úgy oda-
forrott, hogy azt szépszerével levenni nem 
lehetett.   

Hej, uram, teremtőm, megszomorodtak 
mind a ketten, már most mit csináljanak, 
mit kívánjanak harmadiknak? 

Mondja az ember: 
– Előbb ezt a kolbászt vegyük le. 
Próbálja az asszony, nem tudja levenni. 
– Hát bizony ezt le kell vágni – mondja az asz-

szony. – Egy kicsit az orrából is lecsippentünk, nem 
olyan nagy baj az! 

– De már azt nem engedem! 
– Bizony, ha nem, akkor járjon kend a kol-

básszal! 
– De már ezt nem teszem, hogy az egész világ csúfja legyek. 
– Istenem, istenem, mit tudunk csinálni? 
– Tudod mit, asszony – mondja az ember –, kívánd azt, hogy 

a kolbász essék le az orromról. 

lármázni: 
hangoskodni, 
kiabálni

szépszerével: 
 erővel, nehezen

megszomorodtak: 
elszomorodtak, 
búsulni kezdtek
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OFI-olvasokonyv-2_3_mese.indd   90 2017. 03. 09.   13:26



91

  5.

Mit volt mit tenni, a szegény asszony mégiscsak azt kíván-
ta, hogy az ura orráról essék le a kolbász. Mikor aztán  leesett, 
a  hamut szépen lemosta róla, úgy megették együltükben, 
hogy egy falat sem maradt belőle. Evés közben szépen meg-
békültek, s többet a szegénység miatt nem veszekedtek, 
 hanem dolgoztak sokat. Lett aztán ökör is, ló is, lett föld is, 
lett szép ház is. 

Még ma is élnek, ha meg nem haltak. 
Magyar népmese 

Benedek Elek gyűjtése

Hogyan élt a szegény ember és a felesége?

Mondd el, mit mesélt a szegény ember, amikor hazaért!

Miért volt elégedetlen az ember az első kívánsággal? 
 Kívánj  nekik okosabbat!

Mi lett az asszony második kívánsága? Ezek után szerinted 
mi lesz a harmadik kívánsága?

Miért ez lett a harmadik kívánság? Mit tanult a szegény 
ember meg a felesége ebből a történetből?

Megfogta az Isten lábát. 
Több nap, mint kolbász. 

Nincs ám mindenütt kolbászból fonva a kerítés!

   1.

   3.

   2.

   4.

   5.
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5.

Milyen lehetett az élet egy királyi palotában?

Alkoss mondatokat a képekkel! Például: Úgy szereti, mint 
a galamb a búzát. Mondj még hasonlókat!

 Főzzünk! Kinél lesz a fakanál? Számoljátok ki!

Kérdezze meg tőle: 
– Mit főztél hétfőn? 
A válaszoló a hétfő kezdőbetűjével 
mond egy ételt. Például: 
– Húslevest. 
Majd továbbadja a fakanalat: 
– Mit főztél kedden? 
– Káposztát...

Csoportosítsd az ételeket a négy íz alapján! 

A só című mese a szeretetről szól. Ismered a Szeret – nem 
szeret játékot! Gondolj valakire, és számold ki 
ezen a levélen, hogy szeret vagy nem szeret!

92

   1.

Borsót főztem, 
Jól megsóztam, 
Meg is paprikáztam. 
Ábele, bábele, huss!

Úgy szereti, mint 

 játékot! Gondolj valakire, és számold ki 

A só
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A só
(1. rész)

Volt egyszer egy öreg király, s annak három szép leánya. Sze-
rette volna mind a három leányát férjhez adni. Hiszen az nem 
is lett volna nehéz, mert három országa volt, mind a három 
leányára jutott hát egy-egy ország. Hanem amiképpen nincs 
három egyforma alma, azonképpen a három ország sem volt 
egyforma. Azt mondta hát egyszer a király a leányainak, hogy 
annak adja a legszebbik országát, amelyik őt a legjobban sze-
reti. Sorba kérdezte a  leányokat, kezdte a legidősebbikkel:

– Felelj nekem, édes leányom, hogy szeretsz engem?
– Mint a galamb a tiszta búzát – mondá a leány.
– Hát te, édes lányom? – kérdezte a középsőt.
– Én úgy, édesapám, mint forró meleg nyárban a szellőt.
– Na, most téged kérdezlek – fordult a legkisebbikhez –, 

mondjad, hogy szeretsz?
– Úgy, édesapám, ahogy az emberek a sót! – felelt a kicsi 

királykisasszony.
– Mit beszélsz, te haszontalan lélek – förmedt rá a király –, 

kitakarodj az udvaromból, de még az országomból is! Ne is 
lássalak, ha csak ennyire szeretsz!

Hiába sírt, könyörgött a királykisasszony, hiába magyaráz-
ta, hogy az emberek így meg úgy szeretik a sót, világgá kellett 
mennie. 

Elindult keserves sírás közt a kicsi királykisasszony, s be-
tévedt egy rengeteg erdőbe. Onnét nem is tudott kivergődni, 
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3reti. Sorba kérdezte a  leányokat, kezdte a legidősebbikkel:

– Felelj nekem, édes leányom, hogy szeretsz engem?
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Szerinted miért haragudott meg a király? Hogyan értelmezte 
a legkisebb királylány válaszát?

Hogyan talált egymásra a két fiatal?

   1.

   2.

   2.

bélövök:
belövök
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szállást vert egy odvas fában, s ki-kijárt az erdőbe, szedett ep-
ret, málnát, szedret, mogyorót, s amit csak talált, úgy éldegélt 
egymagában. 

Egyszer, mikor már egy esztendő is eltelt, arra vetődött 
a szomszéd királyfi, s megpillantotta a királykisasszonyt a mál-
nabokrok közt. De a királykisasszony is észrevette a királyfit, 
s nagy ijedten beszaladt a fa odvába.

Utánamegy a királyfi, s beszól:
– Ki van itt?
A királykisasszony meghúzódott az odúban, 

reszketett, mint a nyárfalevél, s egy szó nem sok, 
annyit sem szólt.

Újra kérdi a királyfi:
– Hé! Ki van itt? Ember-e vagy ördög? Ha em-

ber: jöjjön ki, ha ördög: menjen a pokol fenekére!
A királykisasszony most sem mert szólni.
Harmadszor is kérdi a királyfi:

– Hé! Ki van itt? Szóljon! Ember-e vagy ördög, 
mert mindjárt bélövök!

De már erre megijedt szörnyen a királykisasszony, s kibújt 
a fa odvából nagy szipogva-szepegve. Rongyos, piszkos volt a 
ruhája, szégyellte magát erősen, s keserves könnyhullatás közt 
mondta el a királyfinak, hogy ki s mi ő. Megtetszett a királyfi-
nak a királykisasszony, mert akármilyen rongyos volt, akármi-
lyen piszkos volt a ruhája, szép volt, kellemetes volt az arca. 
Szép gyöngén megfogta a kezét, hazavezette a palotájába, ott 
felöltöztette drága aranyos, gyémántos ruhába, s két hetet 
sem várt,  de talán még egy órát sem: papot hívatott, meges-
küdtek.

odvas: 
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A só
(2. rész)

Telt-múlt az idő, a fiatal pár nagy békességben élt, úgy szeret-
ték egymást, mint két galamb. Mondta egyszer a király:

– Na, feleség, én akkor, mikor először megláttalak, nem is 
igen firtattam, hogy mért kergetett el az apád. Mondd meg ne-
kem a tiszta valóságot!

– Lelkem, uram – mondja a királyné –, én másként most sem 
mondhatom, mint ahogy akkor mondottam. Azt kérdezte az 
édesapám, hogy szeretem őt, s én azt feleltem: mint az embe-
rek a sót.

– Jól van – mondja a király –, majd csinálok én valamit, tu-
dom, visszafordul az édesapád szíve.

Hogy s mint fordítja vissza, arról semmit sem szólt a felesé-
gének, hanem csak befordult a másik szobába, levelet írt az 
öreg királynak, s abban meghívta délebédre. Hát el is ment a 
levél másnap, s harmadnap jött az öreg király hatlovas hintón. 
Fölvezette a fiatal király az öreg királyt a palotába, a palotának 
a legszebb szobájába, ottan már meg volt terítve az asztal két 
személyre. Leülnek az asztalhoz, hordják az inasok az ételeket, 
de hogy szavamat össze ne keverjem, a fiatal király megpa-
rancsolta volt, hogy az öreg király számára minden ételt külön 
főzzenek, süssenek, s abba sót ne tegyenek. 

firtattam: 
kérdezgettem, 
kíváncsiskodtam

9595
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   5.

No, ez volt csak az ebéd! Megkóstolta az öreg király a levest, 
merített belőle egy kanállal, kettővel, de le is tette mindjárt 
a kanalat, nem tudta megenni, olyan sótalan volt. Gondolta 
magában az öreg király: ebből bizony kifelejtették a sót, de a 
sóban főttben (főtt marhahús) majd csak lesz. Nem volt abban 
annyi sem, mint egy mákszem. Hordták a pecsenyéket szép 
sorjában, de vissza is vihették, mert a vén király csak megnya-
lintotta, s belé sem harapott, olyan cudar sótalan, íztelen volt 
mind a sok drága pecsenye.

De már ezt nem állhatta szó nélkül az öreg király.
– Hallod-e, öcsém, hát miféle szakácsod van néked, hogy só 

nélkül süt-főz?
– Sóval süt-főz az máskor mindig, felsé-

ges bátyámuram, de én azt hallottam, 
hogy bátyámuram nem szereti a 
sót, megparancsoltam hát, hogy 
fejét vétetem, ha egy mákszem 
sót is tesz az ételekbe.

– No, öcsém, azt ugyan-
csak rosszul tetted, mert én 
erősen szeretem a sót. Kitől 
hallottad, hogy nem szere-
tem?

– Én bizony éppen a kegyelmed leányától, felséges bátyám-
uram – mondá a fiatal király.

Abban a szempillantásban kinyílt az ajtó, belépett a király-
né, az öreg király legkisebbik leánya. 

Hej, Istenem, örült az öreg király! Mert még akkor megbánta 
szívből, hogy elkergette a leányát, s azóta ország-világszerte 
kerestette mindenfelé. Bezzeg, hogy most a legkisebbik leá-
nyának adta a  legnagyobbik országát. A fiatal király mindjárt 
kezére vette ezt az országot is, s még ma is élnek, ha meg nem 
haltak.

Magyar népmese
Benedek Elek gyűjtése nyomán
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cudar sótalan: 
cudarul, 
nagyon-nagyon 
sótlan
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Milyen betegségeket gyógyítanak sóbarlangban? Nézz utána 
a könyvtárban vagy az interneten! 

Fejezd be a sóról szóló szöveget a pároddal szóban a mon-
dás szerint: „A jóból is megárt a sok”! 

Hogy érez az öreg király, mikor kitagadja a lányát? 
Mit jelent az, hogy „visszafordul édesapád szíve”? 
Mit tesz a királyfi?

Miért voltak különlegesek az ételek? 
Mire jött rá az öreg  király?

Miért bánta meg az öreg király, hogy így megharagudott 
a  leányára? Mire jött rá időközben? Hogyan tette jóvá?

97

A természet kincse
Testünk nagy része vízből, 
méghozzá sós vízből áll, 
mint a tengerek. Só és víz 
nélkül nem tudnánk létezni. 
Testünk azon dolgozik, hogy 
ne veszítse el a sót. Akinek 
sóhiánya van, fáj a feje. 
Gyengének, erőtlennek érzi 
magát. A só gyógyító hatá-
sa még a gondolkodásunkat 
is segíti. 

   3.

   4.

   5.
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Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj a most következő mese fősze-
replői. Melyik ki lehet? Milyen tulajdonságuk alapján kapták 
a nevüket?

Melyik szó nem illik a sorba? Indokold meg!

Foglald mondatba a következő kifejezéseket!

Mit jelent a szólás: Vak tyúk is talál szemet?

Adjatok elő olyan jeleneteket, amelyekben valaki ügyetlenül 
viselkedik! Ötletbörzével keressetek megoldásokat!

Lapozz előre! Nézd meg a rajzokat! Mit gondolsz, miről fog 
szólni a következő mese? 

98

 2.

   1.

gúnya          öltözet          ötlet          ruha          viselet

ügyetlen     ügyefogyott     talpraesett     málé     bamba

kapták magukat… esztendő múlva…

 hogy, hogy nem… folyton-folyvást… 

Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj
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  2.

Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj
(1. rész)

Volt egyszer egy szegény ember, annak volt három fia. A leg-
nagyobbikat Nyakig lábnak, a másodikat Csupahájnak, a leg-
kisebbiket Málészáj- nak hívták. Ezek annyit tudtak enni, hogy 
az apjuk még kenyérből sem tudott nekik eleget adni. Egyszer 
azt mondja nekik, hogy menjenek már szolgálni, keressék meg 
a maguk kenyerét. Kiették már őt mindenéből! 

Elindult a legnagyobbik, Nyakigláb. Ment, ment soká. Találko-
zott egy öregemberrel, az felfogadta szolgának egy esztendőre.

Ahogy elmúlt az esztendő, az öreg azt mondja neki: 
– Adok neked egy asztalt, amiért jól szolgáltál. Ennek csak 

azt kell mondanod: „Teríts, teríts, asztalkám!”, és lesz rajta 
mindenféle! Elfogadod? 

– Azt? Aki a hegyet megette volna kenyérrel? El, el! 
Nyakigláb alig várta, hogy kiérjen a faluból. Egy bokor mel-

lett előveszi az asztalt, s mondja tüstént neki: 
– Teríts, teríts, asztalkám! 
Hát lett azon annyi minden, ennivaló, innivaló, hogy Nyakig-

láb szeme-szája is elállt a csodálkozástól. Jól is lakott mindjárt, 
de úgy, hogy majd kirepedt. Azzal indult 

hazafelé. Talált útjában egy kocsmát, 
oda is betért. Bement mindjárt egy 

szobába. Teríttetett az asztallal. Jól-
lakott, aztán kért egy pohár bort. 

99

Málészáj: 
málészájú, ügyet-
len, bamba, buta

esztendőre: évre

3
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De amíg benn volt, a kocsmáros megleste, hogy mit csinál. 
Látta, hogy milyen asztala van ennek a legénynek. Hű, ha az ő 
kocsmájában olyan volna! 

Ahogy este lett, lefeküdtek. Nyakigláb is jó mélyen elaludt. 
A kocsmáros meg csak belopózott, és a csodaasztalt kicserélte  
egy másikkal, amelyik pontosan olyan volt, mint Nyakiglábé. 

Másnap reggel Nya-
kigláb újra elindult. 
Addig ment, míg haza 
nem ért. Otthon eldi-
csekedett, hogy mi-
lyen asztala van őneki. 

– Na, lássuk! – azt 
mondják. – Épp jó éhe-
sek vagyunk, mint mindig! 

Mondta szegény Nyakigláb 
az asztalnak, hogy „Teríts, teríts, 
asztalkám!”, de biz az nem terített. Az egész család meg már 
várta, hogy jóllakjanak. Hogy Nyakigláb így becsapta őket, 
még üresebbnek érezték a hasukat. Kapták magukat, jól elver-
ték Nyakiglábot.

biz:  bizony
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Miért kellett elmenniük a legényeknek otthonról?

Mi volt a varázslatos az asztalkában?

Miért cserélte ki a kocsmáros az asztalt?

Miért verték el Nyakiglábot? Játsszátok el, mi történt a 
verés előtt!

Szerinted hogyan folytatódik a mese? 

Elindult most már a második gyerek, Csupaháj. Az is ahhoz 
az öreghez érkezett, akinél Nyakigláb szolgált. Őt is megfogad-
ták egy esztendőre. 

Mikor kitelt az idő, az öreg őt is magához hívta. 
– Fiam, a szolgálatodért neked is adok valamit. Itt van egy 

szamár! Ennek csak azt kell mondani: „Tüsszents, tüsszents, 
csacsikám!”, s annyi aranyat tüsszent neked, amennyit csak 
akarsz! Elfogadod? 

– Egy ilyen jószágot?

kitelt: letelt
szolgálatodért: 
munkádért

jószágot: 
állatot
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Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj
(2. rész)

Csupaháj nagyon megörült a szamárnak. El is indult vele haza-
felé. Útközben ő is betért a kocsmába. Evett-ivott, amennyi a 
bőrébe fért, és azt mondta, hogy majd csak reggel fizet. De a 
szamarat magával vitte a szobájába. Ahogy este lett, odaállí-
totta maga elé, és azt mondta neki: 

– Tüsszents, tüsszents, csacsikám! 
A csacsi hegyezte a fülét, aztán elkezdett tüsszenteni. Tüsz-

szentett is egyvégből  olyan sokat, hogy Csupaháj már alig fért 
a sok aranytól. Felszedte az aranyat, és lefeküdt.

De a kocsmáros a kulcslyukon ezt 
is megleste. Mikor észrevette, hogy 
Csupaháj már alszik, bement a szobá-
ba hozzá, és a szamarat is elcserélte  
egy másikkal. 

Csupaháj vitte haza a csacsit, ő is 
nagyra volt vele, hogy mit szolgált. De 
amikor rászólt a szamárra, hogy tüsz-
szentsen, az bizony egyetlen aranyat 
sem tüsszentett a padlóra, hiába vár-
ták. Csupaháj se vitte el szárazon, őt 
is jól elverték.

Szegény apjuk már kétségbe volt 
esve, hogy egyik gyereke sem tud raj-
ta segíteni. Elindította a legkisebb fiát 
is, Málészájt. 

Ez is elvetődött az öregemberhez. Őt is felfogadták egy esz-
tendőre szolgának. 

Mikor letelt a szolgálata, azt mondja neki az öreg: 
– Fiam, jutalom nélkül téged sem eresztelek el. Itt van egy 

zsák, ebben van egy furkó. Ennek csak azt kell mondani: „Ki a 
zsákból, furkócskám!”, s akkor a furkó kiugrik, s azt verhetsz 
meg vele, akit akarsz.

102

egyvégből: 
egymás után

furkó: bot

De a kocsmáros a kulcslyukon ezt 
is megleste. Mikor észrevette, hogy 
Csupaháj már alszik, bement a szobá-

amikor rászólt a szamárra, hogy tüsz-
szentsen, az bizony egyetlen aranyat 
sem tüsszentett a padlóra, hiába vár-
ták. Csupaháj se vitte el szárazon, őt 

Szegény apjuk már kétségbe volt 
esve, hogy egyik gyereke sem tud raj-
ta segíteni. Elindította a legkisebb fiát 
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 Málészáj a hóna alá vette a furkót, és indult vele hazafelé. 
Neki is útjába esett a kocsma. Már nagyon éhes és szomjas volt. 
Bement. Evett-ivott, amennyi jólesett. A kocsmáros kérte tőle 
az árát, de Málészáj nem tudott fizetni, mert egy fillérje sem 
volt. A kocsmáros elkezdett lármázni, hogy ő bizony elveszi 
Málészáj gúnyáját, ha nem fizet, vagy pedig becsukatja. Erre 
Málészájt is elfutotta a méreg, elővette a zsákot, és azt mondta: 

– Ki a zsákból, furkócskám! Verd meg a kocsmárost!
A furkó csak kiugrott a zsákból, neki a kocsmárosnak, és 

 csihi-puhi, elkezdte porolni. A kocsmárosnak hamar elege lett 
a verésből, elkezdett jajgatni: 

– Jaj, jaj! Hagyd abba a verést, barátom, visszaadok mindent, 
amit a bátyáidtól elloptam! 

Málészáj csak nagyot nézett. 
– Mit lopott el kend az én bátyáimtól? 
– Hát a teríts-asztalt meg az aranytüsszentő szamarat! 
De a furkó még folyvást ütötte a kocsmárost ezalatt is. Azt 

mondja Málészáj: 
– Ja, ha visszaadod az asztalt meg a szamarat, akkor nem 

bántalak! Vissza, vissza, furkócskám, a zsákba! 
A furkó visszament, a kocsmáros meg behozta az asztalt 

meg a szamarat, és odaadta Málészájnak. 
Málészáj hazament. Otthon elmondta a testvéreinek, ho-

gyan szerezte vissza az asztalt is, meg a szamarat is. Volt mér  
mit enni meg inni, volt pénz is, amennyit akartak. A szegény 
ember családja így aztán nagyon boldog lett.

Magyar népmese, Illyés Gyula gyűjtése

gúnyáját: 
öltözékét, ruháját

becsukatja: 
börtönbe juttatja

3

porolni:  ütni

folyvást:  
folyamatosan

mér:  miért

   6.

   7.

   8.

   9.

   10.

Mit gondolsz, mi fog történni a középső fiúval?

Milyennek ismerted meg a kocsmárost?

Szerinted a verésen kívül mire lehet használni egy botot?
Játsszátok el!

Miért nem tudott fizetni Málészáj?

Tényleg málé volt Málészáj? Válaszodat indokold meg!
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A Sötétben Látó Tündér

Figyeld meg a plakátot! Milyennek képzeled az előadást?

Elmennél-e erre az előadásra? Miért? Válaszodat indokold!

Közreműködik: KÖLESÉRI SÁNDOR  
 Látvány: BAGOSSY LEVENTE

Jelmeztervező: FÖLDI ANDREA   
  Zenei munkatárs: VAJDAI VILMOS

  Rendező: BAGOSSY LÁSZLÓ

Jegyek elővételben kaphatók: www.jajdejoeloadas.hu

Mese tündérekről, királyfikról, 
királykisasszonyokról, szeretetről, hűségről

A Sötétben Látó Tündér nemcsak a tündérekről me sél, 
 hanem arról is, hogyan tanult meg egy aprócska tündér-
ke látni, és nem félni a sötétben. Mesél Tökmag király-
firól, aki elment a Fekete-tenger hetvenhetedik szige-
tének legsötétebb szegletébe egyetlen üveg lekvárért. 
Csakhogy ez a lekvár nem egy egyszerű,  közönséges 
 lekvár. Ebben a lekvárban a világ legeslegszebb király-

kisasszonya lakott.
A Sötétben Látó Tündér szerepében: POGÁNY JUDIT

A Sötétben Látó
Tündér

   1.

   2.
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Milyen mesei helyszínekről olvastál a részletben?

Miért kaphatta ezt a különös nevet az aprócska tündér?

   1.

   2.

A Sötétben Látó Tündér
(részletek – 1. rész)

Egyszer volt, hol nem volt, 
valamikor réges-régen, 
mikor még a patak is visszafelé futott,
Hetedhét Országon is túl, 
még az Óperenciás-tengeren is túl, 
de még az Üveghegyeken is túl, 
ott ahol a világnak már majdnem vége van, 
volt egy tündér. 
De nem is csak volt ám, hanem még van is, 
hiszen itt ül ezen a széken. 
Éppen tegnapelőtt múltam el háromezer éves. 
És bizony réges-régen elmúltak már 
azok a bánatos napok is, amikor
tündértestvéreim
még úgy csúfoltak engem,
hogy a „Pirinyó Minyó”,
és bizony réges-régen elmúlt már
az a szép sötét éjszaka is, 
amikor tündéranyám egy mesét mondott, 
és tündér-nevet adott nekem, 
és az lettem, aki ma is vagyok: 
a Sötétben Látó Tündér. […]
Ezen a téli éjszakán az én bánatom
már akkora volt,
hogy a szememre nem jött az álom,
pedig tündéranyám már a hetvenedik
meséjének is a végére jutott, körülöttem pedig
mind a ketőszázkilencvenkilenc
fivérem és nővérem édesdeden szuszogott.
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Párban dolgozzatok! Fejezzétek be a megkezdett mondatot! 
Mondjátok el a társatoknak! 

Miről szólhat a következő meserészlet? Meséld el a kártyák 
alapján! 

Nagyon elszomorodott szegény, mert…
Felpattant táltos paripájára…
Amint megpillantotta a három befőttesüveget…
Nem volt más hátra…

A színházi plakát alapján szerinted miről mesélt tündéranya?

Ki lehet a tündéranya meséjének egyik szereplője?

Suttogva kértem anyámat, hogy most lesz szíves 
csak engem szeretni, 
lesz szíves csak rám figyelni, 
és lesz szíves csak nekem mondani egy mesét, 
olyat, amiből megtudhatom a tündér-nevemet, 
és hogy miben lehetnék a testvéreim között 
a legügyesebb. 
Mert a bánatom már akkora, 
hogy ilyen kicsi létemre, 
nem is tudom, hogyan fér belém… 
És hogy vissza ne engedje gyűrűjébe a fényt, 
mert én a sötétben 
mindig ijesztő dolgokra gondolok, 
és azokat ráadásul még látni is tudom.

Mi mindent láthat egy gyerek a sötétben? Miért félhet?

   1.

   2.
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Hol lakott a király? Milyennek képzeled el?

Szerinted lesz-e a királyfinak felesége? Hogyan?

   1.

   2.

A Sötétben Látó Tündér
(2. rész)

– Egyszer volt, hol nem volt, 
hogy hol volt, azt nem tudom, 
de hogy volt, azt tudom, 
tudom, mert ott volt a tizetlépős 
dombocska mögött, 
csak hogy az a dombocska hol volt, azt nem tudom, 
nahát, akárhogy is: volt egyszer egy király. 
Ennek a királynak volt tizenkét fia, 
ott laktak abban a szép városban, 
szép városnak abban a gyönyörű palotájában, 
amit a tizetlépős dombocska tetejéről 
lehetett látni…

– Szóval, a tizenkét királyfiúból a legidősebb, 
ahogy egy kicsit fölcseperedett, 
és növögetni kezdett a bajusza, 
feleségül vett egy szépséges királykisasszonyt. 
Ennek a királykisasszonynak is jó sok húga volt, 
azok is nagyon szépek voltak, 
jutott belőlük a többi fiúnak is. 
De mire a tizenkettedik, a Tökmag királyfi 
sorra került, a lányok úgy elfogytak, 
hogy neki egy se maradt. 
Nagyon elszomorodott szegény, 
mert nem ez volt már a legelső eset, 
hogy neki, a legkisebbnek 
se a szilvás gombócból, se a jó szóból 
semmi sem jutott. 
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   1. A képek alapján milyen kalandok várnak Tökmag királyfira? 
Válasszatok ki egyet, találjatok ki hozzá történetet! Adjátok 
elő!

Mit tennél a legkisebb királyfi helyében? Meséld el!

   1.

   2.

   3.

   3.

   3.

Mérgében azt találta mondani, 
hogy addig ő meg nem házasodik, 
míg kerek e világon a legszebb 
királykisasszonyt meg nem találja. 

– Hát, azt keresheted – mondta a legidősebb bátyja –, 
mert a legszebb királykisasszony már az enyém.

– Enyém a második legszebb! – mondta büszkén a második fiú.
– Enyém a harmadik – mondta nevetve a harmadik –, 
és így, egészen a tizenegyedikig, 
aki még azt is hozzá tette:

– Az ilyen kis Tökmag, mint amilyen te vagy, 
örülhet, ha talál magának 
egy tizenkettedik legszebbiket. 
De aztán igyekezz, mert ha nem találsz,
örök életedre kisgyerek maradsz…

108
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Szerinted miért ütögette a vakondtúrást Tökmag királyfi?

Szerinted miért nem árulták el a titkot a kis királyfinak?

Hogyan fog folytatódni a mese?

   1.

   2.

   3.

A Sötétben Látó Tündér
(3. rész)

Szegény Tökmag királyfi bánatában
a palota kertjének legtávolabbi sarkába szaladt, 
tépegette a málnabokor leveleit, 
és ütögette száraz ággal 
egy vakondtúrás tetején a lukat. 
Egyszer csak, láss csodát, 
a lukból kidugta a fejét a Vakond bácsi 
és emberi hangon azt mondta: 

– Az a száraz ág az én varázspálcám, 
tegnap éjszaka itt felejtettem, 
nem bánod meg, hogyha visszaadod. 
Tökmag királyfi jószívű volt, hát visszaadta. 
Akkor a Vakond bácsi azt mondta:

– Bizony jól sejtetted, hogy van ezen a világon 
a te szépséges sógornőidnél 
egy még szebb királykisasszony. 
Csakhogy nem árulják el neked, 
mert az a világszép királykisasszony 
a te szépséges sógornőidnek 
a legkisebbik, a legeslegszebbik húga.

– No bizony, ha az, akkor megyek is utána.
– Megállj csak, fiam – mondta a Vakond bácsi –, 
nem találod azt meg az apja házában. 
El van az örök időkre téve egy üveg lekvárban.

Bagossy László
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Tél

„Lábam alatt ropog a hó
Fehér minden földön-égen
Ez az, ami nekem való
Erre vártam egész évben!

Legjobb most a hópelyheket
Bekapni a levegőben
Nyelvem hegyén olvadjon el
Attól leszek jó erőben.

Jó a jégen korcsolyázni
Szánkót húzni fel a hegyre
Vagy az utcán hógolyózni
Hóemberek jönnek szembe.”

 Nyulász Péter: Hó hahó (részlet)
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Olvasd el figyelmesen a verset!

Sok Mikuláshoz, másik nevén Télapóhoz szóló dalt ismersz 
már. Melyek ezek? Énekeljétek el közösen!

Vajon a Mikulás a nagyszüleidnek is hozott már ajándékot?
Mit hozhatott nekik? Kérdezd meg!

Nézd meg a képeket! Meséld el, amit látsz!

a) Készíts rajzot a vershez a füzetedbe!
b) Mit gondolsz, mit jelent: „hó csipkézi bundáját” kifejezés?

a) Te hogyan készülsz a Mikulás érkezésére? 
b) Mikor van Miklós-nap?
c) Tudod-e, mit hozott a Mikulás a szüleidnek?

Jön a Mikulás 
A Mikulás gyorsan eljő
feje felett nagy hófelhő.
Rénszarvasok húzzák szánját,
hó csipkézi a bundáját.
Kövér puttony van a vállán,
hópihe ül a szakállán.

Mikor hozzád megérkezik,
cipőd sok-sok jóval telik.
Hull a hó, nézd, odakint,
a Mikulás néked int.

Devecseri László

Nagypapa és a Mikulás
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Hogyan akarta meglesni a Mikulást a nagyapa gyerekko-
rában? 

Miért mondta a nagyapjának a kisfiú, hogy nagyapja nem 
hisz a Mikulásban? 
Jót vagy rosszat tett a nagyapja az ajándékokkal?

113

Nagypapa és a Mikulás

Nagyon régen történt, olyan régen, hogy még a nagyapám is 
gyerek volt akkor. Történt egyszer, hogy Mikulás napja közel-
gett éppen. Nagyapám, aki, mint mondottam, akkorka volt, 
mint egy fél cseresznyemag, nagyon várta már a Mikulást. Meg-
fogadta, hogy lesz, ami lesz, ő bizony egész éjszaka le nem fog-
ja hunyni a szemét, és meglesi, amikor a Mikulás megérkezik.

Kipucolta hát a kiscsizmáját, és kirakta az ablakba, annak 
rendje és módja szerint. Majd úgy csinált, mint aki aludni tér. 
Be is bújt az ágyba, és úgy tett, mintha elaludt volna. De még 
ha akarta volna, akkor sem jött volna álom a szemére, annyira 
izgult.

Késő éjjelre járt már az idő, de ő még fenn volt. Rettenete-
sen álmos volt már. Csipkedte magát, hogy el ne nyomja az 
álom. Hajnaltájt – valami oknál fogva – mégis elszundított ki-
csit. Nem sokat szundikált, csak annyit, amennyi idő alatt egy 
mákos rétest meg lehet enni. Mikor kinyitotta a szemét, látta 
ám, hogy a kiscsizma teli van dióval, mogyoróval, cukorkával 
és egyéb nyalánkságokkal. „Hát mégsem tudtam meglesni a 
Mikulást” – gondolta magában elszontyolodva. 

Egy sóhajtásnyi idő múlva furcsa neszre lett figyelmes a 
nagyapám, aki mondom, akkor maga is gyerek volt még. Nyílt 
az ajtó, és beosont a szobába az ő nagyapja, almával és édes 
finomságokkal a kezében.

– Nagyapa! Hiszen te nem is hiszel a Mikulásban! – mondta 
a kisfiú nagyapán kacagva, akit már gyermekfejjel is csavaros 
észjárással áldott meg az ég.  

Kóródi Bence

  1.

gett éppen. Nagyapám, aki, mint mondottam, akkorka volt, 
mint egy fél cseresznyemag, nagyon várta már a Mikulást. Meg-
fogadta, hogy lesz, ami lesz, ő bizony egész éjszaka le nem fog-
ja hunyni a szemét, és meglesi, amikor a Mikulás megérkezik.

Kipucolta hát a kiscsizmáját, és kirakta az ablakba, annak 
rendje és módja szerint. Majd úgy csinált, mint aki aludni tér. 
Be is bújt az ágyba, és úgy tett, mintha elaludt volna. De még 
ha akarta volna, akkor sem jött volna álom a szemére, annyira 

Késő éjjelre járt már az idő, de ő még fenn volt. Rettenete-
sen álmos volt már. Csipkedte magát, hogy el ne nyomja az 
álom. Hajnaltájt – valami oknál fogva – mégis elszundított ki-
csit. Nem sokat szundikált, csak annyit, amennyi idő alatt egy 
mákos rétest meg lehet enni. Mikor kinyitotta a szemét, látta 
ám, hogy a kiscsizma teli van dióval, mogyoróval, cukorkával 
és egyéb nyalánkságokkal. „Hát mégsem tudtam meglesni a 
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Advent

114

Értelmezd a következő szavakat és a kifejezést!

Olvasd el a következő kifejezéseket! Ügyelj a szavak össze-
tartozására!

Gyertyából is sokféle van. Miben különböznek egymástól 
ezek a gyertyák? Tudod, miből készülnek? 

December, december
December, december,
A világ csilingel
Hóember hófején
Fázik a cilinder.

Kis csizma, nagy csizma
Csikorgó hóban jár
Piros kis orroddal
Cinegét foghatnál.

Kis bunda, nagy bunda
Kell már a szőr kucsma
Hópaplant sző a tél
Medvére, mókusra.

December deret fúj
December fagyot hoz
A világ mégis csak
Ünnepre harangoz.

Hamvadó alkonyban
Csillag gyúl faágon
Meglátod, egyszer csak
Itt lesz a karácsony.

Fésűs Éva

cilinder kucsma

cinegét fog az orrával

csikorgó hóban jár

december deret fúj

hópaplant sző

csillag gyúl faágon
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   4. Ebben a szövegben ismeretlen szavakkal találkozol. Ne 
állj meg! Olvass tovább! Következtess a mondatokból a 
szavak értelmére!

115

Mit jelent az advent szó? Mondd el a szöveg alapján!

Mire szolgál az adventi koszorú és a naptár?

Miért van 4 gyertya a koszorún? 

Miért van 24 ajándék az adventi naptárban?

Az advent a keresztény világban karácsony előtt négy hét-
tel, december elején kezdődik, és karácsonyig tart. Az ad-
vent tulajdonképpen az egész decembert felölelő időszak. 
Az advent szó jelentése: eljövetel. Adventkor a keresztények 
a várakozásról emlékeznek meg, amely Jézus Krisztus szü-
letését, világra jöttét, eljövetelét megelőzi.

Adventkor már sok-sok éve szokás adventi koszorút és 
adventi naptárt készíteni. Mindkettő ugyanazt a célt szol-
gálja. A várakozást. Az adventi koszorú általában fenyőág-
ból készített, kör alakú koszorú. Rajta négy gyertya. Min-
den vasárnap eggyel több gyertyát gyújtanak meg rajta.

Az adventi naptárt egy türelmetlen német kisfiúnak kö-
szönhetjük. Nagyon várta már a karácsonyi ajándékokat. 
A fiú anyukája ekkor egy kartonlapot 24 részre osztott, és 
mindegyikre egy darabka csokit tűzött. A kisfiú minden nap 
megehetett egyet a csokiból. Az anyuka így könnyítette 
meg a karácsony előtti várakozást gyermekének.
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Holle anyó

116

Menjünk színházba!

Szereted a hóesést? Miért?

a) Mely hónapok tartoznak a télhez? Sorold fel!
b) Melyik hónapban esett a hó nálatok? Idézd fel!

a) Nézd meg figyelmesen az itt látható színlapot! Miket tudhatsz 
meg belőle? Milyen információ nincs rajta? Beszéljétek meg!

b) Rendezzetek ti is közösen egy Holle anyó című előadást! Ké-
szítsetek saját színlapot hozzá!

SZEREPLŐK: 
Holle anyó: Bálint Edina
Zsuzsó: Sziráki Eszter
Lusta leány: Sípos Bernadett 
Mostoha: Radó Sarolta
Almafa: Zámbori Roland
Kemence: Sípos Barnabás

Díszlet: 
Hámori Ivett
Jelmez: 
Dér Ágota

Rendező: 
Somos Áron

Holle anyó 
Grimm testvérek

Mesejáték két részben

Olvasd el a Holle anyó című mese rövid változatát! Az eredeti 
mesét megtalálod a 128. oldalon. Olvasd el azt is a téli szü-
netben!
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Holle anyó

Élt egyszer egy özvegyasszony. Két lányt nevelt. Az egyik szép 
volt és szorgos, a másik csúnya és lusta. Az özvegy sokkal job-
ban szerette a csúnya, lusta lányt, mert az a saját gyermeke volt. 
A nevelt lányát folyton dolgoztatta, míg a sajátját kímélte. A szor-
galmas lány éjt nappallá téve ült a kút mellett, és font. Egyszer 
a fonál úgy megvágta az ujját, hogy vér serkent ki belőle. Véres 
lett az orsó is. Le akarta mosni a kútnál, de az orsó beleesett a 
vízbe. Gonosz mostohája mindenáron vissza akarta kapni az or-
sót. A lány nem tehetett egyebet, beugrott az orsó után a kútba. 

A lány azonban nem halt meg. Egy virágos réten találta ma-
gát. Ahogy ment, mendegélt az úton, egy kemencéből kenyerek 
kiabáltak, hogy kisültek már, szedje ki őket. A jóságos lány ki-
szedte a kenyereket. Aztán egy fa kérte, hogy rázza le az almá-
kat róla. A lány ezt is teljesítette. 

Ahogy tovább ballagott, egy házikóhoz ért. Ebben lakott Hol-
le anyó. Az anyóka felajánlotta a lánynak, hogy szegődjön el 
hozzá szolgálónak. A lány legfontosabb feladata az ágy beveté-
se volt. A párnákat jól fel kellett rázni, mert ilyenkor a pihék úgy 
szálltak, mint a hópelyhek. Havazott a fenti világban. 

Ahogy telt-múlt az idő, a szorgos lányt elfogta a honvágy. 
Holle anyó útnak is eresztette. Ahogy a hazavezető út kapuja 
kitárult, aranyeső hullott a lányra. Ez volt a fizetsége a szorgal-
máért. Boldogan indult haza.

Otthon azonban csak irigyekre lelt. Az özvegyasszony az 
édes gyermekét is elküldte Holle anyóhoz szerencsét próbálni. 
A csúnya és lusta lány is beugrott a kútba, és ő is a réten találta 
magát. A kemencéből nem szedte ki a kenyereket, és az alma-
fát sem rázta meg. Holle anyó a szolgálatába fogadta ugyan a 
lányt, de az olyan lusta volt, hogy Holle anyó pár nap múlva 
kiadta az útját. Amikor a lány a hazavezető út kapujához ért, 
szurokeső hullott rá. A fekete szurok egész élete végéig rajta 
maradt. Ez volt Holle anyó büntetése a lány lustaságáért.

A Grimm testvérek meséje nyomán 
átdolgozta Farkas Andrea
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   1.

Téli szokások

118

Melyik Luca-napi népszokás kapcsolódik a képekhez? 
Hogyan?

Lucázás

A karácsonyi ünnepkörbe tartozó Luca napja: december 13. Ma 
használatos naptárunk, a Gergely-naptár bevezetése előtt ez 
volt az év legrövidebb napja. Ekkor volt a leghosszabb, legsö-
tétebb az éjszaka.

Luca napjához számos népi hiedelem és népszokás kötődik. 
A gonosz szellemek rontása ellen fokhagymával kenték be az 
ajtókat, ablakokat. A gyerekek zsebébe is fokhagymát tettek.

A lucaszék faragását is Luca napján kezdték el. Ennek ka-
rácsonyra kellett elkészülnie. Azután karácsonykor, az éj féli 
misén a Luca székére ráálltak, hogy megláthassák a falu bo-
szorkányait. 

A Luca-búza ültetése is ekkor volt szokás. A háziasszony bú-
zaszemeket szórt egy tálkába. Karácsonyig öntözgette. A kikelt 
búzából próbálták megjósolni azt, hogy milyen lesz a követ-
kező évben a termés. Minél szebbek, zöldebbek, magasabbak 
lettek a búzaszálak, annál jobb termés ígérkezett az elkövetke-
zendő esztendőre.

A Luca-cédula szerelmi jóslás volt. A lányok kis cédulákra 12 
nevet írtak. A cédulákat sok helyen süteménybe vagy gombóc-
ba rejtették. Ezekből minden nap egyet eldobtak vagy tűzbe 
vetettek. Az utolsó mutatta meg a leendő párjuk nevét, éppen 
karácsony napján.

Feri Sanyi Laci
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Regölés

Az év végén, december 26-tól regösök jártak házról házra. Kö-
szöntötték a házigazdát, bőséget, boldogságot kívántak a kö-
vetkező esztendőre.

Regösének
(részlet)

Jó reggelt, jó gazda, áldás a házadra,
Jó bort adjon Urunk – soha ki ne fogyjon – 
talpas poharadba.
Haj regö rejtem, azt is megadhatja 
az a nagy Úristen.

Jó regösök volnánk, Szarvas Úr szolgái,
Ékes koronának dicsőségét látni
Haj regö rejtem, azt is megadhatja 
az a nagy Úristen.

Amott kerekedik egy fekete felhő,
Abban legelészik csodatévő szarvas,
Csodatévő szarvasnak ezer ága-boga.
Száz hosszú szál gyertya gyújtatlan 
 gyújtassék, oltatlan aludjék,
Haj regö rejtem, azt is megadhatja 
az a nagy Úristen.

Adjon az Úristen ennek a gazdának száz 
kicsi malacot:
Egyik ólból kifusson, másik ólba szaladjon, 
harmadikba is jusson,
Haj regö rejtem, azt is megadhatja 
az a nagy Úristen.
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120

Csoportban dolgozzatok! Válasszatok bútort! Számoljatok 
be a történetéről mondatláncban!

Nézd meg a sokféle széket! Miben különböznek egymástól? 
Mi az, ami mindegyikre igaz?

Az asztal
Az asztal eleinte alacsony, könnyen mozgatható bútor volt. 
A tálcából alakult ki. A fatálcát alacsony lábazatra erősítették. 
Ezen szolgálták fel az ételt, és erről ettek közösen. A földre ülve 
használták. A nagy étkezőasztalt csak jóval később kezdték el 
használni. Faállványra deszkalapokat helyeztek az étkezés ide-
jére. Utána szétszedték, elbontották. Innen származik az „asz-
talt bont” kifejezés is.

A szék
Régen az emberek a földön ültek, nem volt székük. Kínában, 
Indiában és más távoli országokban ma is díszes párnákon, a 
földre ülve esznek, beszélgetnek, pihennek az emberek. A szék 
valaha nagyon rangos bútor volt, csak az uralkodóknak járt ki. 
A szék tehát a trónszékből, a trónusból fejlődött ki. A szék a 
régi magyarok idején is a rangot jelezte. A rangot nem viselő 
ember ekkor még nem használt széket, hanem a földre ült.

Három székláb
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Három székláb

Van egy kis szék,
háromlábú,
három lába:
három bábu.

Egyik Billeg,
másik Ballag,
harmadik meg
Billegballag.

Így a kis szék
meg nem állhat,
szidja is a
három lábat.

Állj meg, Billeg,
nyughass, Ballag,
ne lipinkázz,
Billegballag!

De ők aztán
csak azért se
nem hallgatnak
a kis székre.

Billeg ballag,
Ballag billeg,
Billegballag
ballag-billeg.

Jár csak jár
a három tébláb,
ringatózó
három székláb.

Kedvébe
ekképpen járnak
a kicsi szék
gazdájának. 

Kányádi Sándor

Olvasd el a verset! Hogy hívják a szék lábait? Keresd meg! 

Olvasd el  a szavakat! Melyik nem illik a sorba?

Válaszd ki az itt felsorolt szavak közül, hogy milyen a vers 
hangulata!

Figyeld meg a vers szerkezetét! 

Hány versszakból áll a vers?

Hány soros egy versszak?

harmadik meg

meg nem állhat,

Állj meg, Billeg,
nyughass, Ballag,

Billeg ballag,
Ballag billeg,
Billegballag
ballag-billeg.

Jár csak jár
a három tébláb,
ringatózó
három székláb.

Kedvébe
ekképpen járnak
a kicsi szék
gazdájának. 

mozdulatlanlipinkázik dülöngélinogbilleg

tréfás komor derűs szomorú

lipinkázik:  billeg
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Itt van a szép karácsony

A pásztorjátéknak több fajtája is van. Ezek közül a legelterjed-
tebb a betlehemes játék vagy betlehemezés. Ez a pásztorjáték 
régi karácsonyi népszokás a szomszédos országokban is.

A betlehemezés egy párbeszédekből álló, énekes játék. Sok 
helyütt gyerekek adják elő házról házra járva. A pásztorjáték 
neve a bibliai Betlehem városából ered. Itt született a kis Jézus-
ka. Ennek a történetét játsszák el a szereplők a háziaknak, majd 
átadják apró ajándékaikat és jókívánságaikat. Ezután a háziak 
gazdagon megvendégelik őket.

Értelmezd a következő szavakat!

Olvasd el a szavakat! Mi a közös bennük? Válaszolj egy szó-
val! Mondj úgy mondatokat a szavakkal, hogy a mondatok 
összefüggjenek!

Hallottál már a betlehemezésről? Olvasd el a szöveget! Vála-
szolj a kérdésekre!

díszít

meglepetés halfenyőfa

ajándék sütemény

a) Melyik pásztorjátékról olvastunk?
b) Mikor tartják ezt a szokást?
c) Kik adják elő?
d) Miről kapta a nevét? Miért?

áhítat

kántál

átitatja a szívet

pásztorjáték

csemege Megilletődés, tisztelet, csodálat.

Szívesen fogyasztott étel, 
finomság, nyalánkság.

Kellemes, bennsőséges érzés 
tölt el valakit.

Jézus születésének története 
gyerekek előadásában. 

Ünnepi köszöntőt énekel.
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Itt van a szép, víg karácsony,
élünk dión, friss kalácson: 
mennyi finom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?

Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.

Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhítat 
minden szívet átitat.

Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csuda szép.

Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!

Dsida Jenő

Itt van a szép karácsony
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Karácsonyi ajándékok

Ugrik – pedig lába nincsen, 
röpül – pedig szárnya sincsen, 
mindig pufók, kerek arca 
piros, sárga, kék vagy tarka. 
Mi az?

Görbe csőrű tarka lécek,
elég kettő, nem kell még egy.
Kereke nincs, de a havas
hegyoldalon gyorsan halad. 
Mi az? 

Éjjel-nappal mindig jár, 
mégis egy helyben áll. 
Mi az? Egy kis házban öt kis 

szoba sorakozik szépen, 
öt kis ember bújik oda 
melegedni télen. 
Mi az?

Melyik ág nem 
rügyezik ki soha?

124
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Kék lámpája villogó,
szirénája vijjogó.
Nem ok nélkül szirénáz,
siet, hogyha ég a ház.
Mi az?

Kis lovacskám nem kér szénát,  
nem kap soha abrakot. 
Mi az?

Ütik, verik, kiabál,
pedig neki nem is fáj.
Mi az?

Mint a pók a plafonon,
kicsi pont az égbolton.
Csíkot húzva messze száll, 
úgy is hívják, gépmadár.
Mi az?

125
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Szilveszteri, újévi népszokások

Ajándékozás
A szilveszteri és újévi hagyományok célja az volt, hogy szeren-
csét, gazdagságot, boldogságot hozzanak az új esztendőre. Az 
újév népies elnevezése kiskarácsony. A nagykarácsonyhoz ha-
sonlóan néhány helyen ilyenkor is megajándékozták a gyerme-
keket. A meglepetést nem az angyalka, hanem az újévi csikó 
hozta. Az ajándék csupán dió, alma, pogácsa volt.

Tréfák
Szokás volt, hogy a kertkapukat és az ajtókat kicserélték egy-
mással, sőt, az is előfordult, hogy elrejtették, így a gazdának 
olykor több napjába telt, amíg megtalálta a saját kapuját.

Tiltott dolgok
Tilos volt kölcsönkérni és kölcsönadni bármit, beleértve a 
pénzt vagy a tárgyakat is. Aki korábban kölcsön kapott vala-
mit, újév napjára visszaadta az eredeti tulajdonosnak. Tilos 
volt a szemetet kivinni, mert a szerencsét is kiöntik vele, de 
tilos volt mosni és teregetni is.

Szerencsehozó ételek
Újévkor tilos volt szárnyast fogyasztani, mert az elkaparja a 
szerencsét. Ellenben ajánlatos volt malacot enni, főleg a csül-
két, fülét, körmét farkát, mert a malac kitúrja a gazda szeren-
cséjét. Nagy hagyománya van ma is az újévi lencsefőzésnek. 
A sok apró lencse a pénzt, a gazdagságot jelképezi.

A szerencse jelképei
A lópatkót sokszor láthatjátok a szilveszteri jelképek között. 
A ló régen szent állat volt. A patkó a félholdra emlékeztet. Azt 
tartották róla, hogy szerencsét hoz, megóvja az állatokat a be-
tegségtől.

A másik szerencsehozó jelkép a négylevelű lóhere. Nemcsak 
azért, mert ilyet elvétve találhatunk, hanem azért is, mert for-
mája a keresztre hasonlít.
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Adjék Isten minden jót, 
öt-hat tyúkot, jó tojót! 
Hízott disznót, sok hurkát, 
tele pincét, kamarát, 
sonkát, kolbászt, szalonnát, 
gond ne bántsa a gazdát! 
Adjék Isten szép vetést, 
rengő-ringó jó termést, 
békesség és szeretet 
töltse meg a szívetek 
ebben az újévben!

***

Csúszik a nyúl a fagyon 
Újév napja ma vagyon. 
Azért jöttem, pénzt adjon, 
Egészséges maradjon. 
Boldog új évet kívánok. 

Népköltések

Adjék Isten minden jót, 
öt-hat tyúkot, jó tojót! 
Hízott disznót, sok hurkát, 
tele pincét, kamarát, 
sonkát, kolbászt, szalonnát, 
gond ne bántsa a gazdát! 
Adjék Isten szép vetést, 
rengő-ringó jó termést, 
békesség és szeretet 
töltse meg a szívetek 
ebben az újévben!

***

Csúszik a nyúl a fagyon 
Újév napja ma vagyon. 
Azért jöttem, pénzt adjon, 
Egészséges maradjon. 
Boldog új évet kívánok. 

Népköltések
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Kik a mese szereplői?   1.

   1.

Holle anyó
(1. rész)

Élt egyszer egy özvegyasszony, annak volt két lánya: az egyik 
szép és szorgos, a másik csúnya és lusta. Az özvegy sokkal job-
ban szerette a csúnya lustát, mert az édeslánya volt. Minden 
munkát a másiknak kellett végeznie, az volt Hamupipőke a 
házban. Ott ült szegény napestig a kút mellett az úton, és font, 
egyre font, míg csak a vér ki nem serkent az ujjából.

Egyszer aztán úgy megvágta az ujját a szál, hogy az orsó is 
csupa vér lett tőle. Le akarta mosni a kútnál, de az orsó ki-
csusszant a kezéből, és beleesett a vízbe. A lány sírva fakadt, 
hazaszaladt a mostohájához, s elpanaszolta neki, mi történt. 
Az meg, ahelyett hogy megszánta volna, kegyetlenül ráripa-
kodott:

– Ha beleejtetted, szedd is ki belőle!
Szegény lány visszament a kúthoz, nem tudta, mitévő le-

gyen; félelmében végül is az orsó után ugrott. Elvesztette az 
eszméletét, s mikor aztán magához tért, egy szép, napfényes, 
virágos mezőn találta magát. Elindult, ment, mendegélt; egy-
szer csak egy kemencéhez ért. A kemence tele volt kenyérrel, s 
a kenyerek azt kiabálták:

– Húzz ki hamar! Húzz ki hamar, mert megégek! Már régen 
kisültem! 

A lány nekilátott, és szép sorjában mind kiszedte őket a la-
páttal. Aztán továbbment; ment, mendegélt, míg egy almafá-
hoz nem ért. A fa tele volt almával, és azt kiabálta:

– Rázz meg! Rázz meg! Minden almám megérett már!
A lány megrázta a fát, hogy csak úgy hullott a sok alma, 

mint a zápor. Addig rázta, míg az utolsó szem is le nem hullott 
róla. Akkor az egészet szépen kupacba rakta, és továbbindult.

Ment, mendegélt, végre egy házikóhoz ért. A házikóból egy 
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   2.

özvegyasszony: 
olyan nő, akinek a 
férje már nem él
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  2.

anyóka kukucskált ki barátságosan, de olyan hosszú foga volt, 
hogy a lány megijedt, és el akart szaladni. Az öregasszony 
azonban utána kiáltott:

– Ne félj tőlem, kedves lányom! Maradj nálam; ha minden 
munkát rendben elvégzel a háznál, jó sorsod lesz. Csak arra 
vigyázz, hogy jól megvesd az ágyamat, jól fölrázd a párnámat, 
hadd szálljon a pihéje; olyankor hó hullik fönt a világban. Én 
vagyok Holle anyó.

Az öregasszony olyan szépen rábeszél-
te, hogy a lány végül is összeszedte bá-
torságát, ráállt a dologra, és beszegő-
dött hozzá. Mindent megtett a kedve 
szerint, az ágyát is mindig jól fölrázta, 
csak úgy szálltak a pihék, akár a hó-
pelyhek.

De jó dolga is volt ám az öregnél! Soha 
egy rossz szót sem hallott, s ehetett, amennyi jólesett neki.

Evett is eleinte jó étvággyal; hanem aztán valahogyan ízét 
vesztette a falat a szájában. Egyre kedvetlenebb, egyre szomo-
rúbb lett. Eleinte maga sem tudta, mi leli; hanem utóbb, mikor 
már jó ideje szolgált Holle anyónál, ráeszmélt, hogy hazakí-
vánkozik. Hiába ment itt ezerszer jobban a dolga, mint otthon, 
mégiscsak mindig ott járt a gondolata a messzi kis falusi ház-
ban. Végül aztán már nem bírta tovább, odaállt szépen Holle 
anyó elé, és azt mondta neki:

– Elfogta a szívemet a honvágy, nem maradhatok tovább ná-
lad. Tudom, százszor jobb sorsom van itt, mégis azt mondja a 
szívem: vissza kell mennem az enyéimhez!

– Tetszik nekem, hogy hazavágyol – felelte az öreg –, ebből 
is látszik, hogy derék, hűséges teremtés vagy. És amiért olyan 
becsülettel szolgáltál, én magam viszlek fel a fenti világba.

Azzal kézen fogta, és egy nagy kapuhoz vezette.

   2. Hogyan került a szorgalmas leány Holle anyóhoz?

OFI-olvasokonyv-2_4_tel.indd   129 2017. 03. 09.   13:30



   4.

Mivel jutalmazta meg Holle anyó a szorgos lányt?

Miért lett irigy a mostohája?

   3.

   4.

   3.

– Innét most már mehetsz magad is – mondta –, ez a kapu 
egyenest a falutok határába nyílik.

A kapu kitárult, s abban a pillanatban, ahogy a lány átlépett 
rajta, sűrű aranyeső hullott rá a magasból, és az arany mind ott 
ragadt a ruháján; fénylett, csillogott az egész lány tetőtől talpig.

– Ez a fizetség a szorgalmadért! – kiáltotta Holle anyó a kapun 
át, és még a kútba esett orsóját is kidobta utána.

A két kapuszárny dördülve becsukódott, s lám a lány, amint 
körülnézett, ott találta magát a falujuk határában, nem mesz-
sze az anyja házától.

Gyorsan útnak eredt, sietett haza boldogan. Ahogy befordult 
az udvarukra, a kút kávájáról meglátta a kakas és nagyot 
rikkantott:

A lány bement a házba, 
és mert talpig arany bo-

rította, az anyja is meg a 
testvére is szívesen fogadta. 

Ő meg elmesélte, mi történt 
vele. Mikor a mostohája meghal-

lotta, hogyan jutott a nagy gazdagsághoz, na-
gyon szerette volna, ha a csúnya, lusta lányának 

is ilyen szerencséje akad. 
Kiküldte hát fonni a kúthoz, a lány meg bedug-

ta a kezét a tüskebokorba, összeszúratta az ujját 
a tövisekkel, bevérezte az orsót, bedobta a kútba, és utána ug-
rott. Ő is a szép mezőn tért magához; azon az ösvényen indult 
el, amelyiken a másik lány járt. Amint a kemencéhez ért, kia-
bálni kezdtek a kenyerek:

– Húzz ki hamar! Húzz ki hamar, mert megégek! Már régen 
kisültem!

De a lusta lány azt felelte:
– Hogyisne! Hogy összepiszkoljam magamat!
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Kukurikú! 
Mi történt?

Aranyos lányunk 
hazatért!

   5.

   6.
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Az továbbment. Csakhamar az almafához ért.
– Rázz meg! Rázz meg! Minden almám megérett már! – kiál-

totta az almafa.
– Hogyisne! Hogy a fejemre essék egy alma! – felelte a lány, 

és továbbment.
Odaért Holle anyó házához, de egy cseppet sem ijedt meg 

az öregtől, mert már tudta, milyen nagy foga van, és tüstént 
elszegődött hozzá.

Az első nap erőt vett magán, szorgoskodott, és ha Holle 
anyó mondott neki valamit, rögtön megtette, mert egyre csak 
a sok aranyra gondolt, amit majd kapni fog tőle. A második na-
pon azonban már lustálkodott egy kicsit, a harmadikon meg 
már alig akart fölkelni reggel. Holle anyó ágyát sem úgy vetet-
te meg, ahogyan kellett volna; nem rázta föl a dunnát, hogy a 
pihék szétszálljanak belőle. Az öreg végül is ráunt, és kiadta az 
útját. A lusta lány cseppet sem búsult rajta, hogy a dolog így 
fordult; most jön majd az aranyeső – gondolta magában. 

– Holle anyó őt is a kapuhoz vezette; hanem amikor a lány kilé-
pett rajta, arany helyett egy jókora üst szurok zúdult a nyakába.

– Ez a fizetség a szolgálatodért! – mondta Holle anyó, és be-
csukta a kaput.

A lusta lány hazament; 
tetőtől talpig szurkos volt, 
s amikor a kakas meglátta 
a kút kávájáról, nagyot rik-
kantott:

A szurok pedig rajta ragadt élete végéig.
Grimm testvérek

Kukurikú! 
Mi történt?

Szutykos lányunk  
hazatért!

   5.

   6.

Mi történt a lusta lánnyal?

Miért ez lett a lusta lány jutalma?
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Csukás István

Pom Pom meséi

Hogy kicsoda Pom Pom? Hogy nem is-
mertek? Hohó! Igazán senki sem ismer, 
mert hol ilyen vagyok, hol olyan. Bámula-
tosan tudom változtatni az alakomat: ha 
akarom, olyan vagyok, mint egy szőrpa-
macs, vagy paróka, vagy egyujjas kifordí-
tott bundakesztyű, vagy szobafestőpemz-

li, vagy papucs orrán pamutbojt. Most leginkább szőrsapkához 
hasonlítok, ahogy ülök az ágon, egy szép hosszú ágon, föl-he-
he-he, le-he-he-he, mivel egy szellő hintáztatja az ágat…

Csukás István

A téli tücsök meséi

A téli tücsök valamikor nyári tücsök volt. De most tél van, hull 
a hó, és minden fehér, ha kinéz az ablakon, látja jól, hogy min-
den fehér, az ágak, a villanydrót, a háztetők.

Az a tücsök mesél nektek érdekes és 
mulatságos történeteket, aki egy te-
repszínű hátizsák zsebében megbújva 
került be a szobába.

A történeteiből megtudhatod, mi 
lett a legkisebb ugrifüles és a siklókí-
gyó versenyfutásának a vége. Megis-
merheted a hőscincért, aki a világon 
a legszebb, legokosabb, legdélcegebb. 
Legalábbis szerinte, tehát valószínűleg 

a legönteltebb is széles e világon a hőscincérek közül. Sőt, 
rajtuk kívül számos más szereplővel is megismerkedhetsz 
még, ha bekukkantasz a téli tücsök emlékei közé.
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Mai mesemondóktól

Autósmesék

Csak az tudja, milyen nehéz egy kukás-
autó élete, aki volt már kukásautó. Sötét 
hajnalban, még madárcsicsergés előtt, 
sokszor motorvacogtató hidegben kell 
elindulnia, és az álmosságtól pislákolva 
kanyarognia utcáról utcára, háztól há-
zig, kukától kukáig. Elindulni, megállni, 
megint elindulni, és megint megállni. Mire 

félig felébred, már félig tele a hasa lyukas, törött, piszkos, ösz-
szegyűrt, megmaradt, megpenészesedett, megkeményedett 
vagy megpuhult, üres vagy felesleges dolgokkal. 

A KUK 055 jelzésű kukásautó sokáig nem örült neki, hogy 
kukásautó lett. Nézte az autóbuszokat, akiknek nem csak két 
kukás kapaszkodik a hátára, hanem tömve vannak emberek-
kel: ősz hajú, szemüveges nénikkel és bácsikkal, iskolába tartó 
gyerekekkel, aktatáskás, ideges felnőttekkel. Ott utazik a jég-
korongos, a pék, a parlamenti képviselő, a hegedűművész, a 
doktornő, a varrónő, a pap vagy a bicikliszerelő. Vagy a cuk-
rász. A villamoson pedig ott ül a jégkorongos felesége, a pék 
lánya, a parlamenti képviselő üzletfele, a hegedűművész ta-
nítványa, a doktornő betege, a varrónő elkészült nadrágja, a 
pap orgonistája és a bicikliszerelő nagymamája. És így van ez a 
trolikon, a metrókon is, a földalattin, a HÉV-en, még a Libegőn 
és a Budai Várba fölkúszó Siklón is, nem beszélve a hosszú vo-
natokról, a vizeken billegő hajókról és az égen szálló repülőgé-
pekről.

Czigány Zoltán: KUK-055
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Mondd ki! Olvasd el! Tanuld meg!

Jegyezd meg! Játsszunk! 

Hallgasd 
meg! Tapsold le! Párban vagy csoportban 

dolgozz!

Jelmagyarázat
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