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Mo-zog-junk, mon-dó-káz-zunk!

Haj-lik az ág, fúj a szél,
Nyír-fa lomb-ja ösz-sze-ér.
Új-ra visz-sza, új-ra szét,
Raj-ta, raj-ta, most e-lég.

Gyü-le-kez-nek a fel-hők,
e-sik az e-ső, 
ko-pog a jég, 
dö-rög az ég, 
vil-lám-lik,
le-csap, 
ki-sü-tött a Nap.

Fújj, szél, me-leg szél,
Jön a ta-vasz, fut a tél.
Nem fúj már, és nem ha-vaz,
Itt van, itt van a ta-vasz!

Süss fel, Nap,  
Fé-nyes Nap!  
Ker-tek a-latt a li-bá-im  
Meg-fagy-nak.  
Te-rítsd rá-juk kö-pö-nye-ged,  
Ad-jál ne-kik jó me-le-get!  
Süss fel, Nap,  
Ked-ves Nap!
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 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

Á, bé, cé, dé,
Raj-tam kez-dé,
A nagy böl-cses-sé-get,
A nagy e-szes-sé-get,
Á, bé, cé, dé,
Raj-tam kez-dé.

En, ó, pé, kú,
a nagy tor-kú. 
Mind meg-isz-sza a bort,
ví-gan rúg-ja a port.
En, ó, pé, kú,
a nagy tor-kú.
                (gyermekdal, részlet) 
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Zen-gő ABC
A-rany-al-ma ág-he-gyen. 
Ba-ri bég a zöld gye-pen. 
Cir-mos ci-ca e-ge-rész. 
Csen-gős csi-kó he-ve-rész. 
Don-gó da-rázs dön-gi-csél. 
E-sik e-ső, fúj a szél. 
Füs-ti fecs-ke fi-cse-reg. 
Ger-le, ga-lamb ke-se-reg. 
Gyom kö-zött gyors gyík sza-lad. 
Har-ma-tos haj-nal ha-sad. 
Itt van már a zi-va-tar! 
Jó az a-nya, jót a-kar. 
Ki-vi-rít a ki-ke-let. 
Le-ve-les lesz a li-get. 
Lyu-kas fa-zék fe-ke-te. 
Me-se, me-se, mes-ke-te...
Ná-dat a szél le-gye-zi.
Nyúl a fü-lét he-gye-zi. 
Or-go-na-fán mé-hi-ke. 
Ösz-sze-rez-zen ő-zi-ke. 
Pa-tak-par-ton pi-pi-tér.
Ró-ka sza-va ki-csit ér.
Su-sog a sok sas-ma-dár.
Szil-va-fá-ra szar-ka száll. 
Tü-csök tar-lón he-ge-dül. 
Tyúk az ár-kon át-re-pül. 
Uc -cu, csípd meg, hó-ha, hó!
Ür-gét fo-gott a Sa-jó. 
Vér-cse vij-jog dél-e-lőtt.
Zör-ge-tik a vas-fe-dőt.
Zsin-de-lye-zik a te-tőt.
                                               (Móra Ferenc)

-rany-al-ma ág-he-gyen. 

e-se, me-se, mes-ke-te...
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A-rany ab-lak
Nyug-vó Nap fé-nyét
őr-zi az ab-lak,
kis-le-ány ol-vas
hát-tal a Nap-nak.

Lec-két be-tűz-get,
szó-kat ta-gol-gat:
a be-tűk szó-vá
ösz-sze-fo-nód-nak.

Sza-vak-ból me-se
szö-vő-dik las-san,
kis-le-ány ol-vas
a-rany ab-lak-ban.
                      (Károlyi Amy)



            1.

            2.

Két kecs-ke ta-lál-ko-zott egy pal-lón

Egy-szer volt, hol nem volt, va-la-hol a fo-lyó mel-lett volt egy 
kecs-ke-nyáj. A kecs-kék el-szé-led-tek a fo-lyó mind-két part-já-ra. 

Meg-lát-ta egy fi-a-tal kecs-ke, hogy egy pal-ló van a víz fe-lett. 
Kap-ta ma-gát, s ha-mar fel-má-szott rá. Ész-re-vet-te ezt a túl-ol-
da-lon egy ö-reg kecs-ke. Ő is si-et-ve fel-má-szott rá. 

Ösz-sze-ta-lál-koz-tak ép-pen a pal-ló kö-ze-pén.
– Mi-ért jöt-tél fel a pal-ló-ra, ha lát-tad, hogy én fent va-

gyok?
– A-zért, mert én ö-re-gebb va-gyok. Tér-jél visz-sza! 
– Én az-tán nem té-rek visz-sza! Az e-nyém az el-sőbb-ség, mert 

én mász-tam fel ha-ma-rabb.
– A fi-a-tal en-ge-del-mes-ked-jék!
Ösz-sze-ve-re-ked-tek a pal-ló kö-ze-pén. S mind a ket-ten be-le-

es-tek a fo-lyó-ba.
Vé-ge a me-sé-nek. De most az egy-szer nem mond-ha-tom, hogy 

ma is él-nek, ha meg nem hal-tak. 
(magyar népmese nyomán)
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Nézd meg a képen a mese szereplőinek arckifejezését! Mire gon-
dolhatnak? Mit mondhatnak egymásnak?

Játsszátok el a mesét! Jelenítsétek meg az alábbi kifejezéseket is!

  Szikrát szór a szeme = dühösen néz, nagyon haragszik.
  Farkasszemet néz = támadóan, dacosan a másik szemébe néz.
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Be-jár-ja az i-ci-ri
pi-ci-ri ka-szá-lót, 
S nem lát-ja az i-ci-ri
pi-ci-ri kó-szá-lót. 

Rá-ta-lál egy i-ci-ri
pi-ci-ri kis tök-re, 
bá-na-tá-ban i-ci-ri
pi-ci-rit meg-lök-te. 

Fel-for-dult az i-ci-ri
pi-ci-ri tö-köcs-ke, 
ben-ne a két i-ci-ri
pi-ci-ri ök-röcs-ke. 

Meg-ö-rült két i-ci-ri 
pi-ci-ri ök-ré-nek: 
vé-ge van az i-ci-ri
pi-ci-ri me-sé-nek.
          (Móricz Zsigmond)

I-ci-ri-pi-ci-ri

A-jaj, hol volt, 
hol nem…
Volt egy-szer egy 
i-ci-ri
pi-ci-ri
há-zacs-ka;
ott la-kott egy i-ci-ri
pi-ci-ri kis macs-ka.

Volt an-nak két i-ci-ri
pi-ci-ri kis ök-re, 
rá-kap-tak egy i-ci-ri 
pi-ci-ri kis tök-re. 

Csiz-mát húz az i-ci-ri
pi-ci-ri kis macs-ka, 
ho-vá lett az i-ci-ri
pi-ci-ri bar-mocs-ka.

Be-jár-ja az i-ci-ri
pi-ci-ri kis er-dőt, 
s nem le-li az i-ci-ri
pi-ci-ri te-ker-gőt.



A há-rom kis-ci-ca

Há-rom kis-ci-ca, egy fe-ke-te, egy szür-ke meg egy fe-hér 
meg-lá-tott egy e-ge-ret. És uc-cu ne-ki, u-tá-na-fu-tot-tak. 
A kis-e-gér be-ug-rott a lisz-tes-lá-dá-ba. A kis-ci-cák, hopp-lá, u-tá-
na. A kis-e-gér el-sza-ladt. A lá-dá-ból pe-dig há-rom fe-hér ci-ca 
má-szott ki. 

A há-rom fe-hér kis-ci-ca meg-lá-tott az ud-va-ron egy bé-
kát. És uc-cu ne-ki, u-tá-na-fu-tot-tak. A bé-ka be-ug-rott 
egy ócs-ka kály-ha-cső-be. A kis-ci-cák, hopp-lá, u-tá-na. 
A bé-ka szé-pen to-va-ug-rán-do-zott. A kály-ha-cső-ből 
e-lő-buk-kant há-rom fe-ke-te kis-ci-ca. 

A há-rom fe-ke-te kis-ci-ca meg-lá-tott a tó-ban egy ha-lacs-kát. 
És uc -cu ne-ki, u-tá-na-ug-rot-tak. A ha-lacs-ka el-ú-szott. A tó-ból 
ki-má-szott há-rom csu-rom-vi-zes kis-ci-ca. És a há-rom vi-zes kis-
ci-ca el-in-dult ha-za-fe-lé. Út-köz-ben szé-pen meg-szá-rad-tak, és 
o-lya-nok let-tek, mint vol-tak: egy fe-ke-te, egy szür-ke és egy fe-hér 
kis-ci-ca.

(Vlagyimir Szutyejev; fordította: Nikodémusz Elli)

A há-rom fe-hér kis-ci-ca meg-lá-tott az ud-va-ron egy bé-
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            1.



1.

2.

Ki a ve-szé-lye-sebb?

A kis-e-gér el-ment sé-tál-ni. Sé-tál-ga-tott az ud-
va-ron, majd visz-sza-ment az any-já-hoz. 

– Hű, é-des-a-nyám! Két vad-ál-la-tot lát-tam! 
Az e-gyik ször-nyű, a má-sik ba-rát-sá-gos. 

Az any-ja meg-kér-dez-te: 
– Mi-fé-le ál-la-tok vol-tak?
– Az e-gyik i-jesz-tő. Büsz-kén jár-kál az ud-va-ron. 

Fe-ke-te a lá-ba. Vö-rös a ta-ré-ja. Hor-gas a cső-re. 
Ki-me-red a sze-me. El-men-tem mel-let-te, hát úgy ki-a-bált! Azt 
sem tud-tam fé-lel-mem-ben, ho-va sza-lad-jak! 

– Az a …, nem kell fél-ni tő-le – mond-ta az ö-reg e-gér. – De mi-
lyen volt a má-sik?

– Az a na-pon süt-ké-re-zett. Ke-rek a fe-je, hosz-szú a ba-ju-sza. 
Hen-te-reg a na-pon, nya-lo-gat-ja a bun-dá-ját. Ba-rát-sá-go-san 
kun-ko-rít-ja a far-kát. 

– Még so-kat kell ta-nul-nod! – mond-ta az any-ja. – Hisz az a …!
(La Fontaine [la fonten] nyomán)
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            1. Olvasd el az egérrágta lapokat! Vajon melyiket írhatta a kisegér?

3. Amint sé-tál-tam, egy na-gyon 
ked-ves ál-la-tot pil-lan-tot-tam meg. 
Hen-ter-gett a na-pon, s nya-lo-gat-ta 
a bun-dá-ját.

1. Sé-ta köz-ben egy gő-gös
ál-lat-tal ta-lál-koz-tam. Fe-
ke-te volt a lá-ba, hor-gas a 
cső-re, vö-rös a ta-ré-ja.

2. Egy-szer csak egy 
i-jesz-tő ál-lat jött fe-
lém. Ke-rek a fe-je, 
hosz-szú a ba-ju-sza!



A kis-ku-tya meg a sza-már 

A sza-már meg-i-ri-gyel-te a kis-ku-tya jó-mód-ját, hogy ne-ki sza-
bad a leg-szebb szo-bá-ba is be-men-ni, a leg-szebb ván-kos-ra is 
rá-fe-küd-ni, e-gész nap csak sé-tál, nem dol-go-zik sem-mit, még-is 
min-den-nek a láng-ját, a ja-vát kap-ja, ne-ki meg csak a kó-ró meg 
a tüs-ke jut. Meg is kér-dez-te a ku-tyá-tól:

– Mért sze-ret té-ged úgy a gazd-asz-szony?
– Mert tu-dok far-kat csó-vál-ni és két lá-bon szol-gál-ni – fe-lel-te 

a ku-tya.
– Na, ez nem ne-héz do-log – fe-lel-te a sza-már –, majd én is meg-

pró-bá-lom.
Mi-kor nyit-va volt a kony-ha, be-som-for-dált. Két 

láb-ra állt, a far-kát bil-le-get-te, a lá-
bát nyúj-to-gat-ta, hogy te-nye-rest 

ad-jon. A gazd-asz-szony meg-i-jedt, 
s a po-ro-ló-pál-cá-val ki-ver-te. A 

sze-gény sza-már má-ig is 
tö-ri a fe-jét a-zon, hogy 
mi-ért ka-pott ő ve-rést 
a-zért, a-mi-ért a ku-
tya di-csé-re-tet. 
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(magyar népmese; 
Berze Nagy János 

gyűjtése)

ván-kos: 
pár-na

  Bu-ta, mint a sza-már = na-gyon bu-ta, os-to-ba.
            1.
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A ku-tya té-ve-dé-se

A kó-bor ku-tya ér-té-kes zsák-mányt vitt a fo-ga közt. Egy hí-don 
ment ke-resz-tül ép-pen. Le-né-zett a víz-be. Mit lá-tott? Egy ku-tyát, 
li-ba-comb-bal a szá-já-ban. A kó-bor ku-tya mo-rog-ni kez-dett. Na-
gyon sze-re-tett vol-na még egy com-bot. E-zért nem vet-te ész-re a 
té-ve-dé-sét. 

Rá a-kart i-jesz-te-ni a tü-kör-ké-pé-re. U-gat-ni kez-dett, de ki-e-
sett a szá-já-ból a li-ba-comb. A kó-bor ku-tya be-ug-rott a víz-be. 
A zsák-má-nyát a-zon-ban el-nyel-te a fo-lyó. Ő ma-ga is a-lig tu-dott 
ki-úsz-ni a part-ra. Bi-zony, bán-ta már a mo-hó-sá-gát! 

(La Fontaine nyomán)

Ku-tya-tár

Ha-rap ut-ca há-rom a-latt
meg-nyí-lott a ku-tya-tár,
síp-pal-dob-bal meg-nyi-tot-ta
Ku-tya-fü-lű A-la-dár.
Ku-tya-tár! Ku-tya-tár!
Ku-tya-fü-lű A-la-dár!

Húsz fo-rin-tért tar-ka ku-tya,
tí-zért fe-hér ku-tya jár,
törzs-ve-vők-nek öt fo-rin-tért 
kap-ha-tó a ku-tya már.
Ku-tya-tár! Ku-tya-tár!
Ku-tya-fü-lű A-la-dár!
                                     (Weöres Sándor)

            1. Csoportonként játsszátok el a verset! Az osztály közben mondja 
a sorokat hangosan!



            1.

            2.

            3.

A tö-rök és a te-he-nek

Volt egy tö-rök, Me-he-med,
so-se lá-tott te-he-net.
Nem is tud-ta Me-he-med,
mi-lye-nek a te-he-nek.

Egy-szer az-tán Me-he-med
lát egy cso-mó te-he-net.
Csu-dál-ko-zik Me-he-med,
„I-lye-nek a te-he-nek?”

Én va-gyok a Me-he-med,
Mi va-gyunk a te-he-nek.
Szám-lál-gat-ja Me-he-med,
Hány-fé-lék a te-he-nek.

Meg is szá-mol Me-he-med
há-rom-féle te-he-net:
fe-hé-ret, fe-ke-tét, tar-kát,
Meg ne fogd a te-hén far-kát!

Nem tud-ta ezt Me-he-med,
S fel-rúg-ták a te-he-nek!

                               (Móricz Zsigmond) 

Mondjátok el a verses mese kérdését többféleképpen!

Tanuljátok meg a verses mesét! Játsszátok el!

cso-dál-koz-va • dü-hö-sen • gú-nyo-lód-va • ked-ve-sen

Rajzold le, milyennek láthatta 
Mehemed a tehéncsordát!
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Miért haragudott meg a szarka a vadgalambra?

Melyik szóval jellemeznéd a vadgalamb, és melyikkel
a szarka fészkét?

            1.

            2.

A vad-ga-lamb és a szar-ka

Tu-dod-e, miért nem ért a vad-ga-lamb a fé-szek-csi-ná-lás-hoz, 
mi-ért rak o-lyan hit-vány fész-ket, mely csak né-hány szál szá-raz 
ág-ból van ösz-sze-tá-kol-va?

El-mon-dom én.
A vad-ga-lamb a szar-kát kér-te meg, hogy ta-nít-sa 

meg őt a fé-szek-ra-kás-ra, mert eb-ben a szar-ka i-gen 
nagy mes-ter, s o-lyan fész-ket tud csi-nál-ni, hogy ah-
hoz a hé-ja, ölyv hoz-zá nem fér. A szar-ka szí-ve-sen 
el-vál-lal-ta a ta-ní-tást, s fé-szek-ra-kás köz-ben, míg 
egy-egy galy-lyat he-lyé-re il-lesz-tett, min-dig mon-do-
gat-ta a ma-ga mód-ján:

– Csak így, csak így! Csak így, csak így!
A vad-ga-lamb er-re min-dig azt fe-lel-te:
– Tú-dom, tú-dom, tú-dom!
A szar-ka el-hall-gat-ta azt egy da-ra-big, de u-tol-já-

ra meg-ha-ra-gu-dott.
– Ha tu-dod, csi-náld! – s ott-

hagy-ta a fész-ket fe-le mun-ká-
já-ban.

A vad-ga-lamb az-tán az-ó-ta 
sem tu-dott eb-ből a mes-ter-
ség-ből töb-bet meg-ta-nul-ni.

                                           (Arany László)
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• hit-vány • nagy-sze-rű • ki-vá-ló • csap-ni-va-ló

• mes-te-ri • ócs-ka • va-cak • pél-dás



            1.

            2.

            3.

A ba-goly, a ró-ka, a borz és a 
ku-tya na-gyon sze-re-tik ám 
a sün-húst! A sü-nök, ha meg-
tá-mad-ják ő-ket, gyor-san 
ösz-sze-göm-bö-lyöd-nek. Úgy 
néz-nek ki i-lyen-kor, mint egy 
lab-da. É-les tüs-ké-i-ket fe-
nye-ge-tő-en ki-fe-lé me-resz-
tik. A tüs-kék min-den i-rány-
ból meg-vé-dik ő-ket.

A sün ki-csi-nye-i vé-kony, pu-
ha szőr-rel szü-let-nek. A ki-
csik e-zért nem szúr-ják meg a 
ma-má-ju-kat. A sző-rük csak 
né-hány ó-ra múl-va kezd el 
e-rő-söd-ni. A pu-ha szőr-ből 
nem-so-ká-ra szú-rós, ke-mény 
tüs-kék lesz-nek.

A sü-nök

A sü-nök-nek so-ha nem kell 
fé-sül-köd-ni-ük. A fe-jü-ket, 
a há-tu-kat és az ol-da-lu-kat 
nem szőr-szá-lak, ha-nem szú-
rós tüs-kék bo-rít-ják. A sü-nök 
a tüs-ké-i-ket vé-de-ke-zés-re 
hasz-nál-ják.  
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Olvassátok el a szöveget csoportonként! A szóvivőtök számoljon 
be az osztálynak az olvasottakról!



A sü-nök na-gyon fa-lán-kak. 
Tél-re zsír-pár-nát kell nö-vesz-
te-ni-ük. A föl-di-gi-lisz-tá-kat, 
a csi-gá-kat, a ro-va-ro-kat, de 
még az é-tel-ma-ra-dé-kot is 
szí-ve-sen meg-e-szik. A sü-nök 
a kí-gyó-húst is na-gyon sze-re-
tik. É-les fo-guk-kal ké-pe-sek 
le-győz-ni a ná-luk sok-kal na-
gyobb kí-gyó-kat is. A kí-gyó 
mér-ge nem tesz kárt ben-nük.

A sü-nök éj-sza-ka in-dul-nak 
va-dász-ni. A szag-lá-suk és a 
hal-lá-suk ki-vá-ló, jól tá-jé-ko-
zód-nak a sö-tét-ben. Ha a kis 
sü-nök még-is el-ve-szí-tik a 
ma-má-ju-kat, ma-gas han-gon 
füty-työg-nek. Ve-szély e-se-
tén fúj-nak, pu-fog-nak.

Mi-re el-jön a tél, a ki-csik már 
nagy-ra nőt-tek. Ön-ál-ló-an 
va-dász-nak. A le-hul-lott le-
ve-lek-ből kü-lön bú-vó-he-lyet 
ké-szí-te-nek ma-guk-nak. Az 
el-du-gott, me-leg va-cok-ban 
biz-ton-ság-ban van-nak. Té-li 
ál-mot al-sza-nak, ta-va-szig 
nem is éb-red-nek fel. A tes-tük 
hő-mér-sék-le-te és tö-me-ge 
i-lyen-kor na-gyon le-csök-ken.
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            4.

            5.

            6.



            1.
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A Szél és a Nap

Vi-tat-ko-zott egy idő-ben a Szél a Nap-pal. 
A-zon folyt a dis-pu-ta, hogy me-lyi-kük e-rő-
sebb.

Egy-szer az-u-tán azt mond-ta a Nap a Szél-nek:
– Te-gyünk pró-bát, a-mott megy egy kö-pe-nye-

ges em-ber, pró-bál-koz-zunk meg raj-ta, me-lyi-künk az e-rő-sebb, 
me-lyi-künk ve-szi le a vál-lá-ról a kö-pe-nye-get.

Hoz-zá-fo-gott elő-ször a Szél, meg-ra-gad-ta az em-ber gal-lér-
ját, tép-te, ci-bál-ta e-lő-re-hát-ra a kö-pe-nye-get, de men-tül e-rő-
seb-ben rán-gat-ta, a sze-gény em-ber an-nál e-rő-seb-ben bur-kol-
ta be-le ma-gát, s nem en-ged-te el-ve-tet-ni a kö-pe-nye-get.

Mi-kor az-tán a Szél hasz-ta-lan ki-fá-rasz-tot-ta ma-gát, ak-kor 
hoz-zá-fo-gott a Nap: el-kez-dett mo-so-lyog-ni az u-tas-ra me-le-
gen, min-dig me-le-geb-ben. A jám-bor las-san-ként ki-bur-kol-ta 
ma-gát a kö-peny-ből, az-u-tán le-ve-tet-te e-gé-szen, ké-sőbb le-
ve-tet-te a ka-bát-ját és a mel-lé-nyét is.

– Lá-tod – mon-dot-ta a Nap a Szél-nek –, hogy én e-rő-sebb va-
gyok, mint te?

 (magyar népmese; Jókai Mór gyűjteményéből)

            1.

            3.

Melyik erősebb? Jelöld a rajzát koronggal! Miért? Magyarázd el 
a mese alapján!

dis-pu-ta: 
vi-ta

    men-tül:
 men-nél, mi-
      nél, mi-nél 
           in-kább
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Négy ván-dor

A vi-lág vé-gé-től ki-lenc-lé-pés-nyi-re, de az is le-het, hogy tíz-re, 
volt egy hegy. A hegy mö-gött egy i-ci-pi-ci pa-ta-kocs-ka foly-do-
gált, a-mi-ben mák-szem nagy-sá-gú ha-lak ját-sza-doz-tak, s o-lyan 
ki-csi bé-kák ug-rál-tak a part-ján, hogy csak a szél és a fa-le-ve-lek 
lát-ták ő-ket.

A hegy se volt va-la-mi ó-ri-á-si, a ve-re-bek gya-log-láb mász-tak 
át raj-ta, s mi-kor a túl-só fe-lé-re ér-tek, még ak-kor is ked-vük volt 
ug-rán-doz-ni. Nem le-he-tett na-gyobb, mint egy jó-ko-ra ka-vics. 
De i-ga-zi hegy volt, s i-ga-zi volt az a cér-na-szál-nyi ös-vény is, a-mi 
a hegy-től az er-dő-ig ve-ze-tett.

Ez az er-dő már nem volt o-lyan ki-csi, mint az ös-vény, a hegy és 
a pa-tak, ak-ko-ra le-he-tett, mint mi-fe-lénk az er-dők.

Vi-dám é-let volt az er-dő-ben, de leg-vi-dá-mab-ban négy test-
vér élt, a-kik-nek az er-dő kö-ze-pén volt a há-zuk. A négy test-vér 
ne-ve: Ta-vasz, Nyár, Ősz, Tél. 

 (Zelk Zoltán)

            1.

            2.

            3.

            4.

Hallgassátok meg a mese folytatását!

Tapsoljátok el a ritmust!

Keljetek ti is vándorútra! Egyenletes járás mellett szólaltassátok 
meg hangszereiteken a kiválasztott ritmust!

Hallgassátok meg Vivaldi Négy évszak című művének rövid rész-
letét!

..



            1.

            2.

            4.

            3.

            5.
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For-gó készí-té-se

A-nyag-szük-ség-let gye-re-ken-ként: egy hur-ka-pál-ca vagy szí-vó-
szál, két kü-lön-bö-ző szí-nű, négy-zet a-la-kú o-ri-ga-mi lap, ra-gasz-
tó, egy kis pa-ra-fa du-gó, egy gom-bos-tű és egy vas-tag kar-ton-ból 
ki-vá-gott kör.

Ra-gaszd ösz-sze a két pa-pír-la-pot!
Húzz vo-na-lat ke-reszt-be, 
a szem-ben lé-vő sar-kok kö-zött! 

A sar-kok-tól a kö-ze-pe fe-lé nyírd be 
a la-pot. A nyí-rá-sok ne ér-jenek be a 
kö-zép-pon-tig!

Kész a for-gó! 
Ha sze-les az i-dő, meg-ál-la-pít-ha-tod, hogy hon-nan fúj a szél! 

Min-den ol-dal jobb ol-da-li be-nyí-rá-sát 
hajt-sad be kö-zép-re! Ra-gaszd ösz-   
sze a sar-ko-kat!

A kör a-la-kú kar-ton-nal is ra-gaszd 
le a sar-ko-kat!

Szúrd át gom-bos-tű-vel! Szúrd át a
szí-vó-szá-lon vagy hur-ka-pál-ci-kán is!
Rög-zítsd a má-sik ol-dal-ról a pa-ra-fa du-gó-val.

Ha sze-les az i-dő, meg-ál-la-pít-ha-tod, hogy hon-nan fúj a szél! 

o-ri-ga-mi: 
haj-to-ga-tós 

pa-pír
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Fent la-kom az é-gen, 
me-le-gít a fé-nyem,
su-gár-ból van baj-szom,
es-te van, ha al-szom.

Ha ked-vem jó, si-mo-gat-lak,
szép gyen-gé-den fel-ka-rol-lak.
De ha ked-vem vég-leg oda,
be-le-té-pek a ha-jad-ba.
Meg-ci-bá-lom a ru-há-dat,
a sze-med is könny-be lá-bad.

Ta-lá-lós mon-dó-kák

(szél)

(nap)

Tekereg a szél
 
Fuj a szél, fuj a szél,
de morog a szél.
Apró ez a szoba,
mégis belefér.

Széles világba
fut a szél magába,
nyakában a lába,
sosem érsz nyomába.
        (Weöres Sándor, részlet) 

Te-ke-reg a szél
 
Fuj a szél, fuj a szél,
de mo-rog a szél.
Ap-ró ez a szo-ba,
még-is be-le-fér.

Szé-les vi-lág-ba
fut a szél ma-gá-ba,
nya-ká-ban a lá-ba,
so-sem érsz nyo-má-ba.
            (Weöres Sándor, részlet)

fut a szél ma-gá-ba,

so-sem érsz nyo-má-ba.
(Weöres Sándor, részlet)

            1. Tegyél piros korongot a bal oldali, kéket a jobb oldali találós mon-
dóka megoldásának rajzára!

            könny-be
      lá-bad: könny- 
   be bo-rul, köny-
nyez-ni kezd
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12 hó-nap

Fa-gyos, va-cog ja-nu-ár,
di-de-reg a feb-ru-ár,
á-zik-fá-zik már-ci-us,
sze-les, na-pos áp-ri-lis.

Cse-resz-nyé-ző a má-jus,
a-ra-tó a jú-ni-us,
ki-rán-du-ló jú-li-us,
me-le-gí-tő a-u-gusz-tus.

Szü-re-tel a szep-tem-ber,
e-sőt hoz az ok-tó-ber,
ha-vat hoz a no-vem-ber,
ka-rá-csonyt a de-cem-ber.

(Kóródi Bence)
Gesz-te-nye-fa-le-vél

Ta-lál-tam egy fa-le-ve-let, 
gesz-te-nye-fa le-ve-lét. 
Mint-ha meg-ta-lál-tam vol-na 
egy ó-ri-ás te-nye-rét.

Ha az ar-com e-lé tar-tom, 
lá-tom, na-gyobb, mint az ar-com. 
Ha a fe-jem fö-lé te-szem, 
lá-tom, na-gyobb, mint a fe-jem.

Hogy-ha e-ső cse-pe-reg-ne, 
nem bán-nám, hogy cse-pe-reg, 
az ó-ri-ás nap-pal-éj-jel 
ó-ri-á-si te-nye-ré-vel 
be-föd-né a fe-je-met.

(Nemes Nagy Ágnes)
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be-föd-né a fe-je-met.
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A kis nyír-fa

A park-ban egy kis nyír-fa állt. Fi-a-tal, zöld le-ve-
le-i vol-tak. De a nyír-fa nem szí-vel-te a zöld le-ve-le-

ket. Va-la-mi kü-lön-le-ge-set a-kart. Egy nap így su-so-
gott a szél-ben:

– Sem-mit sem sze-ret-nék job-ban, mint a-rany-le-
ve-le-ket!

A-mint a kí-ván-ság el-hang-zott, a nyír-fa zöld le-
ve-le-i vál-toz-ni kezd-tek. A-mi-kor a nap el-ső su-
ga-ra-i ki-sü-töt-tek, a kis nyír-fa úgy ra-gyo-gott, 
mint a szín-a-rany.

Egy já-ró-ke-lő á-mul-va é-rin-tet-te meg az 
a-rany-le-ve-le-ket. Az-u-tán né-há-nyat le-té-

pett, és be-le-tett a zse-bé-be.
– Ez szem-te-len-ség – 

mond-ta bosz-szú-san a kis 
nyír-fa, de sem-mit sem te-
he-tett.

Ké-sőbb egy-re több és 
több em-ber ér-ke-zett min-

den-fe-lől. Min-den-ki a-kart 
leg-a-lább e-gyet az a-rany-

le-ve-lek-ből.
– Mi-ért is a-kar-tam a-rany-le-ve-

le-ket? – ke-ser-gett a kis nyír-fa, és na-
gyon bol-dog-ta-la-nul é-rez-te ma-gát.

Ám a szél meg-hal-lot-ta a kis nyír-fa bá-
na-tát, és gyen-gé-den ide-oda rá-zo-gat-ta.

És egy na-pon, a-mint az el-ső nap-su-gár e-lő-bújt, a zöld le-
ve-lek új-ra meg-je-len-tek a csu-pasz á-ga-kon. 

(orosz népmese; Újhelyi Éva fordítása)

– Sem-mit sem sze-ret-nék job-ban, mint a-rany-le-

A-mint a kí-ván-ság el-hang-zott, a nyír-fa zöld le-
ve-le-i vál-toz-ni kezd-tek. A-mi-kor a nap el-ső su-
ga-ra-i ki-sü-töt-tek, a kis nyír-fa úgy ra-gyo-gott, 

Egy já-ró-ke-lő á-mul-va é-rin-tet-te meg az 
a-rany-le-ve-le-ket. Az-u-tán né-há-nyat le-té-

pett, és be-le-tett a zse-bé-be.
– Ez szem-te-len-ség – 

mond-ta bosz-szú-san a kis 
nyír-fa, de sem-mit sem te-

Ké-sőbb egy-re több és 
több em-ber ér-ke-zett min-

den-fe-lől. Min-den-ki a-kart 
leg-a-lább e-gyet az a-rany-

– Mi-ért is a-kar-tam a-rany-le-ve-
le-ket? – ke-ser-gett a kis nyír-fa, és na-

gyon bol-dog-ta-la-nul é-rez-te ma-gát.
Ám a szél meg-hal-lot-ta a kis nyír-fa bá-

És egy na-pon, a-mint az el-ső nap-su-gár e-lő-bújt, a zöld le-
ve-lek új-ra meg-je-len-tek a csu-pasz á-ga-kon. 

(orosz népmese; Újhelyi Éva fordítása)

pett, és be-le-tett a zse-bé-be.

le-ve-lek-ből.
– Mi-ért is a-kar-tam a-rany-le-ve-

le-ket? – ke-ser-gett a kis nyír-fa, és na-
gyon bol-dog-ta-la-nul é-rez-te ma-gát.

        szí-vel-te:   
       ked-vel-te,
     sze-ret-te

            1. A kis nyírfa két alkalommal is boldogtalan volt a mesében. Mikor 
és miért? Magyarázd el!




