
Tavasz

Teletűző,
Fűnövesztő
harang hangú
csengettyűző,
eszterlánci
cérnát fűző
kikelet.
Tamás Mária: Ki űzi el a telet?
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Nézd meg a virágokat! Ruházd fel őket emberi tulajdonsá-
gokkal! Például szerény, nagyravágyó, haragos stb.

Ha te lennél a virágok tündére, hogyan gondoskodnál róluk? 
Meséld el!

Nézd meg a képet! Válassz ki egy virágot! Mutasd be a társa-
idnak! Találják ki, melyikre gondoltál!

Mi a pitypang másik neve? Találd ki az összekeveredett szó-
tagokból!

Gondolatban kapaszkodj a pitypang bóbitájának ernyőjébe! 
Hová repülnél szívesen?
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A pitypang meséje
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A pitypang meséje

A virágok tündére egy napon sorra meglátogatta az alattva-
lóit. Megkérdezte tőlük, nincs-e panaszuk, kérésük. Kapnak-e 
hűvös reggeli harmatot? Kedvesen játszadozik-e velük az esti 
szél? Fölkeresik-e őket a pillangók? 

A kényes kerti virágok sorra elmondták panaszaikat. A rózsa 
arra kérte a tündért, intézze úgy, hogy a viola illata ne legyen 
olyan fűszeres – mert irigy volt ez a kerti rózsa. Irigyelte a viola 
édes illatát. Azt szerette volna, hogy az emberek csak az ő illa-
tában gyönyörködjenek.

A virágok tündére jószívű volt, amint az egy tündérhez illik. 
Megszidta hát az irigy rózsát, és megsimogatta a hallgatag, 
csöndes violát. A százszorszép arra kérte a tündért, növesszen 
neki töviseket, hogy az emberek nehezebben tudják leszakíta-
ni. A liliom élesebb kardokat kért. Az estike meg azt szerette 
volna, ha ő nem este, hanem reggelenként nyílna, illatozna.

A tündér zokon vette a virágokhoz csöppet sem illő sok ké-
rést meg panaszt. Rosszkedvűen ment el a kertből. Elhatároz-
ta, hogy egyhamar nem látogatja meg ismét az elkényeztetett 
virágokat. Lehorgasztott fejjel ballagott hazafelé az erdőben. 
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Így történt, hogy meglátta az út szélén a porban 
virító pitypangot. 

Megállt előtte: 
– Mondd, kedves pitypang! Nincs valami kérésed, 

panaszod? 
A pitypang csak ingatta sárga fejét, hogy nem, 

nincs sem kérése, sem panasza.
– Nem kívánsz magadnak jó illatot? Esetleg tüs-

kéket, hogy ne tudjanak leszakítani a gyerekek?
Nem, a pitypang nem kívánt semmit. De mikor 

a tündér továbbment, felsóhajtott. Meghallotta a 
tündér a pitypang sóhaját, visszafordult: 

– Talán mégis szeretnél kérni valamit, pity-
pang? 

– Hiába minden, tündér, az én bánato-
mon te sem tudsz segíteni – mondta a pity-
pang. – Messze földről kerültem ide, ebbe az 
országba. Meggyökereztem itt. Tudom, hogy 
soha többet nem láthatom a hazámat. De ha 
eszembe jut a régi táj, mindig nagyon szomorú vagyok. Csak 
legalább a gyermekeim elmehetnének... De hát azoknak sincs 
szárnyuk!

Gondolkozott egy kicsit a tündér. Mert csodatevő, nagy ha-
talma volt, úgy intézte, hogy a pitypang bolyhos fiacskái, le-
ánykái – a termésbóbiták – ezentúl apró szárnyakkal szüles-
senek. A bóbiták apró szárnyába belekap a szél, repíti őket 
hegyen-völgyön át. Messzi földre elkerülnek, s ha jó szél fúj, a 
pitypang egyik-másik fia, lánya visszaröpülhet a régi, elhagyott 
hazába is.

Tompa Mihály

Milyen kívánságaik voltak a virágoknak?

Szerinted mit kívánt a pitypang?

Hogyan teljesítette a tündér a pitypang kívánságát?
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Az alábbi szavak mind ugyanazt a növényt, virágot jelö-
lik. Melyik elnevezés tetszik neked a legjobban? Melyik a 
legkevésbé? Miért? Indokold meg!

bárányfejűfű

barátfejűfű

buborékfű

disznósaláta

ebtej

éjjelilámpa

eszterláncfű

gyermekláncfű

kácsavirág

kislibavirág

kutyatej

kutyavirág

lámpavirág

láncfű

oroszlánfogfű

pampula

papatyi virág

pimpiparé

pimpó

pipevirág

pitypang

pongyola pitypang

raponc

tejesfű

vadsaláta

vakulócsirke

zsibavirág

Pitypang

Hajlítom kezem, ujjaim,
gömböt formálok csendesen.
Pitypangra pillantok kedvesen.
Játékát utánzom szelíden:
ujjaim nyitom:
el nem szállnak…
Pitypangra fújok: szél vagyok:
repülnek ernyős csillagok.

…és a pihés ernyők alatt…
rejtőzik az aprócska mag.

Devecseri László
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Szerinted melyik meseszereplőre mondják, hogy kökénysze-
mű? Miért?

Olvasd el a szócikket! Mit tudtál meg belőle?

Mit látsz a képen?  Melyik évszak jut eszedbe? 

Olvassátok el a megkezdett mondatokat! Hogyan folytatná-
tok? Mondd el a párodnak, utána cseréljetek!

Történt egyszer, hogy…
Búsult a király, …
Egyszer egy erdőhöz ért, …
Van egy ládika, abban van…
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kökény 1–4 méterre megnövő tövises cserje. A szilvafélék 
családjába tartozik, apró, kékes bogyótermése van. Szíve-
sen készítenek belőle lekvárt, mártást.

   1.

Cseresznyevirág meséje



   1.

   3.

   2.

Miért nevezték Cseresznyevirágnak a király leányát?

Miért lettek szomorúbbak Cseresznyevirág dalai?

Szerinted hogyan folytatódik a mese?

  1.

  2.

  3.
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Cseresznyevirág meséje
(1. rész)

Egyszer volt, hol nem, élt egy király, akinek született egy lánya, 
aki, mivel a cseresznyefák virágzásakor jött a világra, a Cseresz-
nyevirág nevet kapta. A haja mézszínű, a szeme kökény, orcája 
piros, mint a cseresznye. A király felesége meghalt, így egyedül 
nevelte lányát. Telt-múlt az idő, Cseresznyevirág egyre szebb 
lett. Szeretett a kertben anyja virágai közt festegetni, énekelni, 
furulyázni. Nagyon szép képeket készített, olyan gyönyörűen 
énekelt, furulyázott, hogy mindenki a csodájára járt.

Nőtt, nődögélt, majd kérők is megjelentek az udvarban, de 
a király mindegyikben talált valami kivetnivalót. Lánya orcája 
egyre sápadtabb, szomorúbb lett, mert már szeretett volna 
férjhez menni. Dalai is egyre szomorúbbak lettek, aki hallotta, 
szinte sírva fakadt tőle. A király el is határozta, nem lesz ilyen 
önző, mégiscsak elengedi a lányát, ha megfelelő kérő jelentke-
zik. Az udvarmester jelentett is, hogy megérkezett a Bodzavá-
ri királyfi. Hívatta is a lányát a király, aki a kertben festegetett. 
Cseresznyevirág épp indult be a palotába, egyszerre csak elsö-
tétedett az ég, nagy zengés támadt, s ott termett a hétfejű sár-
kány. Megragadta Cseresznyevirágot és huss! elrepült vele.

Hej, búsult a király, sírt, hogy most mitévő legyen. Így szólt 
a Bodzavári királyfi:

– Felséges királyom, én megkeresem a lányát, kiszabadítom, 
mert amint megláttam a festményt róla, egyből beleszerettem.

A király nagyon megörült, s odaadta a királyfinak Cseresz-
nyevirág furulyáját, hogy azt vigye magával. Ezt a lánya, ha 
meglátja, tudja majd, hogy segíteni akar neki. Ment a királyfi, 
hosszú utat megtett már, de hiába kérdezősködött, senki nem 
tudta, hol lakik a sárkány. 
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Cseresznyevirág meséje
(2. rész)

Egyszer egy erdőhöz ért, ahol a favágók szorgalmasan dolgoz-
tak, és már sok fát kivágtak. Kérdezi a királyfi, miért vágják ki 
ezt a rengeteg fát?

– Az erdőben áll egy vár, annak a gazdája a hétfejű sárkány, s 
ő kérte, hogy vigyünk annyi fát, amennyiből egy csodaszép vár 
felépülhet majd, ahova szép feleségét viszi majd.

A királyfi megörült, mert tudta, jó helyen jár. Ment az erdő-
be, megkeresni a várat. Ahogy odaért, bezörgetett. Az ablakon 
Cseresznyevirág kukkantott ki.

– Jaj, menj innen, mert a sárkány, ha megjön, felfal téged!
A királyfi elővette a furulyát, megmutatta, hogy őt az apja 

küldte, s addig el nem megy, amíg ki nem szabadítja. Cseresz-
nyevirág beengedte a várba, beszélgettek. Aztán az erdőbe 
visszaküldte a királyfit, nehogy a sárkány észrevegye. Megjött 
este a sárkány, s azt mondta:

– Phi, de emberszagot érzek!
– Á, csak még mindig az én illatomat érzed – mondta Cse-

resznyevirág.
A sárkány azt is észrevette, hogy a lány egy napocskát fes-

tett a képre, holott addig csak sötét, szomorú képeket készí-
tett, de nem szólt. 

Másnap újra jött a Bodzavári királyfi, és azt mondta:
– Próbáld megtudni, miben tartja az erejét. Hátha így köny-

nyebben legyőzhetem.
Újra visszament az erdőbe. A sárkány este megint csak azt 

mondta:
– Phi, de emberszagot érzek!
Cseresznyevirág megnyugtatta, hogy csak ő van itt, nincs 

más. A sárkány átkutatta a palotát, de senkit sem talált. Látta, 
hogy aznap még vidámabb, még szebb kép készült, mint előtte.

Cseresznyevirág azt mondta, hogy azért vidámabbak a ké-
pei, mert egyre jobban érzi itt magát. S ha feleségül szeretné 
venni, akkor minden titkát el kell mesélnie, mert egy férjnek 
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Miért festett Cseresznyevirág napot a képre?

Szerinted miért árulta el a titkát a sárkány?

Milyennek ismerted meg Cseresznyevirágot a mese 
 alapján? 

és feleségnek mindent kell egymásról tudnia. A sárkánynak jól 
estek ezek a szavak, s elmesélte, mit szeret enni, inni...

– Kedves sárkányuram, és az erődet miben tartod?
– Van egy ládika, abban van egy gyémántos gyűrű, aki azt az 

ujjára húzza, abba száll át az én erőm – válaszolta a sárkány.
Másnap jött a királyfi és együtt kezdték keresni a ládikót, de 

nem lelték. Már esteledett, de hiába keresték, nem találták. 
Már majdnem feladták, amikor Cseresznyevirágnak eszébe ju-
tott, hogy lehet, hogy a sárkány ágyában van, a matrac alatt. 
Hát, tényleg ott volt! A királyfi az ujjára húzta a gyűrűt, s érez-
te, hogy egyre erősebb lesz. Jött a sárkány, de bíz alig vonszol-
ta magát, egyre fogyott az ereje.

– No sárkány – állt elé a királyfi –, az életedet meghagyom, 
de Cseresznyevirágot magammal viszem.

Azzal a sárkány egyik táltos lovára pattantak, s huss! elre-
pültek vele vissza Cseresznyevirág palotájába. Az öreg király 
sírt örömében, mikor meglátta a lányát. A királyfinak adta a 
fele királyságát is. Nagy lakodalmat csaptak. Cseresznyevirág 
pedig olyan szép képeket festett, hogy a csodájára jártak más 
országokból is, és csak vidám dalokat énekelt, furulyázott.

Tán most is élnek, ha meg nem haltak. Ha látsz egy virágzó 
cseresznyefát, jusson eszedbe Cseresznyevirág meséje!

G. Joó Katalin
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Olvasd fel egymás után a szavakat!

Melyik szerszám mire való? Melyekkel gondozzuk a kerti nö-
vényeket? Mondd el!

A fenti kép alapján mondd el sorban a virágok nevét!

Találj ki egy történetet a képről!
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suttogásnyi megérezhették hajításnyiról
bazsalikomillatúvá bölcsességtől megszeppentek
bazsalikomvirágok puskaporvirág szorgoskodóknak
bazsalikom elbizonytalanodó csodálatosabbnál
bazsalikomillat gyönyörűbbnél álmélkodástól

metszőolló

fűrész

csavarhúzó

sarló

harapófogó

kasza gereblye

kapa
kalapács

Néma tulipán
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Néma tulipán

Mondanom se kell, mert mindenki tudja, hogy a virágok az il-
latukkal beszélgetnek. Amelyik virágnak nincs illata, az néma. 

Ilyen a tulipán is. Néma. Még suttogásnyi illata is alig van 
egyik-másiknak.

De nem volt ez mindig így, nem bizony. Valamikor, a kezdet 
kezdetén, úgy illatozott s olyan különb s különb illattal minden 
virág, hogy a méhek már jó hajításnyiról megérezhették, „meg-
hallhatták”, merre van a rezeda, a jácint vagy éppen a tulipán. 

De volt egy kertész, egy nagyon sürgő-forgó emberke. Sza-
kálla térdét verte a fejében fészkelő nagy bölcsességtől. Volt 
ennek a fura kertésznek egy csodálatosan szép virágoskertje, 
telides-teli mindenféle-fajta, szebbnél szebb, illatosabbnál il-
latosabb virággal. Örült a kertész a kertjének, művelte is tőle 
telhetően. Öntözte, kapálta, karózta, nyeste. karózta:  

karóval megtá-
masztotta

nyeste:  
metszette, vágta
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Csak azzal nem volt kibékülve, hogy ahány virág, annyi illat. 
Bántotta az orrát az illatok sokasága. Egyedül a bazsalikom 
illatát szenvedhette. S elhatározta, hogy bazsalikomillatúvá 
varázsolja az egész kertet. Bazsalikomillatúvá minden virágot.

Megszeppentek a virágok, amikor kertészük szándékát meg-
neszelték. Tudták, hogy amit a fejébe vesz, abból nem enged. 
Tűzön-vízen keresztülviszi.

De maguk a bazsalikomvirágok sem örültek.
Hogy jöhet ahhoz például holmi kis, kavicsok közt kapaszko-

dó puskaporvirág vagy – rágondolni is rossz – a szagos müge, 
hogy egyszerre csak bazsalikomillatú legyen?

Féltékenyek lettek az illatukra.
Szomorúság szállott a kertre, amikor megjelent a kertész 

egy hatalmas szívókával meg egy ennél is hatalmasabb illat-
pumpával.

Legelőször a tulipán illatát szívta ki. Majd vette a pumpát. De 
a tulipán ökölbe zárta a szirmait, s megrázta magát. Hiába mes-
terkedett a kertész, a bazsalikomillat nem fogott a tulipánon. 

Dühbe jött, toporzékolt a kertész. Ollóval, késsel, sarlóval, 
kaszával fenyegetőzött. De hiába. A tulipán inkább néma ma-
radt. De nem vette föl a bazsalikom illatát.

Hanem elkezdett csodálatosabbnál csodálatosabb színek-
ben pompázni. Illat helyett most gyönyörű színekkel mutatta 
az utat az elbizonytalanodó méheknek, pillangóknak és más 
röpdöső szorgoskodóknak.

Meghökkent a kertész. Elámult, még a száját is tátva felej-
tette a nagy álmélkodástól. A megmaradt illatú virágok pedig 
valóságos illatzivatart zúdítottak rá. Tikogni sem volt ideje a 
kertésznek. Úgy maradt, ahogy volt, ámultában. Most is ott áll, 
kertitörpévé zsugorodva. A tulipánok gyönyörűbbnél gyönyö-
rűbb színekben pompázva némán mosolyognak össze a feje 
fölött.

Kányádi Sándor
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álmélkodástól:  
csodálkozástól

tikogni:  
levegő után  
kapkodni,  
levegőt venni

szenvedhette:  
szívelte, kedvelte, 
szerette

megszeppentek:  
megijedtek,  
megrémültek
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Mi történhetett a tulipán illatával? Te hogyan folytatnád 
a mesét?

Mi zavarta a kertészt? Mit határozott? Vajon a bazsaliko-
mok örültek a kertész döntésének? Beszéljétek meg!

Hogyan védekezett az idegen illat ellen a tulipán? Szerin-
ted hogyan csalogatta magához a méheket, rovarokat?

Mi történt a tulipánnal és a kertésszel?

Tudod, miért van a virágoknak illatuk?
A virágok azért illatoznak, hogy a rovarok 
megtalálják őket. Ezért pompáznak kü-
lönböző színekben is. A rovarok így köny-
nyebben észreveszik őket, és táplálékhoz 
jutnak. Ez a táplálék a virág édes nedve, a 
nektár. Ebből a nektárból készítik a mézet 
a méhek. Miközben a rovarok virágról vi-
rágra szállnak, a rájuk ragadt virágporral 
megporozzák és megtermékenyítik őket. 

Neked melyik kert tetszik a legjobban? Miért?


