
 

 

 

 

 



Környezeti nevelésünk célja a környezettudatos magatartás megalapozása, 

a víz jegyében. 

 

Az ENSZ 47. Közgyűlése 1994 óta, március 22-ét a Víz világnapjává nyilvánította.  Minden 

évben megemlékezünk e természeti kincsünkről. A Föld felületének 71%-át víz borítja, ennek  

kb. 2,5%-a édesvíz, a többi sós, melyek  a  tengerekben illetve óceánokban helyezkednek el.  

Az édesvíz készlet a gleccserek, és állandó hótakaró formájában kb. 98%-ban felszín alatti 

vizekben található meg. Így különösen fontos a felszín alatti vizek védelme. Magyarország  

ivóvíz ellátásának több mint 95%-a is felszín alatti vizekben található meg.  

A víz nemcsak az egyik leggyakrabban előforduló anyag, de megjelenése is igen 

változatos.  Megtalálható folyókban, tavakban, tengerekben, óceánokban, vízesésekben, 

feltörő gőz, vagy jég formájában is. Ugyancsak víz képződmény a jégvirág az ablakon, vagy a 

hó, amely lavinaként zúdul alá, a pára, amely lecsapódik az ablakon, a zúzmara, amely ráül a 

fák ágaira és a köd is.  

A felhő is vízből van, ebből lesz az eső, ha megfagy, jégeső. Még többféleképpen is 

megjelenhet, attól függően, hogy milyen hatás éri. Megállapíthatjuk, hogy a víz a 

leghatalmasabb ősi elemek egyike. 

A víz lételemünk, testünk legnagyobb részének alkotója, ugyanakkor a hétköznapok 

során mégsem figyelünk rá eleget.  

Élőhelye milliónyi vízinövénynek és állatnak.  

Az ember számára adatott felfrissülést hozó fürdőként, szomjoltó italként. Úszhatunk 

benne, és hajóval is utazhatunk rajta. Testünknek több, mint a fele vízből áll. Szükségünk van 

a vízre a gondolkodáshoz, a mozgáshoz. A vér minden szervünkhöz és testrészünkhöz viszi az 

erőt adó anyagokat. Ha nem iszunk eleget, besűrűsödik, így nehezebben folyik ereinkben. 

Fáradtnak, bágyadtnak érezzük magunkat ilyenkor. Még a fejünk is megfájdulhat.     

Azért is nélkülözhetetlen a víz, mert kiüríti és eltávolítja testünkből a sok méreganyagot.  

Ha ezek nem tudnak eltávozni, betegek leszünk. Ezért nagyon fontos, hogy sok vizet igyunk 

minden nap legalább 5-6 pohárral. Ne étkezési időben igyunk, hanem az evések között.   

A cukrozott, színes üdítők nem igazán oltják a szomjúságot. Az igazi szomjoltó a tiszta víz. 

Éljünk vele és igyunk belőle bőven. Mosakodjunk, fürödjünk minden nap, mert a víz 

megtisztít bennünket a bőrünkre rakódott piszoktól. 

 

Matematikai tapasztalatok: 

 

o A pohárban lévő folyadék mennyiségének megállapítása (kevés, tele, félig tele), a 

különböző poharakban lévő folyadékok összemérése, egymás mellé állítással (több, 

kevesebb, ugyanannyi megállapításával), ugyanannyivá tétellel (öntés), poharak 

összehasonlítása, összemérése, folyadéktöltés. 

o  
Ismerkedés a formákkal, melyikbe mennyi folyadék fér, melyik a több, melyik a kevesebb? 

 

o Horgásszunk ki halakat! Miután kifogtuk a halacskákat, számoljuk meg, hányat sikerült 

begyűjteni!  

 

 

 

 



Téma javaslatok, amikről beszélgethetnek gyermekeikkel: 

 

Hogy tudunk a vízre vigyázni? 

- Tavainkat, folyóinkat nem szennyezzük, ezáltal a benne élő élőlényeket óvjuk, végjük 

- Feleslegesen a vizet nem folyatjuk. 

A víz az élet egyik lételeme, hogyan vigyázhatnánk a víz tisztaságára? 

Hogyan, és miért kell takarékoskodnunk a vízzel? 

A víz és az élőlények kapcsolata: miért van szüksége az élőlényeknek, embereknek, 

állatoknak, növényeknek a vízre? Víz nélkül nincs élet. 

A víz haszna: mosás, takarítás, mosakodás, tűzoltás, virág locsolás… stb. 

Beszélhetünk az édes, és sós vízről, kóstolhatjuk is. 

Milyen állatok élnek a vízben?  

Ajánlott tevékenység: témával kapcsolatos képeskönyvek nézegetése, nézegethetünk 

földgömböt, beszélgethetünk a föld vizeiről, a víz keletkezéséről, kísérletezhetünk homokkal 

(vagy sóval) és vízzel (hogyan mossa le a víz a hegyoldalt, és hogyan váj magának utat). 

 

A víz körforgása: 

Balázs Lilla: Esőcsepp-torna (víz körforgása) 

 

Kis esőcsepp én vagyok, 

körbe-körbe szaladok: 

Égből földre pottyanok, 

virág szirmán guggolok. 

Onnan én továbbmegyek, 

egy tócsába cseppenek. 

Tócsából a föld alatt 

futok mint egy kis patak. 

Majd folyó, és a tenger 

hűs habjai kapnak fel. 

Elér a Nap sugara, 

felnyújtózom magasra, 

meghódítom az eget, 

vízből pára így leszek. 

Esőfelhő közepén 

égen továbbúszom én. 

hogyha esik újra "hopp!" 

égből földre huppanok. 

 

- A víz körforgása - https://www.youtube.com/watch?v=5zWEDmXHjhM 



 

Kísérletek: 

- Minden anyag feloldódik a vízben? 

Hat tálba/pohárba tegyünk azonos mennyiségű vizet. Mindegyikbe más-más anyagot 

tegyünk/öntsünk: olajat, festéket, cukrot, sót, homokot, vajat.. 

Keverjük meg és rázzuk össze a tálak tartalmát. Láthatjuk, hogy nem mindegyik oldódik fel a 

vízben – itt beszélhetünk a vizek szennyezettségéről is. Figyeltessük meg, hogy az olaj és a 

vajdarab a víz melyik részén és hogyan helyezkedik el. 

 

- Süllyed? Nem süllyed? 

Egy lavór vízbe dobáljunk különböző anyagú tárgyakat, és nézzük meg, melyik süllyed el és 

melyik nem! (fa, fém, műanyag, papír) 

 

- Hideg, vagy meleg? 

Keressünk három olyan műanyag tálat, amelybe belefér a gyerkőc keze. Töltsük meg 

mindhármat vízzel: az egyikbe jó hideg vizet tegyünk (mehet bele jégkocka), a középsőbe 

langyos vizet, a harmadikba pedig jó meleget. Tegye a kicsi a két kezét a két szélső edénybe 

(nagyon hideg és nagyon meleg) és tartsa ott kb. fél percig. Ezután tegye be mindkét kezét a 

középsőbe. Kérdezzük meg tőle, mit érez! 

Az egyik kezével melegnek, a másik kezével hidegnek fogja érezni ugyanazt a vizet. Vajon 

miért? Amelyik keze először a jó meleg vízben volt, az most a langyos vizet jó hűvösnek érzi. 

Amelyik keze a jéghidegben fagyoskodott, most szinte forrónak érzi a langyos vizet. 

 

- Papírvirág 

Rajzoljunk meg, majd vágjunk ki (itatós) papírból egy 

virágot. A gyerekek színezzék ki zsírkrétával az egyik 

felét. Hajtogassuk be a virágszirmokat, majd tegyük 

vízre (a zsírkrétás fele nézzen felfelé). A virág szirmai 

lassan kinyílnak. A leggyorsabban az itatós papírból 

készült virág nyílik ki, ez a leglátványosabb. 

 

 

 

A témához kapcsolódva integrálni tudjuk a többi tevékenység területét is! 

  



Rajzolás, mintázás, festés, kézimunka 

 

 Halacska fűzőcske 

Eszközszükséglet: színes papírok, olló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonál halacska 

 

Eszközszükséglet: vastagabb papír (karton), 

fonál, olló (, festék - a halat a fonálhasználat 

előtt ki is festhetik a gyerekek) 

 

 



 

 

 

 Hajtogatott papírhal 

Eszközszükséglet: papír, ragasztó, olló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Halacska papírgurigából 

            

             Eszközszükséglet: wc papír guriga, színes                     

             papír, olló, fonal, ragasztó 

 

 

 

 

 



 Halacska-elkapó 

Eszközszükséglet: műanyag flakon, festék/alkoholos filc, olló, zsineg, kinder tojás, 

gyöngy/gomb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Papírhal 

Eszközszükséglet: színes papír, olló, ragasztó 

 

 

 

 Akvárium különböző technikákkal 

Eszközszükséglet: papír, festék, papírtányér, 

ragasztó, színes papír, homok, folpak 

 

 



- Hajtogatott halacskák 

 

Eszközszükséglet: színes papírok, ragasztó (festék, 

ecset – a vízi világot festhetik is a gyerekek, utána 

ragasztva a halakat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Színes pikkelyes hal 

 

Eszközszükséglet: karton papír/papírtányér, 

olló, festék, ecset, színes papírok, ragasztó  



- Hajó újrahasznosított anyagokból 

 

  



Ének-zene, énekes játék, gyermektánc 

 

 Csepp, csepp, csepereg 

https://www.youtube.com/watch?v=KnDDUOPX-qs 

Egyenletes lüktetés érzékeltetése, testünk – mint hangszer. 

 

Csepp, csepp, csepereg,    (mutató és középső ujjunk összeértingetése) 

villan, csattan, megered;   (taps) 

záporfüggöny, zuhatag -   (comb ütögetése) 

fut a felhő, süt a nap.    (futás egyhelyben dobogva) 

Jött, ment - jót esett:    (taps) 

Fűnek, fának jólesett.    (mutató és középső ujjunk összeértintgetése) 

 

 Én kis kertet kerteltem  

 

https://www.youtube.com/watch?v=0MuQae5lPnI 

Egyenletes lüktetés érzékeltetése a dalban előforduló tevékenységet utánzó  

mozdulatokkal. 

 

Én kis kertet kerteltem,   (gereblyéző mozdulatok) 

Bazsarózsát ültettem,    (guggolás, bazsarózsa ültetése) 

Szél, szél fújdogálja,    (karok magastartásban, dőlöngélés, szél                             

                                     imitálása) 

Eső, eső veregeti,     (magastartásból a kart engedjük lefelé, ujjainkkal  

                                     esőt imitálva) 

Hu!      (leguggolás)  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KnDDUOPX-qs
https://www.youtube.com/watch?v=0MuQae5lPnI


 Esik az eső 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VeUFY-sQnM8 

Halk-hangos érzékeltetése (pl. oroszlán és kisegér báb/plüssállat) 

Először elmondjuk a két kiválasztott állatbáb jellemzőit: pl. az oroszlán, mint az „állatok 

királya” hangosabban, határozottabban szól, a kisegér viszont halkabban.  

Amikor az oroszlán bábot mutatjuk fel, hangosabban kell énekelni, ha a kisegeret látják, 

hirtelen halkabban kell folytatniuk a dalt. 

 

Esik az eső,     (hangos) 

Hajlik a vessző,    (halk) 

Haragszik a katona,    (hangos) 

Mert megázik a lova.    (halk) 

Ne haragudj katona,    (halk) 

Majd kisüt a napocska,   (hangos)  

Megszárad a lovacska.   (hangos)  

 

 Tavaszi szél 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dCB66y5haBU 

 

Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom 

Minden madár társat választ, virágom, virágom 

 

Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom 

Te engemet, én tégedet, virágom, virágom 

 

Zöld pántlika könnyű gúnya, virágom, virágom 

Mert azt a szél könnyen fújja, virágom, virágom 

 

De a fátyol nehéz gúnya, virágom, virágom 

Mert azt a bú földig húzza, virágom, virágom 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VeUFY-sQnM8
https://www.youtube.com/watch?v=dCB66y5haBU


 Fehér liliomszál 

https://www.youtube.com/watch?v=l6oTKqUcvq4 

A dalban előforduló tevékenységet utánzó mozdulatok végzése. 

 

Fehér liliomszál, ugorj a Dunába,   (páros lábbal egy szökkenés) 

 

támaszd meg oldalad két arany pálcával,  (két kezünket a fülünk magasságába  

                                                                                  emelve, mutató ujjunkkal pálcát imitálunk) 

 

meg is mosakodjál,      (arcunkat mossuk a két kezünkkel) 

 

meg is fésülködjél,     (fésülködés imitálása) 

 

valakinek kötényébe meg is törülközzél.  (lehajolunk, és mintha egy köténybe             

                                                                                   tennénk, megtörülközünk) 

 

 Essél, eső essél 

 

Két szívószállal egyenletes lüktetés érzékeltetése a asztallap/talaj ütögetésével, 

mondókára. 

(Eső imitálása a szívószál asztallaphoz/talajhoz csapódó hangjával.) 

 

Essél, eső essél, 

Bugyborékot vessél,  

Búza bokrosodjon,  

Ápra szaporodjon 

 

 

 

 Zenevarázs  

 

 Ugyanolyan poharakba különböző mennyiségű vizet töltünk és egy kanállal óvatosan 

megkocogtatjuk a poharak szélét. Figyelünk rá, hogy magasabb vagy mélyebb hangot 

hallunk. 

 

 

 

Zenehallgatás: 

 

Antonio Vivaldi : Négy évszak – Tavasz 

https://www.youtube.com/watch?v=V4ow

CW49RbE 

 

 Georg Friedrich Händel : Vízizene 

https://www.youtube.com/watch?v=mAyii

dg25uE 

https://www.youtube.com/watch?v=l6oTKqUcvq4
https://www.youtube.com/watch?v=V4owCW49RbE
https://www.youtube.com/watch?v=V4owCW49RbE
https://www.youtube.com/watch?v=mAyiidg25uE
https://www.youtube.com/watch?v=mAyiidg25uE


Vers 

 

 

 

 

Gazdag Erzsi: Hol lakik a halacska? 

 

Hol lakik a halacska? 

A lakása tavacska. 

Tenger, folyó, kis patak, 

lent lakik a víz alatt. 

Vízben alszik, vízben kel, 

vízi nótát énekel. 

Vízből van a párnája, 

buborék a labdája. 

 

 

 

Zelk Zoltán: A kis patak 

 

Vígan fut a kis patak, 

Játszanak a kis halak. 

Hegy alatt és rét alatt 

kanyarog a kis patak. 

Énekel a kis patak: 

„Bennem fürdik Hold s a Nap.” 

„Parti bokor szomjazik? 

Az is vizemből iszik.” 

„Szitakötő hátamon, 

Ringatózik a habon.” 

„Kizöldül a fűzfaág, 

Bennem nézi meg magát.” 

„Én vagyok a kis patak, 

télen alszom jég alatt.” 

„Most hegy alatt, rét alatt 

Megkeresem a nyarat!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tamkó Sirató Károly: Dal a tóról

 

 

Ez a tó, ha enyim lenne 

minden nap fürödnék benne. 

A Forró Nyár Ünnepére 

leúsznék a fenekére. 

 

Cirógatnám sok szép halát, 

bíztatnám a békák karát. 

Cimboráznék a csiborral 

kínálgatnám mézzel, borral. 

 

 

 

 

Fésülném a habok fodrát 

ugratnám a vízibolhát. 

Hínár-karosszékben ülvén 

rák ollóját köszörülném. 

 

A sás között, ahogy lóg ott, 

bámulnám a vízipókot. 

Ha ez a tó enyim lenne 

nap, hold szebben menne benne! 

 

Kék hajnalon, opál estén 

a titkait mind kilesném 

Dédelgetném én naphosszat: 

- boldog lenne minden moszat!

 

 

Osvát Erzsébet : Irigy felhő 

 

Sötét felhő, 

irigy felhő 

eltakarta a napot. 

Húzott rá egy 

óriási, szürke 

felhőkalapot. 

De jött a szél 

es elfújta 

a csúf felhőkalapot, 

űzte, űzte, 

hagyja békén, 

a napot! 

A napsugár 

örömében 

a kertekre 

leszaladt: 

fűre, fára 

virágokra 

szórta a sok 

aranyat. 



 

Mese 

 

Zelk Zoltán: Párácska 

Régen történt ez, nagyon régen, s olyan nagyon messze, hogy még a torony tetejéről sem 

lehetett odalátni. Egy kis felhőcske született a hegy fölött, de olyan szép göndör felhőcske, 

hogy a nap és a hold egyszerre bújtak ki az égen, csak hogy láthassák a kis felhőt. A vihar is 

kézen fogta kis unokáit, a szellőket, így indult el velük meglátogatni Párácskát, a most 

született kis felhőt. 

Büszke is volt a felhőpapa és a felhőmama gyönyörű gyermekére, és gyakran mondogatta 

felhőpapa szomszédjainak: 

— Meglátjátok, mire megnő: zivatar lesz belőle! 

— Az bizony — mondogatták a felhőszomszédok —, zivatar, de még országos eső is lehet... 

Csak felhőmama búsult, mikor ezt a beszédet hallotta: ő azt szerette volna, hogy mindig ilyen 

kicsi maradjon gyermeke, ilyen szelíd és göndör. Sohase kiáltson haragos villámszavakat, ne 

veszekedjen mennydörögve a földdel, s ne verje le jégkavicsokkal a gyümölcsfák virágait. 

Amíg így aggódott felhőmama Párácska sorsa fölött, az egyre növekedett, egyre erősebb lett, 

s egyedül szaladgált a hegy csúcsai felett. Egyik reggel odaállt szülei elé, és így szólt: 

— Most már megnőttem, erős vagyok, engedjetek el világot látni. 

Felhőpapa büszkén nézett Párácskára, s így válaszolt: 

— Menj csak, fiam, vándorold be az eget, szórjál villámokat, mennydörögj hangosan, légy 

erős, büszke felhő... 

Felhőmama így szólt: 

— Menj, fiam, járd be az eget, szeresd az erdőket, a rét virágait, és szelíd légy, mint nénéd, a 

szivárvány... 

Párácska egy-két esőcseppet könnyezett, elbúcsúzott szüleitől, repülni kezdett az égen. Mikor 

egy erdő fölé ért, hallotta, hogyan sóhajtoznak odalent az ágak: 

— Ó, felhőcske, öntözz meg minket, mert halálra száradunk! 

A kis felhőnek eszébe jutottak anyja szavai, s megöntözte a tikkadt lombokat. Aztán tovább 

vándorolt, s egy rét fölé ért. Amikor meglátták az elsárgult fűszálak, mindnyájan könyörögni 

kezdtek: 

— Ó, kedves felhőcske, ne hagyj szomjan halni minket! 

Párácska őket is megöntözte, és boldogan hallgatta, hogyan kortyolják a fűszálak az 

esőcseppeket. 



De akkor már bizony nagyon kicsike felhőcske volt, úgy megfogyott az erdő és a rét 

megöntözése után, hogy még szállni sem tudott volna, ha meg nem könyörül rajta a szél, és 

nem fogja erős karjai közé. 

Alkonyodott már, mikor egy búzatábla fölé ért, ahol a gazda éppen szomorúan leste az eget. 

Mikor a kis felhőt meglátta, örömmel felkiáltott: 

— Ó, drága felhőcske, vidítsd fel az én kalászaimat, mert ha elszáradnak, nem süthetek 

kenyeret a gyermekeimnek! 

A kis felhő rögtön esővé változott, s a szomjas kalászok boldogan hajladoztak az esőben. A 

szél pedig hiába kereste kis barátját, mert az már eltűnt az égről, hogy tovább éljen falevélben, 

fűszálban, margarétában, búzában, kenyérben. 

 

 

 

 

Két kecske találkozott egy pallón  

(magyar népmese)  

 

Egyszer volt, hol nem volt, valahol egy folyó mellett volt egy kecskecsorda. A kecskék 

elszéledtek. A víznek az innenső felén is ették a fűzfabokrokat, s a víznek a túlsó felén is. 

Azok a kecskék, amelyek ezen az oldalon legeltek, azt gondolták, hogy a túlsó oldalon 

finomabb étel van. A túlsó oldalbeliek meg azt, hogy itt van a jobb füvecske. Gondolkoztak a 

kecskék, hogyan tudjanak ezek odajönni, azok meg idejönni. Meglátta egy kecske, hogy egy 

ügyes palló van keresztül a vízen. Kapta magát, s hamar felmászott a pallóra. Amikor 

meglátta túlfelől egy másik kecske, hogy ez felmászott, akkor ő is sietve felmászott a másik 

végén a pallónak. Amelyik kecske hamarabb mászott fel, az fiatalabb kecske volt. Amelyik 

későbben, az öregebb. Összetalálkoztak ketten éppen a palló közepén. Azt mondja az egyik 

kecske a másiknak: – Miért jöttél fel a pallóra, ha láttad, hogy én fent vagyok? – Azért, mert 

én öregebb vagyok – mondja az idősebb. – Térjél vissza! Azt mondja a fiatalabb kecske: – Én 

aztán nem térek vissza! Az enyém az elsőbbség, mert én másztam fel hamarabb a pallóra. A 

másik is csak mondja a magáét: – De én öregebb vagyok, mint te, s a fiatal 

engedelmeskedjék! A fiatal nem akart engedni, az öreg meg csak tartotta az igazát. 

Összeverekedtek ketten a palló közepén. Mind a ketten beleestek a folyóba. Elvitte őket a víz. 

Vége a mesének. Most az egyszer nem mondhatom, hogy ma is élnek, ha meg nem haltak. 

 

 

 

 



Zelk Zoltán: A patak meséje 

 

 

A patak szélén álldogáló bokor egyszer megkérdezte a locsogó pataktól: 

- Mondd, hová sietsz, hogy sohasem állsz meg? Mi dolgod van tulajdonképpen? 

- Elmondanám - felelte a kispatak -, ha versenyt futnál velem, mert hosszú ez a történet, s 

nincs időm órahosszat beszélgetni. De, ha akarod, utam végén elmondom a folyóparti fának s 

megkérem, hogy üzenje meg neked egy falevélen. 

A bokor örömmel beleegyezett, s várta, hogy mikor jön meg a falevélre írt üzenet. Nem 

sokáig kellett várnia, harmadnap odaérkezett a Természet postása, a szél, s a bokor ágai közé 

hajította a folyóparti fa üzenetét. Köszönt is, de nem állt meg, hiszen még messzi út várt rá, 

erdőkbe, kertekbe, hegyek tetejére vitte a rábízott faleveleket. 

A patakparti bokrok kíváncsian hajoltak össze a lombjaikkal, valamennyien tudni akarták, mi 

van a levélben. De várniok kellett, míg kisüt a nap, mert bokortársuk már bizony öreg volt, s 

csak napfénynél tudott olvasni. Mikor aztán a nap kisütött, megtudhatták végre, hogy miért 

olyan sietős az útja a pataknak. 

- Egyszer régen, nagyon régen, négy testvér élt a földön: négy kis forrás. Nagyon szerették 

egymást, boldogan éltek együtt a hegy tövében, csak azon búsultak, hogy nem vándorolhatják 

be az egész világot. Öreg barátjuk, a hegy, azt tanácsolta nekik, hogy az egyik induljon 

világgá, s ha hazajön, mesélje el a többieknek, hogy mit látott. 

Így is történt. Nagy búcsúzkodás, sírás-rívás közben útrakelt a kis forrás, miközben a hegy, a 

szél s az erdő jó tanácsokat kiabáltak utána. 

De hiába várták, elmúlt egy év, elmúlt kettő, elmúlt három, a forrás még mindég nem tért 

vissza.Amikor aztán a negyedik évben is hiába várták, elhatározták, hogy egyikük elindul s 

megkeresi. Igen ám, de hol, merre, mikor már negyedik éve nem hallottak róla semmit? Így 

töprengtek, szomorkodtak, mikor váratlanul egy madár szállott le hozzájuk, s kéretlenül is 

megszólalt: 

- Nagy hírt hozok nektek a testvéretekről! Akár hiszitek, akár nem, már nem forrás ő, hanem 

tenger! Olyan nagy és hatalmas, hogy három hét alatt sem tudok átrepülni a partjai között. Ő 

már nem jöhet többé közétek, de nagyon vágyik utánatok, s ezért arra kér, hogy ti menjetek 

hozzá. 

Egyéb sem kellett, az egyik forrás rögtön útrakelt, s ment, amerre a madár vezette. De ő sem 

jött vissza, sem egy, sem két, sem három év múlva, helyette is madár jött el a negyedik évben. 

- Akár hiszitek, akár nem, folyó lett a ti testvéretekből! Nagyon vágyik már utánatok, kér, 

hogy menjetek el hozzá... 

Amikor idáig ért a bokor az olvasásban, megszólalt a patak: - Egy percre megállhatok, a végét 

már én mondom el. Amikor ezt meghallottam a madártól, én is útra keltem. Patakká 

változtam, s azóta is mindennap elszaladok folyóvá lett testvéremhez. Legkisebb testvérem, a 

forrás üzenetét viszem a folyóhoz, ő pedig a tengerhez. Így élünk mi négyen azóta is együtt, 

így szeretjük egymást továbbra is, s így fogjuk szeretni, amíg világ a világ... 

 

 

 

 

http://mesemorzsa.blogspot.com/2012_10_19_archive.html#27928778950206271


V. Szutyejev: A kis hajó 

 

Sétálni indult Brekus, Kispipi, Egérke, Hangyácska és Katicabogárka. Elérkeztek egy 

patakhoz. 

- Fürödjünk meg ! - brekegte Brekus, és beugrott a vízbe. 

- Nem tudunk úszni - mondta Kispipi, Egérke, Hangyácska és Katicabogárka. 

- Brehehehe !- nevetett rajtuk Brekus. - No hiszen, nem sokra megyek én veletek ! 

És úgy kacagott, hogy majdnem vízbe fúlt. 

Nagyon megbántódott ezen Kispipi, Egérke, Hangyácska és Katicabogárka. 

Törték a fejüket, mitévõk legyenek. Addig-addig törték a fejüket, míg végre kitaláltak 

valamit. 

Kispipi elment, és hozott egy falevelet. Egérke egy fél dióhéjat. 

Hangyácska egy szalmaszálat vonszolt oda valahonnan. Katicabogárka pedig egy cérnaszálat. 

És nagy buzgón munkához láttak: a szalmaszálat bedöfték a dióhéjba, a falevelet cérnával 

hozzákötötték, és máris készen állt a kis hajó. A hajót vízre lökték. Beleültek és elhajókáztak ! 

Brekus kidugta fejét a vízbõl, hogy tovább nevessen rajtuk, de a kis hajó már messze járt... 

utól se érheted! 

 

 

Illyés Gyula - Hetvenhét magyar népmese : Az öreg halász és nagyravágyó felesége 

 

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egy öreg halász. Volt neki egy 

nagyravágyó felesége. Egyszer elment az öreg halász a tengerre, halászni. Hamarosan fogott 

egy gyönyörű szép, nagy pontyot. És csodák csodája egyszer csak megszólal a ponty: - Te 

szegény halászember, engedj el engem! Úgy megjutalmazlak, hogy nem bánod meg soha 

életedben. Minden kívánságod teljesül. Hát az öreg halász a nagy könyörgésre a pontyot 

visszaengedte a tengerbe. Hazamegy, kérdezi a felesége: - No, mit fogtál? Hoztál-e valamit? - 

Fogtam én egy nagyon szép pontyot. - Hát miért nem hoztad haza? - Úgy könyörgött szegény, 

hogy engedjem el. Minden kívánságunkat teljesíti. - Hát akkor eredj vissza hozzá, és mondd 

meg neki, hogy egy nagyon szép házat szeretnék. Mert csak egy kis kunyhóban laktak a 

tenger partján. Visszaballagott a halászember a tenger partjára. Odaállt a víz szélére, és 

hangosan mondta: - Hallod-e, te ponty! Az én feleségem azt üzeni, hogy a tenger partján 

teremts egy szép kis házat! Kisvártatva felbukkan a ponty, és megszólal: - Eredj haza, jó 

ember! Úgy van, amint kívánta! Hát valóban, ahogy hazaér, gyönyörű szép házuk lett. A 

felesége ott sürög-forog a konyhában. Egy ideig nagyon boldog volt. De egyszer csak megint 

azt mondja a felesége: - Hallod-e, eredj vissza ahhoz a pontyhoz, mondd meg neki, hogy a 

házat meguntam, adjon egy kastélyt, és hogy grófok lehessünk! Ismét elment az ember a 

tenger szélére. Azt kiáltja: - Hallod-e, te ponty! Az a ringy-rongy, az én feleségem, mindig 

pöröl vélem! Egy kis idő elteltével felbukkan a hal, azt kérdi: - Hát mit akar a te feleséged? - 

Kastélyt akar, meg hogy grófok legyünk! - Eredj haza, úgy van, amint kívánta! Hát ahogy 

hazaért, látta a gyönyörű szép kastélyt, és a felesége mint grófnő kényeskedett egyik szobából 

a másikba. - Most már csak meg vagy elégedve? A felesége nagyon boldog volt. Másnap 

reggel, alighogy megébrednek, azt mondja az asszony: - Hallod-e! Eredj ahhoz a pontyhoz, és 



mondd neki, hogy királyné szeretnék lenni, és palotában lakni. A szegény halászember, mit 

volt neki mit tenni, ismét elballagott szomorúan a víz szélére. Azt kiáltja: - Hallod-e, te ponty! 

Az a ringy-rongy, az én feleségem, mindig pöröl vélem. Eltelik egy kis idő, előjön a hal, és 

kérdi: - Hát most mit akar a te feleséged? - Királyné szeretne lenni, palotában lakni! - Eredj 

haza! Úgy van, amint kívánta! Ahogy hazaér a szegény ember, nem győz csodálkozni: a 

gyönyörű palota, a sok fényes katona majd elvette szemevilágát. Mind vigyázzba vágták 

magukat a szegény halász előtt, amikor elhaladt előttük. Mikor végre bejutott a hosszú 

lépcsőn, sok szobán keresztül, kérdi a feleségét: - No, asszony, meg vagy-e már elégedve a 

sorsoddal? - Meg - feleli az asszony boldogan. Alighogy megvirradt másnap, azt mondja az 

asszony: - Hallod-e, eredj vissza ahhoz a pontyhoz, és mondd meg neki, hogy most már 

császárné szeretnék lenni, és olyan palotát, várakat akarok, amilyen a világon sincs. Hát csak 

addig erősködött, hogy vissza kellett mennie a szegény halásznak a víz szélére. Mondja nagy 

szomorúan: - Hallod-e, te ponty! Az a ringy-rongy, az én feleségem, mindig pöröl vélem. 

Zavaros lett a tenger vize, hullámzott, és csak sokára jött elő a ponty, mérgesen: - Hát mit 

akar a te feleséged? - Most meg császárné szeretne lenni, és olyan palotát és várakat, amilyen 

a világon sincs. - Igaz, hogy ezért sem dolgozott - mondja a ponty -, nem is érdemli, de menj 

haza, úgy van, ahogy kívánta! Hazament a szegény ember. Alig tért magához a nagy 

ámulattól, olyan fényes paloták, várak és udvari népség volt mindenütt. Azt kérdi a 

feleségétől: - Most már csak meg vagy elégedve, mert én többet nem megyek vissza a 

pontyhoz! Az asszony nagyon boldognak is látszott. De másnapra kelve ismét csak azt 

mondja az urának: - Hallod-e! Eredj vissza ahhoz a pontyhoz, és mondd neki, hogy én a világ 

úrnője szeretnék lenni Azt akarom, hogy mindenki nekem hódoljon, és leboruljanak az 

emberek a lábam előtt. A birodalmam a világ egyik végétől a másikig érjen! Hiába tiltakozott, 

szabódott a szegény halász, csak vissza kellett mennie. Mondja szomorúan: - Hallod-e, te 

ponty! Az a ringy-rongy, az én feleségem, mindig pöröl vélem. Ott kellett állnia nagyon 

sokáig. A tenger haragos lett, hányta a habot, tajtékzott, és úgy hullámzott, mint még soha. 

Egy helyen zavaros lett a víz, és nagyon-nagyon sokára felbukkant a hal. - Mit akar a te 

feleséged? - A világ úrnője akar lenni, és hogy a világon mindenki a lába elé boruljon. - Jól 

van - mondja a hal -, ha azt hiszi, hogy munka nélkül élhet, és másokon uralkodhatik, hát 

legyetek ismét halászok. Eredj haza, megtalálod őt a halászkunyhóban! Úgy is lett. Ott találta 

a szegény halász a kis halászkunyhóját, és benne a feleségét. Ettől kezdve szorgalmas és 

ügyes asszony lett. Még talán máig is élnek, ha meg nem haltak. 

 

 

 

Mozgás 

 

 

Vitamintorna – Tér-irány fejlesztés: 

https://www.youtube.com/watch?v=X-7UB8dHFjU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X-7UB8dHFjU


 

 

 

 



  



 

 

  



 

 

 

 


