
 

Kicsi mag a föld alatt… 
 

Kicsi mag a föld alatt 

napsugarat hívogat. 

Ha a tavasz közeleg, 

pici csíra növöget. 

Kapaszkodik a gyökér, 

kis növényke fényre ér. 

Nő a szára, levele, 

nyújtózkodik fölfele. 

Bimbót ringat, szirmot nyit, 

illatával beborít. 

 

 

Készítsünk magszalagot a gyerekekkel! 

 

Magszalaggal roppant könnyű a vetés, mert az előkészített földbe nem kell az 
aprócska magokat a nagy ujjainkkal egyesével bepötyögtetni, hanem csak lefektetjük 
a szalagot, amin gyönyörű egymásutánban tapadnak a magok. Amilyen egyszerű 
használni, hasonlóan egyszerű elkészíteni is! 

Igazán akkor érdemes magszalag készítéssel bíbelődni, hogyha: 
• apró magokkal dolgozol (répa, retek, saláta, hagyma stb.), 
• és azokat is sűrűn veted (például bébilevél salátákat 1 cm-enként, tépősalátát vagy 

retket 2,5 cm-enként), 
• egyáltalán nem szeretnél magot pazarolni, 
• nem szeretnél időt veszíteni az egyeléssel (ez az, amikor az összetorlódott 

magokból egymás hegyén-hátán kinőnek a csírák és ritkítani kell őket, hogy a 
kiválasztottaknak legyen helye a növekedésre), 

• szeretnéd felgyorsítani a kinti vetést, 
• boldogsággal tölt el a katonás rend, 
• van gyereked és egy kis közös zöld programban gondolkozol. 
Természetesen a boltban vásárolhatsz is kész magszalagot, de abból nagyon kicsi a 
fajtaválaszték és sokkal drágább is, mint a sima mag. 

Mire lesz szükséged? 
Valamilyen vékony hosszúkás papírra – én konyhai papírtörlőt használok, de 
nagyon elterjedt a WC-papír erre a célra, csak nekem az előbbivel valahogy jobb 
érzés dolgozni. Kell még liszt és víz a ragasztáshoz, egy hurkapálca és a magok. 

 

 



Magszalag készítése lépésről lépésre: 
 
1. A többrétegű papírt szedjünk szét, de ne teljesen, hogy a visszaragasztásnál csak 

rásimíthassuk a felső réteget. 
 

2. Egy teáskanál lisztet keverjünk el két 

teáskanál vízzel, abból lesz a ragasztónk. A 

hurkapálcával vigyünk fel pöttyöket a tervezett 

vetési távolságra egymástól. 

 

 

 

 

3. Ugyanaz a pálca pont jó lesz arra, hogy 
a magokat gyorsan felszedjük vele és a 

ragacsba toljuk. Arra figyeljünk, hogy ne 
száradjon ki a lisztes keverékünk, mielőtt 

a magot rátennénk. 

 

 

 

 

 

4. Tapasszuk le a kétrétegű papír a felhajtott 

felével és vágjuk le a csíkot. Írjuk rá filccel a 

növény nevét és jöhet is a következő! 

 

 

 

 

 

https://konyhakertesz.com/diy-magszalag/ 
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Fésűs Éva: Mókus Péter kiskertje 

A napos, déli domboldalon már kinyitotta sok sárga ernyőjét a som, amikor Mókus 
Bence bácsi egy szép napon az odúablakon kinézett... 
Ó, mennyi szépet látott! A nedves ágakon ezernyi napsugár táncolt! A parti füzeken 

sok kis bozontos barka bolyhosodott, mint megannyi icipici nyuszi farka! 
Kék ibolya és sárga kankalin virult a réten meg a tavaszi vizek partjain. Vidáman 

énekeltek a hazatért madarak. 
- Gyerekek! Ki az ágyból! - kiáltotta Bence bácsi. - Jó volna ott lent egy kiskertet 
csinálni, hogy barátságosabb legyen az odunk tája! 

A három kismókus ujjongva, kiabálva dobálta le a mohapaplant. A lusta Peti is 
tüstént felpattant: 

- Kertet? Pompás! Ugye most mindjárt megcsináljuk? Az őzeknek, rókáknak leesik 
majd az álluk, ha erre járnak! 

A kis Balázs már magyarázta anyukának, hogy ő milyen szép kertet kerekít. Alig 
bírta izgalmában lenyelni a finom reggelit. 
Az okos kistestvérke, Mókus Panna, tüstént keresni kezdte: van-e locsolókanna, ásó, 

kapa, gereblye. 
- Van ám, kicsim, eredj le a fa alatti mély gyökérpincébe! - felelte Bence bácsi, mert 

arra volt kíváncsi, hogy fél-e a kislánya a sötétben. 
Nem félt az! Okos volt! Lement, és hozta szépen a kiskapát, kisásót. Addigra Peti is, 

meg Balázs is lemászott a nagy fa derekáról. Szaladtak ki a napra, keresték, hol van 
egy jó földdarabka, hogy kiskertnek felássák. 
Mosolygott Bence bácsi, mozgatta bajuszkáját. A mókuskák szorgalma neki is 

tetszett. 
- Meglátjuk, kié lesz a legszebb! 

- Itt legyen Petié! - és mindjárt kijelölte a kert helyét egy pálcikával. 
Ez lesz Pannié - most legalább meglátom, hogy milyen ügyes a kislányom! 

- Itt meg a tiéd, nézd, Balázska! 
- Tündérkert lesz az, akárki meglássa! - mondta büszkén a legkisebbik, és mindjárt 
nekilátott, hogy elkészüljön estig. 

Forogtak a kisásók, fordult a sok rögöcske, de Peti tenyerét az ásó nyele törte, hamar 
melege lett, s a bükkfa árnyékában pihent egy keveset. Lám, nem is hitte volna, hogy 

egy kertésznek ilyen sok a dolga! 
Ezalatt Pannika az édesanyját kérte, hogy adjon sok virágmagot a köténye zsebébe, 

rezedát, violát, petúniát. Azokat elültette szépen sorba, utána friss vízzel meg is 
locsolta, és tulipánhagymát is rakott a puha földbe vagy egy tucatot. 
Peti látta, hogy mit csinált, de ajkát biggyesztve legyintett: 

- Mikor lesz abból még virág?! 
A kis Balázs megállt egy percre. Ő is elfáradt már. 

- No, persze! Csinálhatnánk ezt okosabban is! - És nagyot nevetett a kis hamis. 
- Tudom már, Péter! A kertésznek is ész kell, s mindjárt virul a tündérkertje! Minek 
megvárni, míg a mag kikel? A réten ezrivel hajlik a sok virág a szélbe, csak el kell 

menni érte! 
Máris szaladt, ahogy csöpp lába bírta: 

- Apu! Hol a talicska? 
Ráfektetett kisásót, kiskapát, s hajrá! Tolta is ki a rétre... Tengernyi virágot talált! A 

legszebbeket szépen körülásta, és gyökerestül kiemelte, úgy rakta fel a talicskára. 



A nagy munkát hümmögve nézte Péter. 

Nem! Ez sem jó! A sok sáros gyökérrel szép bundácskáját kente össze, és kétszer 
annyit ásott a kisöccse! Minek is az a sok piszkos föld alatti ág-bog? Anélkül sokkal 

szebbek a virágok! 
És homlokára koppintott vidáman: 

- Ohó, butuskák! Csak fáradjatok! Estére fájni fog a hátatok, de bezzeg én már 
kitaláltam, hogy mit kell tenni! 
Gyorsan hazaszaladt, hozott egy jó nagy kerek kosarat, és sebbel-lobbal, ahogy érte, a 

sok réti virágot mind letépte. Szedett kökörcsint, habszegfűt, fehér virágú tőzikét, 
egy korai árvácskát sem kímélt, aztán a sárga mezei tyúktaréj is belekerült a 

kosárba. Vitte a sok virágot, remegő rezedát nagy diadalmasan a napos réten át. 
Csöppet sem fáradt, inkább dudorászott. Örült, hogy milyen jó dolgot csinált, aztán 

vágott magának egy hosszú pálcikát. Kiskertje földjét azzal mind kifúrta, s a 
virágokat sorba beledugta. Virult a kert egy pillantás alatt! 
A fél erdő összeszaladt, és Panni összecsapta kis kezét: 

- De szép! Peti, ezt hogy csináltad? 
Peti dölyfösen nézte, hogy Panni kiskertjében semmit se mutatnak a virágágyak, a 

kis Balázsnak meg hátra van még rengeteg sok munka, nagyon szuszog, piheg, talán 
már meg is unta. 
- Gyere, apu! - kiáltott Mókus Péter - az én kertem a legszebb, nem is mérhető össze 

senkiével! 
Bence bácsi tüstént odajött, de csodálatosképpen egy szót sem szólt, csak hümmögött. 

Peti unszolta: 
- Apu, szólj!... Nem értem, a kiskertemet miért nem dicséred? 

Az öreg mókus bácsi furcsán nézett, pici szemei gyanúsan ragyogtak, míg végül így 
szólt: 
- Kisfiam, majd holnap! 

- Holnap? 
- Az ám! A rendes munka nem egy napra készül! 

Volt izgalom, míg másnap a piros hajnal nappallá nem sápadt, s a rigó ébresztőt 
nem fütyörészett! Akkor Peti a kiskertjére nézett, s a lélegzete is elállt! Azt hitte, 

rosszat álmodik - meg is csípte magát! - de mindhiába, mert hervadtan feküdt a kert 
minden virága. 
A hős kertésznél eltörött a mécses, kis mancsát nyomkodta könnyes szeméhez: 

- Gonosz varázsló tette ezt! - zokogta -, biztosan belebújt egy nagy bokorba, s amint 
aludni mentem, virágaimat lekaszálta menten! 

A testvérkék hallgatták szívszorongva. Balázs részvéte jeléül az ujjacskáját szopta, 
míg meg nem szólalt Bence bácsi: 

- A lustaságod volt a rossz varázsló, mert lám, a hamar munka sohasem igazán jó! A 
leszedett virág csak egy napig, ha él, elhervad, szárad, elviszi a szél. Hiába szép, 
hiába illatos... kell az a maszatos, erős, kis földbe markoló gyökér! Szavaira szepegő 

csend lett. A pajkos rigó sem füttyentett, úgy figyelte, hogy mi is történt? De Peti 
szépen letörölte könnyét, és irulva-pirulva, de zokszó nélkül újra munkához látott. 

Most már magot rakott a puha földbe, nem letördelt virágot... 
Egyszer később, amikor arra jártam, tulajdon két szememmel láttam, hogy a 

magocska mind kikelt, s egy vidám, hosszú nyáron át virágzott a pompás kicsi kert... 

 



Hajtogassunk virágokat! 

 

 

 

 

 

Drégely László: Tavasz hívása 

 

Sándor, József, Benedek, 

vártunk rátok eleget, 

sok volt már a télből, 

hóból, hideg szélből- 

hozzatok meleget, 

zöldellő rügyeket, 

madár dala szálljon, 

lepke táncot járjon, 

süssél nap, fényes nap, 

hozz meleget mindennap! 

 



 

Gyárfás Endre: Kerekező 

Csupa kerék ez a világ: 

Nézd a napot odafenn! 

Még a szél is kerekezik. 

Hiszed-e hogy bukfencezik 

fatörzseken, köveken? 

Minden gurul, minden mozog: 

kerekezik ürge, pocok; 

fényvesszővel int a nap, 

nárciszok és margaréták, 

petúniák, porcsinrózsák 

kis kerékké nyílanak, 

szemem tárulj kerekre, 

patakokra, erekre, 

pillangóra, fecskére, 

tücsökre és cincérre 

gyöngyvirágra, tarackra… 

kereken: a tavaszra! 

 

 

 

 

 

 

   És egy mese az esős napokra: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rJJalq3qbfo 

https://www.youtube.com/watch?v=rJJalq3qbfo


Virág sudoku gyerekeknek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



További ötletek: 

      

 

 

Itt a tavasz és kezdődhet a kertészkedés. Ha szereted te magad 
kinevelni a palántáidat, próbáld ki ezt a zseniális trükköt. Nem kell 

hozzá más csak néhány tojástartó és egy kis fólia! 

  

https://youtu.be/6f7DT6QVzNI 

https://youtu.be/6f7DT6QVzNI


 

 

 

 



 

https://youtu.be/6f7DT6QVzNI 
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Ezt az ötletet az alábbi link 
segítségével érhetitek el: 

https://www.pagony.hu/babra-bab 

 

 

ABRA BAB 

 

Győri Bori kreatív blogja 

2014-03-13 - Pagony 

 Hamarosan olvashatjátok a Szökjünk meg az óriásoktól!című új könyvünket, amiben a főhős 

egy égig érő paszulyon mászik le és fel az emberek földjére. Ha égig nem is, de növesszünk 

mi is otthon babot! Ne valami műanyagtálcás kis babra gondoljatok, mi földalatti babokat és 

igazi játékdzsungelt növesztettünk! 

Mindig mondogatjuk a gyerekeknek, hogy nézd csak, mennyit nőttél! És miközben 
persze roppant büszkék rá, hogy már megint fél centivel magasabbak, valójában az 
egész növekedés nagyon absztrakt fogalom számukra. Hiába nőnek folyamatosan, 
nincs közvetlen tapasztalatuk a saját növésükről, hiszen nem látják, nem érzik. Nincs 
egy megfogható, elkapható pillanat, amikor megfigyelhetnék. 

Ha ilyenkor tavasszal kimegyünk egy közeli erdőbe, rengeteg formában csodálhatják 
meg  a növekedést apró lépéseit. A földből kibújnak az első kora tavaszi virágok, a 
lecsupaszodott fákon megjelennek a rügyek. 

Otthonra pedig vegyünk egy marék színes babot, egy kis búzát, meg csicseriborsót is. 
Ha a növekedést közelről akarjuk megfigyelni, annak a legegyszerűbb és 
leglátványosabb módja, ha egy maroknyi babot kicsíráztatunk. Az óvodásoknak az 
maga a varázslat, amikor az este még épphogy csak kinyíló babcsíra másnap reggelre 
két centis szárat ereszt. A kisiskolások feljegyezhetik, vagy hurkapálcikával 
bejelölhetik, hogy melyik nap mennyit nőttek a hajtások. A nagyobbaknak pedig egy 
friss növénykezdemény minden részét megmutathatjuk egyetlen szem babcsírán.  

https://www.pagony.hu/babra-bab
https://www.pagony.hu/szokjunk-meg-az-oriasoktol


 

Hozzávalók 
• ültetnivaló magok: bab, búza, csicseriboró, 

zab 
• kistálkák, befőttes üveg, tányér (nagyjából 

bármilyen edény) 
• vatta, virágföld 
• jó, ha van egy spriccelőnk 

Számtalan módon kísérletezhetünk a 
magok csíráztatásával: 
 

 

Tegyünk kis tálkákba vizes vattát vagy vékony réteg virágföldet, és fektessük rá a 
magokat. Ajánlatos az ültetés előtt egy éjszakára vízbe áztatni őket, hogy a felpuhult 
külső héjat gyorsabban áttörje a gyökérkezdemény. 

 

Megfigyelhetjük, ahogy a maghéj 
felreped, majd a gyökérkezdemény lefelé 
indul el, és ahogy talajt talál, 
megkapaszkodik, és befordítja a magot. A 
hajtáskezdemény pedig fölfelé indul. Jól 
látszik, ahogy a gyökérkezdemény fő és 
mellékgyökerekre bomlik és fehér marad, 
míg a hajtáskezdemény gyorsan bezöldül 
és kibomlanak rajta az első levelek. 

Kipróbálhatjuk azt is, hogy befőttes 

üveget megtöltünk nedves vattával vagy 

földdel. A magokat helyezzük el az üveg fala 

mentén úgy, hogy jól látszodjanak. Így 

megfigyelhetjük, hogy tulajdonképpen mi 

történik a föld alatt. Hogyan kezd 

szerteszét ágazni a gyöker, hogyan találja 

meg a hajtás a felszínt, és hogy emelkednek 

a talaj fölé az első levelek. 

Növesszünk saját erdőt! Keressünk 
otthon pár állatfigurát, legó embert vagy 
kisautót, helyezzük őket egy vékony réteg 
virágföldre, majd szórjuk körbe egy-két 
marék babbal és búzával. Ne felejtsük el 
naponta egyszer meglocsolni a magokat, 
és pár nap alatt igazi kis erdő sarjad a 
játékok körül! 

 

https://www.pagony.hu/babra-bab 
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