
Sziasztok Bodzások! 

 
 

Biztos emlékeztek a pénteki , szombati és vasárnapi találós kérdésekre! Ha mégsem, 

akkor leírom őket nektek újra: 

 

 
Szombat Vasárnap Hétfő 

 

 
 

 
Nagy hidegben jég leszek, 

nagy melegben pára, 

szárazságban rálocsolnak, 

fűre meg a fára (víz) 

Fenn lakom az égen, 

Melegít a fényem. 

Sugárból van bajszom! 

Este van, ha alszom. 

(nap) 

 
Hol vizet önt, hol havat 

int, 

Hol jeget szór fejedre, 

S elszáll – pedig szárnya 

sincsen – Nyugatra, 

keletre 

 
(felhő) 

 
Úton megyen, nem poroz, 

Vízen megyen, nem 

csobog. 

Nádon megyen, nem 

suhog, 

Sáson megyen nem suhog. 

Eső érik, nem ázik, 

Ha fagy éri, nem fázik. 

(napsugár) 

Felhőből jön, földre ér, 

onnan  hamar visszatér. 

(víz, eső) 

 
A felhőből libben, 

fehér lesz tőle minden. 

(hó) 

 
 

Nem láthatod, 

nem foghatod, 

Nem eheted, nem ihatod, 

Még sem tudnál 

nála nélkül élni. 

(levegő) 

 
 

Ha van időtök, kedvetek, kérlek Benneteket, hogy találjatok ki egy  olyan mesét 

vagy verset, amiben a megoldások (is) szerepelnek. És ha Anya vagy Apa is ráér 

egy kicsit, akkor készítsetek felvételt arról, amikor elmesélitek, és küldjétek el nekünk 

  

 
Nagyon várjuk a meséiteket! 

 
Ha szeretnétek le is rajzolhatjátok! 



Az alábbi videó a víz körforgását mutatja be: 

 
 

https://youtu.be/JdxvofRKjQs 
 
 
 
 
 
 

Ötletek: 

 

 
Az időjárás órán be tudjátok állítani azt, hogy milyen a kinti időjárás: 

 

 
 

https://youtu.be/JdxvofRKjQs


Készíthettek szivárványt: 
 

 

 

 

 

vagy vízcseppeket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dalok: 

Tavaszi szél vizet áraszt… 

https://youtu.be/dCB66y5haBU 
 

 

Hej, Dunáról fúj a szél…. 

https://youtu.be/p-MC1KQZQ2c 

https://youtu.be/dCB66y5haBU
https://youtu.be/p-MC1KQZQ2c


Miért nem tudnak beszélni a halak? 

 
Valamikor, a régebbnél is régebbi időben, minden állat tudott beszélni. 

Még a halak is. 

 
 

A macska nyávogott, a kutya ugatott, az oroszlán bőgött, az elefánt trombitált, a 

majmok makogtak, a madarak énekeltek, a méhek dönögtek, a tücskök ciripeltek… 

S körülöttünk az egész világversenyt zengett velük – az erdők zúgtak, a levelek 

suttogtak, a vizek csobogtak, a szelek süvöltöttek. 

Akárcsak ma. Csakhogy akkor még a halak is részt vettek a nagy muzsikában. 

S méghozzá nem is akárhogyan! 

Mivel a víz alatt laktak, olyan átható, erős hangja volt valamennyinek, hogy a 

patakok, folyók, tavak, tengerek mélyéről is meg lehessen érteni a szavukat. 

Csak hát – ez lett a vesztük. Ez az átható, erős hang. Nem tudtak betelni vele. Olyan 

ordítozást, veszekedést csaptak folyton, hogy még a vizek csobogását, a hullámok 

dübörgését is elnyomta az üvöltözésük. 

De ez még semmi! 

Az örökös kiabálástól egyre nagyobb, egyre csúfabb lett a szájuk 

– s a végén már senki se állt velük szóba. Ez ugyan elkeserítette  

őket, de csak annál makacsabbak lettek. 

S egy nap elhatározták, hogy összeülnek tanácskozni. 

Tanácskoztak reggel, tanácskoztak délben – s még estére se jutottak semmire. Leszállt 

az éjszaka, feljöttek a csillagok – de a halak még mindig ébren voltak. Elfelejtettek 

lefeküdni. 

S fölöttük ott ragyogott az arannyal teleszórt égbolt! 

Akkor láttak először csillagokat, s mindjárt meg is irigyelték őket. 

– Milyen gyönyörű ruhájuk van! – zúgolódtak. – S rajtunk egy csepp arany, egy csepp 

ezüst sincs! 

Az éjszaka tündére éppen ott úszott el a vizek felett, és meghallotta a halak 

zúgolódását. 

Nagyon megharagudott. 

„Hát jó – gondolta –, legyen úgy, ahogy akarjátok!” 

És így szólt a halakhoz: 

– Kaptok ti is csillogó ruhát, aranyat, ezüstöt, a szivárvány minden színét – ha 

cserébe odaadjátok a hangotokat! 

S a halak beleegyeztek. 

 

 
Azóta ragyog-villog úgy a halak pikkelye, de némán kell viselniük ezt a gyönyörű 

ruhát. S mikor az egész világ hangosan örül, hogy él, az ő hangjuk hiányzik a nagy 

muzsikából. 



 



Íráselőkészítő a nagyobbaknak: 
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Színező a kisebbeknek: 
 

 
 

 

 

 
Játékok papírgurigából: 

 



 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Versek, mondókák: 

Dal a tóról 

 
Ha te tudnád, hogy mit láttam! 

Ki vele, barátom, de bátran. 

Egy kecskebékát láttam én, 

őrszem volt egy tó közepén, 

fején kard, ágyú a nyakán! 

Ekkorát ne lódíts, komám! 

 

 
Weöres Sándor: Tó vize — vers 

 

Tó vize, tó vize csupa nádszál, 

Egy kacsa, két kacsa odacsászkál. 

Sárban ezer kacsa bogarászik, 

Reszket a tó vize, ki se látszik. 

 
Béka — vers 

Parti nádason ing a szélben, 

béka billeg hintaszékben. 

Ropp, a nádszál levele, 

vízbe pottyant, brekeke 

 

 

 
Kányádi Sándor: Felleg hátán 

felleg — vers 

Felleg hátán felleg 

mendegélnek, mennek. 

 
Északról le délnek 

mennek, mendegélnek. 

 
Délről napkeletnek, 

onnan napnyugatnak, 

térülnek, s már újra 

északra vonulnak. 

 
Elfödik a Napot, 

este el a Holdat. 

Ólmos esőt visznek, 

porka havat hoznak. 


