
Manó mesék 3. 

Hol is fejeztük be a manók történetét? Hát, ott, hogy megalakultak „a sapka 

felkutató csapatok”. Éppen heten voltak és Fruzsi manó irányításával már éppen 

útnak indultak volna, amikor „Sapkavesztett Tinorú és Sapkavesztett Valdi 

megmakacsolta magát. 

- Mi nem megyünk sehova sapka nélkül, mert így fedetlen fejjel megláthatnak az 

emberek. – és már be is bújtak egy, a polcomon álló csigaházba. 

- Ez így nem lesz jó! – gondolkodott hangosan Fruzska manó. –Így kevesen vagyunk! 

Gyertek már elő! - de hiába volt minden kérés, könyörgés a manók nem mozdultak. 

Még az elénekelt „varázsdalra” sem: 

Manó koma, gyere ki! (s s m m s s m) 

Szebb világ van ideki. 

Bújj ki kapud aljába! 

Ló búsúljon magába! 

Öt-hat tücsök muzsikál, 

Ha a lábad táncra áll. 

Járod akár száz napig, 

Míg bocskorod elkopik. 

Manó koma, gyere ki! 

Szebb világ van ideki. (s f m r d d d) 

(Erre a varázsdalra még szükség lehet, ezért, ha van kedvetek, 

megtanulhatnátok!) Hiába volt minden. Fruzska manó útnak indította a többi 

manót. (Meg tudod mondani, hogy hányan maradtak a „sapka kutatók”? 

Lerajzolnál annyi vándorbotot, ahányan vannak?) 

Már éppen útra keltek volna, amikor nyikordult a manóajtó és belépett egy egész 

csapatnyi kismanó, akiket Nina, Bimbe. Patrik és Kamilla álmodott meg. 



 

 

 

  



 

 



Nagy volt az öröm, hiszen már vagy egy tucatnyian voltak. (Megszámlálnád, hogy 

pontosan hányan is? Rajzolnál egy másik színnel, újabb vándorbotokat (vagy a 

kertben gyűjtenél annyi botot, ahányan vannak, hogy mindenkinek jusson, 

hiszen hosszú út előtt állnak?) 

Fruzska manó tapsikolt örömében, hogy most már elég sokan vannak ahhoz, hogy 

elinduljanak és így szólt: 

- Most már elég sokan vagyunk ahhoz, hogy több csapatban, több felé 

keresgéljünk. – összeállította a csapatokat. - Az első csapat induljon az erdő felé! 

A második a Békás-tó felé! A harmadik a manó zugokat kutassa fel! A negyedik 

induljon a Templom kertbe és az ötödik csapat az Ördög patak mentén keresgéljen! 

- Mielőtt elindultok megkeresni Borzaskát, a pormacskát és az elcsent manó 

sipkákat meg kell tanulnotok összpontosítani a figyelmeteket, mert bizony nagy 

szükségetek lesz erre. Úgy, hogy üljetek le a földre és rajta!  - ezzel a felkiáltással 

levetítette a következő kisfilmet: (Erdei jógakaland) 

https://www.youtube.com/watch?v=u9uvJJNfSas 

Próbáljátok ki Ti is! 

Az összpontosító, frissítő mozgás után Fruzska elindította az első csapatot az 

erdő felé, de előbb három jó tanáccsal látta el őket és a tarisznyájukba 

csúsztatott egy képekből álló kiskönyvet, melyben ezek a képek voltak és egy 

mobiltelefont. 

   

https://www.youtube.com/watch?v=u9uvJJNfSas


Első tanács: A keresgélést a kertben kezdjétek! Segítségül itt ez a kiskönyv, hogy 

mindenütt körül nézzetek! Emeljetek fel minden követ! Keressetek csigaházat és 

kukucskáljatok bele! Nézzétek meg a manó zugokat! Másszatok fel a fákra! 

Nézzétek meg a bokrok alját! 

(Segítenétek Ti is a keresgélésben, és ha találtok egy szép követ vagy egy 

csigaházat, akkor azt gyűjtsétek be, mert lehet, hogy később szükségetek 

lesz rájuk?) 

Második tanács: A mobiltelefonra feltöltöttem madárhangokat, hogy 

megtanulhassátok, felismerhessétek a madarak énekét, hátha segítenek az úton! 

https://www.videoletoltes.com/kereses/mad%C3%A1rhangok-let%C3%B6lt%C3%A9s vagy 

https://www.aaastateofplay.com/50-bird-species-sounds-they-

make/?fbclid=IwAR3XVNAmz-3k6vXUV9nq4K-Rh4GKlTnwuzcpPPDMLpznwOfgYYH62Nt4bnw 

(A kertben, játék közben próbáljatok meg odafigyelni és felismerni a madarak 

énekét és, ha láttok, vagy hallotok egyet-egyet, akkor azt a kis énekest 

lerajzolnátok?) 

Harmadik tanács: Mindig maradjatok együtt és segítétek egymást az úton! 

Ezek után el is indult az első Borzaskát, sapkát kereső, kutató csapat Milyen 

kalandokban volt részük és, hogy megtalálták-e a sapkákat, azt holnap 

megtudhatjátok. 

Szép napot! Jó játékot! 
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