
Mesefolyam 3. 3. fejezet 

  Szóval a hajnali szürkületben, amikor a madarak már éppen a napköszöntő 

csivitelésükkel hívogatták a reggelt visszatért az első kutató csapat. 

- Na! Sikerült? Megtaláltátok Borzaskát, a pormacskát és visszaszereztétek a sapkákat? 

- Nem, de nézd mit készítettünk! Kövekre rajzolt mindegyikünk egy-egy sapkát, hátha 

megtetszik a sapkátlanoknak valamelyik.  

Ekkor a csigaházból két mérges, zsémbes hang mélyebb és cérnavékony hallatszott: 

- Még hogy kő sapka! ki hallott már ekkora sületlenséget!! Hogyan lehetne egy kőből sapka! 

- Legalább bújjatok elő és nézzétek meg! – kérlelte őket Bogi manója, hiszen ha valamelyik 

megtetszik, akkor az én barátom…, de még a mondatot sem tudta befejezni, mert a két 

mérges, zsémbes hang ezt mondta: 

- Nem érdekel a kősapka! Mi a sajátjainkat akarjuk visszakapni. Punktum. – és a 

továbbiakban egy pisszenés sem hallatszott ki a csigaházból. 

A manók mindenfélével próbálkoztak, hogy előcsalogassák őket. Még a varázsdalt is 

bevetették, (emlékeztek még rá?) 

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)  

de hiába a csigaházban semmi és senki nem moccant. 

Ekkor Fruzska manó úgy döntött, hogy összeállít egy újabb kutató csapatot: 



- Zselyke, Lilla manó és… - és nem tudta befejezni a felsorolást, mert hírtelen kicsapódott 

a manó ajtó és újabb 3 manó és a többiek kétségbeesve látták, hogy a legkissebiknek a 

fején nincs sapka. A haja meg úgy világít a szürkületben, mint a felkelő nap fénye. 

 

 



- Hát ti meg kik vagytok és neked hol a varázssapka a fejedről? Nem félsz, hogy meglátnak 

az emberek? 

- Én vagyok a vénségesen vén varázsmanó. Bonca a becsületes nevem és ők az unokáim. 

Bodó és az a rőthajú, pedig Benedek. Az történt, hogy amikor megtudtuk, hogy Tinorunak 

és Valdinak a sapkáit elcsente a porcica, úgy döntöttünk, hogy mi is segítünk. Elindultunk 

és már majdnem ide is értünk, amikor hangos csiviteléssel elrepült fölöttünk egy fehér 

hasú, fekete, óriási madár és hirtelen lekapta Benedek fejéről a pihe, puha, bojtos végű 

sapkáját, és huss már ott sem volt. A sapkát felrepítette 3 házzal arrébb az eresz alá. 

Onnantól aztán teljes erönkből futottunk, ne hogy valaki meglásson. 

- Ajaj! Most már három sapkát kell visszaszereznünk, de az egyikről legalább tudjuk, hogy 

hol keressük. – sóhajtott Fruzska manó. – Akkor most Zselyke, Lilla, Bodó a varázsmanó 

és én elindulunk Benedek sapkájáért. Benedek te itthon maradsz, mert már világosodik, 

és sapka nélkül megláthatnak az emberek. Bodó mutasd az utat! 

Nyikordult az ajtó és már el is indultak. Hamar oda is értek Bodó manó irányításával, ahhoz 

a házhoz, ahol Benedek fejéről lekapták a sapkát. Felnéztek és tudjátok, hogy mit láttak? 

 

 Az eresz alatt egy fészkét építgető, szépítgető fecskepárt. 

- Most már mindent értek! – kapott a fejéhez a vénségesen vén, varázsmanó. – 

Megérkeztek a fecskék Afrikából és javítgatják a fészküket és pihe, puha dolgokkal 

bélelik ki, hogy melengesse a tojásokat. Próbáljuk meg visszakérni azt a sapkát! Így is 



tettek. Próbálkoztak szépen. Próbálkoztak mérgesen, próbálkoztak énekszóval (Fecskét 

látok, szeplőt hányok, selymet gombolyítok.), de hiába volt minden. A fecske válasz mindig 

csak ez volt: 

- A sapkát vissza nem adjuk, mert melengetnie kell a kikelő fiókáinkat. 

Össze dugták a fejüket a manóink. Törték a fejüket, hogy mit tudnának tenni és akkor 

Bonca manó, a vénségesen vén varázsmanó hírtelen előkapta a varázspálcáját és 

odavarázsolt egy nagy gombolyag, gyapjúszálat 

- Nézzetek ide! Varázsoltam nektek simogatóan melengető gombolyagot! Ezzel ki tudjátok 

bélelni a fészketeket és akkor visszaadhatjátok Benedek sapkáját. 

 

- Rendben válaszolta fecske papa, de hogy kerül ez a hatalmas gombolyag a fészekbe, 

hiszen az hatalmas. Nem bírjuk el a csőrünkben! 

Ismét összedugták a fejüket a manóink és gondolkodtak. 

- Tudom már! Megpróbálom felvarázsolni- ajánlotta a varázsmanó és elővette a 

varázspálcáját. „Szál, szál, gyapjúszál, a magasba felszálljál, a fészekre rátalálj!”, de 

hiába a gombolyag meg sem rezdült 

- Tudom már!– kiáltott fel Zselyke manó – Egyszerre vegyünk egy nagy levegőt és háromra 

fújjuk ki és akkor a gombolyag fel fog repülni. Így is tettek. Vagy tucatnyiszor 

próbálkoztak, de hiába a gombolyag meg sem rezdült  

- Tudom már! - Kiáltott fel Lilla manója – Idehívom a barátaimat, a fecskeszárnyú 

pillangókat és ők felrepítik és már nyújtotta is ki a tenyerét: 

„Lepke, szállj a tenyeremre, Nem szállok, mert félek, örülök, hogy élek.” 



És a dalra megjelentek fecskeszárnyú pillangók sokasága jelent meg.  

 

Felkapták a gombolyagot, de félúton újra és újra elejtették. Nem volt elég erejük, ahhoz 

hogy a fészekig repítsék. 

- Tudom már! – szólalt meg ekkor Bodó manója – Hajtogassunk sok-sok papír repülőt. 

Kisebb gombolyagokba rakjuk rájuk a gyapjút és repítsük őket a fecskefészekbe.  

 

Így is tettek, de bizony nagyon lassan haladtak, mert sok repülő nem ért célba, hanem a 

földön landolt. 

- Az ötlet jó és haladunk is, de nagyon lassan – mondták a többiek – és már nagyon, de 

nagyon fáradunk…  

És tudjátok, hogy mi történt ekkor? 

 



A felhők mögül kikukucskált a Nap. Meglátta a fáradó manókat. Egy ideig nézte, nézte 

őket egyre feljebb és feljebb emelkedett az égen, és amikor megértette, hogy mit is 

szeretnének, az egyik sugarával felemelte a gombolyagot és óvatosan betette a 

fészekbe. A fecskék hangos csiviteléssel megköszönték a segítségét és ledobták 

Benedek manósapkáját. A mi manóink gyorsan felkapták és hazáig szaladtak. Boldogan 

Benedek fejébe nyomták és Fruzska felsóhajtott: 

- Hála az égnek, már megint csak két sapkát kell megtalálnunk! 

Hogy kik lesznek a holnapi kutató csapat tagjai, hova mennek, és mi történik velük az ma 

még maradjon titok. 

Szép napot! Sok kalandot! 

És, hogy mit ajánlunk mára? 

❖ Egy vödörbe, tálkába keverjetek össze földet, vizet és száraz fűszálakat, amit 

összegereblyéztetek a kertben, hogy segítétek a fészküket építő fecskéket! 

❖ Nézzétek meg, hogy hogyan is építik! https://youtu.be/guI3rSXbyxc 

❖ Játszhattok ritmusjátékot! https://youtu.be/aXZWgOf2lSA 

❖ Ha ki tudjátok nyomtatni, akkor itt találtok egy madaras dobble játékot:  

http://okoanyumag.hu/2020/03/29/ingyenesen-letoltheto-zsenialis-jatek-ujragondolva-dobble-csodalatos-

madarakkal/?fbclid=IwAR2Vzb23CeOlkD3FxQKjgwPuJaw8LvuPhVl3WIb5Ng82ZcAuRVlHxzcLxMs 

❖ Hajtogathattok papírrepülőket 

https://www.laboiteverte.fr/34-modeles-davions-en-papier-avec-des-instructions-tres-

detaillees/?fbclid=IwAR2n2E1m7EumPgoy92l4CVeP8dmPM8jabpWKaSzrAIDXdu0p9b8BIOMW4wc 

❖ Készíthettek pillangókat vagy fecskéket 

http://cinege.blogger.hu/2018/03/31/fecske-csalogato-het 

Iskolába készülődők figyelmébe ajánlom: 

Rajzoljatok egy lapra, egymás alá 12 vonalat a lap szélétől, a lap szélig! A legfelsőre 

rajzoljatok 8fessetek ujjlenyomattal) egyfecskét! A másodikra kettőt, a 

harmadokra 3… és így tovább! 

https://youtu.be/guI3rSXbyxc
https://youtu.be/aXZWgOf2lSA
http://okoanyumag.hu/2020/03/29/ingyenesen-letoltheto-zsenialis-jatek-ujragondolva-dobble-csodalatos-madarakkal/?fbclid=IwAR2Vzb23CeOlkD3FxQKjgwPuJaw8LvuPhVl3WIb5Ng82ZcAuRVlHxzcLxMs
http://okoanyumag.hu/2020/03/29/ingyenesen-letoltheto-zsenialis-jatek-ujragondolva-dobble-csodalatos-madarakkal/?fbclid=IwAR2Vzb23CeOlkD3FxQKjgwPuJaw8LvuPhVl3WIb5Ng82ZcAuRVlHxzcLxMs
https://www.laboiteverte.fr/34-modeles-davions-en-papier-avec-des-instructions-tres-detaillees/?fbclid=IwAR2n2E1m7EumPgoy92l4CVeP8dmPM8jabpWKaSzrAIDXdu0p9b8BIOMW4wc
https://www.laboiteverte.fr/34-modeles-davions-en-papier-avec-des-instructions-tres-detaillees/?fbclid=IwAR2n2E1m7EumPgoy92l4CVeP8dmPM8jabpWKaSzrAIDXdu0p9b8BIOMW4wc
http://cinege.blogger.hu/2018/03/31/fecske-csalogato-het


Befejezésül: 

Készítettem a Kahoot (https://kahoot.com/schools-u/) oldalra egy fecskés „feladatlapot” 

„Fecske ficsereg” címmel, melyhez a belépési kód: 0912296. Kérjétek meg 

szüleiteket, hogy lépjenek be és, ha sikerül és van kedvetek, akkor próbáljátok 

megoldani. Lehet, hogy egy kicsit nehéz megoldani, akkor nyugodtan kérjetek 

segítséget a nagyobb testvéreitektől. 

Kedves Felnőttek! 

Életem első próbálkozása (az online ovihoz bizony nekünk is tanulni kell. Hála az 

égnek!), ezért aztán fogalmam sincs, hogy sikerül-e belépni és megtaláljátok-e és 

egyáltalán működik-e az ötlet és mennyire sikerült nekem ez az egész, ezért kérlek 

Benneteket, hogy próbáljátok megtalálni és használni! Megköszönném, ha 

visszajeleznétek, vagy akinek sikerül, az megírná, hogy hogyan. 

Köszönöm, ha segítetek! Szép napot! sok kalandot mára is! 

 

 

  

 

https://kahoot.com/schools-u/

