
 
 
Minden tél szívében rejtezik egy vibráló tavasz, és 
minden éj leple mögött ott vár egy mosolygós hajnal. 
Kahlil Gibran 

 

 

 

Kedves Tengelicék! 
Mostanában úgy érzem, mintha semmi sem mozdulna körülöttem…megállt az idő és 

én mint a répa beleragadtam a földbe. Hiába húznak, cibálnak és ráncigálnak, nem 

mozdulok. Biztosan azért van, mert Tinóru is makacsul ragaszkodik csigaház 

száműzetéséhez, már teljesen elkeseredtem. 

Emlékeztek a mesére:  

Alekszej Tolsztoj: A répa 
Az apóka ültetett egy répát, és így biztatgatta: 

– Nőj, nőj, répa, növekedjél, gyökérke, 
jó édesre, szép kövérre, óriási nagyra! 

Meg is nőtt a répa, jó édes lett, szép kövér lett, óriási nagy lett. 
Ment az apóka, hogy kihúzza. 

Húzta-húzta, tépte-cibálta, ráncigálta, 
De hiába – nem mozdult a répa. 

Hívta az apóka az anyókát. 
Anyóka húzta apókát, 
apóka húzta a répát –  

húzták-húzták, ráncigálták, de hiába 
– nem mozdult a répa. 

Hívta az anyóka az unokáját. 
Unoka húzta anyókát, 
anyóka húzta apókát, 
apóka húzta a répát – 

húzták-húzták, ráncigálták, de hiába 
– nem mozdult a répa. 

Hívta az unoka a kutyát, Bogárkát. 
Bogárka húzta unokát, 
unoka húzta anyókát, 
anyóka húzta apókát, 



apóka húzta a répát – 
húzták-húzták, ráncigálták, de hiába 

– nem mozdult a répa. 
Hívta Bogárka a tarka macskát. 

Macska húzta Bogárkát, 
Bogárka húzta unokát, 
unoka húzta anyókát, 
anyóka húzta apókát, 
apóka húzta a répát – 

húzták-húzták, ráncigálták, de hiába 
– nem mozdult a répa. 

Hívta a macska az egérkét. 
Egérke húzta a macskát, 
macska húzta Bogárkát, 
Bogárka húzta unokát, 
unoka húzta anyókát, 
anyóka húzta apókát, 
apóka húzta a répát – 

húzták-húzták, jót rántottak rajta … 
Erre aztán engedett a répa 

– kifordult a földből. 
 

Bár a répa is csak látszólag lapul mozdulatlanul a meleg földben, igazából nap-nap 

után növekszik, kerekedik, édesedik és ezernyi folyamat és mozdulat játszódik le a 

kis magban, mire kihúzhatjuk a földből. 

Képzeld el, hogy Te is egy kis magocska vagy, amit beburkol a gondoskodó anyaföld, 

guggolj le a földre és kulcsold át a térdeidet!  

Föld mélyén a burokban, vágy ébredt egy kis magban. 

Tavasz-eső locsolja, vékony szárát kinyújtja. 

Szárból szökkent levelét, ringatja a déli szél. 

A napsugár járja át, levél védte bimbóját. 

Megnyitja a virágját, kiárasztja illatát. 

A verset soronként beiktatott rövid szünettel kezdetben csak a segítő, később a 

segítő és a gyerek együtt mondják. A mozdulatsort a versrészlet kimondása közben 

végzik: 



Föld mélyén a burokban, vágy ébredt egy kis magban. 

Karjukat átölelik a lábukat, testükkel rágömbölyödnek a térdükre; 

Tavasz-eső locsolja, vékony szárát kinyújtja. 

Ülőhelyzetből először törzsüket kiegyenesítik, majd lassan felállnak egymás mellé 

zárt lábbal (statikus egyensúly!); 

Szárból szökkent levelét, 

Mindkét karjukat könnyedén, hajlított könyöktartással, hasuk előtt maguk elé 

nyújtják; 

Ringatja a déli szél. 

Párhuzamosan lévő karjukat, a törzsvonalat elhagyva jobbra-balra kétszer 

meglengetik; 

A napsugár járja át, 

Kézfejüket egymáson laza ökölbe zárják és karjukat mellkasuk elé húzzák; 

Levél védte bimbóját. 

Egymásra tett zárt kézfejüket egymáson négyszer körkörös mozdulattal (mint 

kézmosáskor) átvezetik; 

Megnyitja a virágját, 

Karjukat fölfele emelik és közben zárt kézfejükből bölcsőt formáznak; 

Kiárasztja illatát. 

Karjukat magastartásból oldalirányba szétnyitva levezetik a törzsük mellé. 

A gyakorlatot együtt végezzük, és fokozatosan lehet háromra emelni az ismétlések 

számát. 

( Testtudatosító, testélményt erősítő gyakorlat - küldök videót) 

 

Milyen magocskává változtál? Milyen érzés volt? Válaszd ki a kártyák közül! 

(A levél folytatódik a képek után.) 



 



 



 



 



Hoppá! Támadt egy remek ötletem…hát ki más csalogathatná ki a mi kis manónkat, 

mint egy BARÁT? 

Tudom is kihez forduljak!!! 

Bár mostanság rengeteg elfoglaltsága van Tinóru legjobb barátjának (talán egy 

kicsit több is annál), Almavirág tündérnek, nem kis fáradság ide-oda libbenve 

kibontogatni egyesével az almafák virágait. Azért biztosan szakít időt cimborájára. 

Milyen jó, hogy kipattantak a bimbók az almafán! 

Már hívom is : 

Kányádi Sándor: Májusi szellő 

Almavirággal 

futkos a szellő, 

akár egy kócos 

semmirekellő. 

 

Kócosnak kócos, 

de nem mihaszna, 

okot nem ád ő 

soha panaszra. 

 

Füttyöget olykor, 

mintha ő volna 

a kertek kedves 

sárgarigója. 

 

Meghintáztatja 

ágon a fészket, 

leszáll a földre: 

fűhegyen lépked. 

 

Illeg és billeg, 

s ha dolga nincsen, 

elüldögél egy 

kék nefelejcsen. 

…És ki mással üzenhetnék, mint azzal a pajkos szellőgyerekkel, aki éppen itt 

hancúrozik az ablakom alatt! 

Nagyon bizakodó vagyok!!! 



Végezetül megírhatnád nekem egy barátod nevét, akiért bármit megtennél, ha meg 

esetleg szerelmed is van az feltétlenül őrizd meg a titkod és csal azzal a bizonyos 

legjobb barátoddal osztd meg! ☺ 

Hiába, tavasz van… 

Dóri 


