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„Kerekecske, dombocska, ott szalad a nyulacska. 

Erre szalad, itt megáll, ott egy körutat csinál, 

Ide bújik, ide be, kicsi gyerek kezébe! 

 

 

 

 

 



A hét meséi:  
 

Zelk Zoltán: Párácska 
2010. április 3., szombat, Kiscimbora 

Régen történt ez, nagyon régen, s olyan nagyon messze, hogy még a torony 

tetejéről sem lehetett odalátni. Egy kis felhőcske született a hegy fölött, de olyan 

szép göndör felhőcske, hogy a nap és a hold egyszerre bújtak ki az égen, csak hogy 

láthassák a kis felhőt. A vihar is kézen fogta kis unokáit, a szellőket, így indult el 

velük meglátogatni Párácskát, a most született kis felhőt. 

Büszke is volt a felhőpapa és a felhőmama gyönyörű gyermekére, és gyakran 

mondogatta felhőpapa szomszédjainak: 

— Meglátjátok, mire megnő: zivatar lesz belőle! 

— Az bizony — mondogatták a felhőszomszédok —, zivatar, de még országos eső 

is lehet... 

Csak felhőmama búsult, mikor ezt a beszédet hallotta: ő azt szerette volna, hogy 

mindig ilyen kicsi maradjon gyermeke, ilyen szelíd és göndör. Sohase kiáltson 

haragos villámszavakat, ne veszekedjen mennydörögve a földdel, s ne verje le 

jégkavicsokkal a gyümölcsfák virágait. 

Amíg így aggódott felhőmama Párácska sorsa fölött, az egyre növekedett, egyre 

erősebb lett, s egyedül szaladgált a hegy csúcsai felett. Egyik reggel odaállt szülei 

elé, és így szólt: 

— Most már megnőttem, erős vagyok, engedjetek el világot látni. 

Felhőpapa büszkén nézett Párácskára, s így válaszolt: 

— Menj csak, fiam, vándorold be az eget, szórjál villámokat, mennydörögj 

hangosan, légy erős, büszke felhő... 

Felhőmama így szólt: 

— Menj, fiam, járd be az eget, szeresd az erdőket, a rét virágait, és szelíd légy, 

mint nénéd, a szivárvány... 

Párácska egy-két esőcseppet könnyezett, elbúcsúzott szüleitől, repülni kezdett 

az égen. Mikor egy erdő fölé ért, hallotta, hogyan sóhajtoznak odalent az ágak: 

— Ó, felhőcske, öntözz meg minket, mert halálra száradunk! 

A kis felhőnek eszébe jutottak anyja szavai, s megöntözte a tikkadt lombokat. 

Aztán tovább vándorolt, s egy rét fölé ért. Amikor meglátták az elsárgult fűszálak, 

mindnyájan könyörögni kezdtek: 

https://www.3szek.ro/load/kategoria/kiscimbora


— Ó, kedves felhőcske, ne hagyj szomjan halni minket! 

Párácska őket is megöntözte, és boldogan hallgatta, hogyan kortyolják a fűszálak 

az esőcseppeket. 

De akkor már bizony nagyon kicsike felhőcske volt, úgy megfogyott az erdő és a 

rét megöntözése után, hogy még szállni sem tudott volna, ha meg nem könyörül 

rajta a szél, és nem fogja erős karjai közé. 

Alkonyodott már, mikor egy búzatábla fölé ért, ahol a gazda éppen szomorúan leste 

az eget. Mikor a kis felhőt meglátta, örömmel felkiáltott: 

— Ó, drága felhőcske, vidítsd fel az én kalászaimat, mert ha elszáradnak, nem 

süthetek kenyeret a gyermekeimnek! 

A kis felhő rögtön esővé változott, s a szomjas kalászok boldogan hajladoztak az 

esőben. A szél pedig hiába kereste kis barátját, mert az már eltűnt az égről, hogy 

tovább éljen falevélben, fűszálban, margarétában, búzában, kenyérben. 

(Forrás: https://www.3szek.ro/load/cikk/27881/zelk_zoltan:_paracska, letöltve: 

2020.03.30. 13:58) 

 

 

Fésűs Éva: A pittypang bóbitája 

 
Tücsök úrfi a hegedűjét hangolta, és körülnézett a réten, hogy melyik 

virágnak muzsikáljon. Megakadt a szeme a pitypangon. Igazán bájos volt, 

amint sárga szoknyáját lobogtatta, libegtette, játszi szélben teregette, 

pipiskedve hajladozott, bogárkáknak bólogatott. 

A hőscincér kipödörte hosszú bajuszát, ha arra sétált, de még a harcias 

szarvasbogár megszédült a közelében. A pitypang remegett a boldogságtól: 

– Ó, de szép lehetek! Mindenkinél szebb!... Mosolyog rám a nap, körültáncolnak 

a lepkék, és örül a harmatcsepp, amely a szoknyámra hull! Milyen jó élni! 

  

A tücsök naphosszat erről hegedült, és a hiú pitypang öntelten hallgatta. 

Egyszer aztán még gyönyörűbb akart lenni. Elhatározta, hogy felteszi 

https://www.3szek.ro/load/cikk/27881/zelk_zoltan:_paracska


hófehér bóbitáját, hadd ámuljanak–bámuljanak ezek a botladozó bogarak, és 

hadd irigykedjék a többi virág, hogy neki ilyen is van! 

Vigyázva ringatta pelyhes fejecskéjét, és jó magasra emelte, hogy mindenki 

lássa. Éppen akkor szaladt arra egy pajkos szellő. Belekapott a fehér bóbitába, 

megcibálta, és huss! – magával sodorta. Repültek a pici bolyhok szanaszét, szem 

nem követhette őket. A pitypang ott állt kopasz fejecskéjével a rét közepén, 

és sikoltozva hajladozott a szél után: 

– Add vissza! Hozd vissza! Gonosz szellő, fújd vissza! 

De hol járt már akkor az a szél!... 

A pitypang gyökérlábaival mérgesen rugdalta a földet: 

– A bóbitámat akarom! Hozzátok vissza a bóbitámat! 

Könnye hullott, mint a záporeső, úgy szégyellte magát dísztelenségében. A 

tücsök nagyon megsajnálta és így szólt: 

– Ne búsulj kis virág, majd én megkeresem azt a bóbitát. 

Azzal mindjárt útnak is eredt. A pitypang pironkodva mélyre hajlott, hogy 

elrejtse magát a kíváncsiak elől, és türelmetlenül számolgatta a fűszálak 

zizzenését, amíg a tücsök vissza nem jött. Igen ám, de üres kézzel! 

– Ó te ügyefogyott! Hát mégsem találtad meg? – zokogott keservesen a 

pitypang. 

– De bizony megleltem – felelte vígan a tücsök –, csakhogy azt már soha többé 

nem teheted a fejedre! 

– Még hogy én kopasz maradjak? – kiabált a pitypang. – Mi történt a 

bóbitámmal? 

– Minden pelyhén egy-egy magocska vitorlázott, és már valamennyien beleültek 

a tóparti, puha földbe. Jövő tavaszra kikelnek, és szakasztott olyanok lesznek, 

mint te. 

– Mint én? 

– Ugyanúgy teregetik szirom-szoknyácskájukat, örülnek a nyárnak, az éltető 

napsugárnak. Hát nem csodálatos? 

– Hiszen akkor azok az én virág-gyermekeim! 

– Úgy bizony. És talán közöttük is akad majd olyan, aki csak szép és büszke akar 

lenni, semmi több – amíg a bóbitáját el nem viszi a szél. 

A réti virágok összenéztek. A pitypang nem tudott válaszolni, mert valami 

meleg nedvecske hirtelen a torkára szaladt. Azután a füvek halkan 

lábujjhegyre álltak, úgy hallgatták a tücsköt, aki újra hegedülni kezdett. És 



mindenki megértette, hogy miért éppen most hegedüli a legszebbik dalát, 

amikor az már minden szépségét elhullatta. 

 
(Mese forrása: http://mesemorzsa.blogspot.hu) 

 

 

 

Aki szeretne hosszabb mesét is olvasni gyermekének: 

Illyés Gyula: Aranyszóló pintyőke 
 

Hol volt, hol nem volt, hetedhét ország ellen volt, az Óperenciás-tengeren is 

túl, de az öreganyám házán is túl volt, élt a világon egy király. Annak volt 

három fia. 

Már nagyon öreg volt, a szemét úgy kellett vasvillával feltámasztani. Azt 

mondja egyszer a fiainak: 

- Fiaim, ha ti a fiatalságnak meg a halálnak vizéből tudnátok nekem hozni, s 

megkerítenétek az aranyszóló pintyőkét, megfelezném veletek a 

birodalmamat. 

Több sem kellett a három királyfinak. Ment, nyergelt egyszerre mind a három. 

A két öregebb szép paripára, a legkisebb egy csúnya szürke lóra. 

Mikor a nagyobbak a kicsit meglátták, elkezdték csúfolni, hogy ilyen amolyan, 

hogy mer elindulni azon a gebén. De rájuk se hajlott a királyfi, ment ő is az 

orra után. 

Ment, ment, mendegélt hetedhét ország ellen. A bátyjai csalták, hogy menjen 

arra, amerre ők, de hogy még jóformán el sem indultak, s már kicsúfolták, 

ment inkább csak magában. Utjában egy rossz kunyhót talált, abban lakott egy 

öregasszony. 

- Adjon isten jó reggelt, öreganyám! - köszönt a királyfi. 

- Adjon isten, kedves fiam! Mi járatban vagy? 

Hát elmondta sorra, hogy mi végett vette a nyakába a világot. Azt mondja az 

öregasszony: 

- Én nem tudok semmit, de eredj, az erdőn túlnan lakik egy másik öregasszony, 

az majd tud valamit mondani. 

Azzal elévesz egy korsót, a kezibe nyomja a királyfinak. 

- Kedves fiam, ha jössz visszafelé, merítsd meg nekem ezt a korsót az élet 

vizével, s hozd be. Jótét helyébe jót várj! 

A királyfi ment tovább. Az erdőn túl csakugyan megtalálta a másik 

öregasszonyt, de az is annyit értett az ő dolgához, mint a tyúk az ábécéhez, 

az is csak a korsót nyomogatta a kezébe. De elmondta, hogy oda nem messzire 

lakik egy még őnála is öregebb asszony, menjen ahhoz, avval jól jár. 

http://mesemorzsa.blogspot.hu/


Elment, rá is talált arra a vénasszonyra is. Vénebb volt már az országútnál. 

Beköszön a királyfi: 

- Adjon isten jó napot, öreganyám! 

- Adjon isten, kedves fiam! - mondta volna az öregasszony, ha tudta volna, de 

csak úgy dödögte. - Hát mi járatban vagy? 

Elmondta a királyfi töviről hegyire, hogy ő a fiatalságnak meg a halálnak a 

vizéből akar hozni, s megszerezné az aranyszóló pintyőkét is, ha lehet, mert 

az apja úgy kívánja. De magától nem sokra menne, hát kéri az ő tanácsát. Azt 

mondja neki az öregasszony: 

- Nagy fába vágtad a fejszét, kedves fiam! De próbáld meg, hátha sikered 

lesz. Ahogy innen elindulsz, érsz egy nagy erdőbe. Annak a közepén találsz egy 

aranyvárat, egy ablaka mindig nyitva van. Ott kösd fel a lovad farkát, hogy egy 

szál se maradjon el, s ugrass be az ablakon. Mindjárt ott találod Tündérszép 

Ilonát, de meg ne csókold valahogy mert akkor véged, hanem szakítsd ki egy 

hajszálát, ezzel kösd be az aranyszóló pintyőke száját, ott találod mindjárt 

Tündérszép Ilona mellett a kalitkában. Balról folyik a fiatalságnak, jobbról a 

halálnak a vize korsaidat merítsd meg, avval gyere, de vigyázz, hogy a lovad 

farka fel legyen kötve, mert nagy baj lesz, ha észrevesznek. Nesze ez a kefe 

meg ez a tojás, meg ez a törülköző, ha bajba kerülnél, ezekkel kisegítheted 

magadat. 

Azzal a harmadik öregasszony is elévett egy korsót, odaadta a királyfinak a 

kefével, tojással meg törülközővel együtt. A királyfi pedig elindult. 

Nemsokára el is ért az erdő közepébe, az aranyvárhoz. 

Éppen dél volt, sütött a nap, a királyfi majd megvakult a nagy fényességtől. Az 

aranyvárra rásütött a nap, az volt az a nagy fényesség. Leugrott hát a lóról, 

első dolga volt a ló farkát felkötni, azzal újra felült, s beugratott a nyitott 

ablakon. Ott meg eltátotta szemét-száját, mert olyant még életében nem 

látott. 

Egy székben ült Tündérszép Ilona. Annál szebbet még tán pingálni se lehetne, 

mellette egy kalitkában egy aranyszóló pintyőke. A királyfi már odahajolt a 

Tündérszép Ilona arcához, hogy megcsókolja, de akkor eszébe jutott az 

öregasszony mondása. Kihúzott a Tündérszép Ilona fejéből egy 

aranyhajszálat, bekötötte az aranyszóló pintyőke száját. Azután merített a 

fiatalság és a halál vizéből, ahány korsót hozott, mind belemerítette, a 

kalitkát feltette a nyeregbe az aranyszóló pintyőkével együtt, s azzal irdóc! 

ment ki az ablakon. 

Igen ám, de elfelejtette a lova farkát újfent megkötni, egy szál kicsüngött 

belőle; a várhoz ért, s az a száltól olyant zendült, hogy a tündérek mind 

felébredtek a zendülésre. Mindjárt tudták, hogy ott járt valaki. És ahányan 

csak voltak, mindnyájan utána a királyfinak! Már majdnem elérték, amikor 



elhajította a kefét, amelyet az öregasszony adott. Mindjárt egy nagy erdő 

lett belőle. 

No, meg voltak akadva a tündérek, mert ha gátat vetnek eléjük, nem 

repülhetnek át rajta, át kellett az erdőn törniük magukat. Azalatt pedig a 

királyfi jó messzire haladt. De a tündéreknek nem sok kell, ha egyszer a 

szárnyukat használhatják. Ahogy az erdőből kiértek, mindjárt nyomában 

voltak újra az aranyszóló pintyőkének. Már nagyon égett a ló talpa alatt a föld, 

mikor a királyfi elhajította a tojást. Abból rögtön nagy hegy lett. A 

tündéreknek át kellett gyalogolniuk rajta, ha az aranyszóló pintyőkét még 

egyszer látni akarták. A királyfi, amikor harmadszor is a sarkában látta őket, 

eldobta a törülközőt, abból tenger lett, olyan, hogy még a tündérek sem 

tudták átlábolni. 

Nemsokára útjába esett az öregasszony kunyhója, akitől a tanácsot kapta. 

Vitt neki egy korsó fiatalságvizet. Azután sorba elment a másik két 

öregasszonyhoz is a korsóval. 

Most már jó volna minden, megvan az aranyszóló pintyőke is, a fiatalságnak 

meg a halálnak vize is, de ezzel nem lett vége a bajnak. 

Hazamenet a királyfi találkozott testvéreivel, azok semmi haszon nélkül 

jártak. Mikor meglátták, hogy ott a két korsó az öccsük nyakában, a kezében 

meg a kalitka az aranyszóló pintyőkével, kapták magukat, elvették tőle. Őrá 

meg ráparancsoltak, hogy öltözzék fel béresnek, álljon be az apjához 

kocsisnak, s az egészről ne szóljon senkinek semmit, különben megölik. A 

királyfi, mit volt mit tennie, úgy tett, ahogy a bátyjai mondták, megígérte, 

hogy nem szól semmit. Avval mentek hazafelé. 

Otthon megörült az öreg király, hogy az ő két legnagyobb fia milyen derék 

ember. Mindjárt odaadta nekik birodalmának felét. A legkisebb fiát meg, aki 

béresnek volt öltözve, megfogadta kocsisának. 

Így éltek. A két királyfi uraskodott, jómódban volt, a legkisebb lovat vakart 

meg szántott. 

Egyszer, ahogy felébrednek, látják, hogy éjszaka a palota előtt támadt egy 

aranyhíd, szép, gyönyörű aranyhíd, a közepén áll Tündérszép Ilona, s azt 

kiabálja: 

- Király, király, öreg király, küldd ki azt a fiadat, aki engem a váramban 

megrabolt. 

A két fiú csodálkozott, hogy ki lehet az, mi járatban van. 

Kimegy a legöregebb, lóra ül ő is, mint ahogy Tündérszép Ilona jött, s kiáll a 

hídra. 

Azt kérdezi tőle Tündérszép Ilona: 

- Királyfi, mondd meg nekem, jobb vagy bal oldalamon folyik-e a halál vize! 

Az meg se tudott mukkanni. 



- Ha nem tudod, küldd ki az öcsédet, hátha az meg tudja mondani! 

Kimegy a második királyfi. Tündérszép Ilona attól is megkérdezi a halál vizét, 

de annak a felelete se ért egy petákot. 

Azt mondja akkor Tündérszép Ilona: 

- Király, király, öreg király, ha házadból senki sem tudja megmondani amit én 

kérdezek, háborút indítok ellened! 

Akkor a királyhoz bement a kocsis, azt mondja neki: 

- Felséges királyom! Grácia fejemnek, engedd meg, hogy az aranyhídra 

mehessek, hátha én meg tudnálak menteni a háborútól. 

A király kapva kapott rajta: 

- Eredj, no! De okosan beszélj! 

Felhajította magát egy lóra a legkisebb királyfi, vágtatott egyenest a hídra, 

Tündérszép Ilona elé. 

Kérdezi tőle is Tündérszép Ilona: 

- Mondd meg nekem, királyfi, jobb vagy bal oldalamon folyik-e a halál vize? 

- Balról a fiatalság, jobbról a halál vize - feleli a kocsisnak öltözött királyfi. 

- Ez jól van-mondta Tündérszép Ilona. - Hát az aranyszóló pintyőkével mi 

történt? 

- A fejedből kivettem egy aranyszálat, avval kötöttem be a száját, s úgy 

hoztam el kalitkástól együtt. 

Az öreg király meg a két fia odabenn csak nézték, a két királyfi különösen. 

Tudták, hogy most már vége a pünkösdi királyságnak. Azt kérdezi még ott kinn 

a legkisebbtől Tündérszép Ilona: 

- Hát én ki vagyok? 

- Te Tündérszép Ilona vagy! A te váradból hoztam én a fiatalság meg a halál 

vizét, meg az aranyszóló kis pintyőkét. 

- No, ha az én vagyok, te meg szívem szép szerelme vagy, ásó-kapa válasszon 

el egymástól. 

Összeölelkeztek, összecsókolóztak, bementek a királyi palotába. A két 

legidősebb királyfinak már akkor csak hideg nyoma volt otthon, elbujdostak, ki 

tudja, hová. Az öreg király a fiatal párnak adta egész birodalmát, azok pedig 

megesküdtek, lagzit csaptak, hetedhét országra szólót, még most is élnek, 

hogyha meg nem haltak. 

 
Mese forrása: Illyés Gyula: 77 magyar népmese 
 

 

 

 

 

 

 

http://users.atw.hu/gasztonlaci/mesek/Illyes_Mesek


A hét versei: 

 

 

Ágh István: Virágosat álmodtam 
 

Édesanyám, 

virágosat álmodtam, 

napraforgó 

virág voltam álmomban, 

édesanyám, 

te meg fényes nap voltál, 

napkeltétől 

napnyugtáig ragyogtál. 

 

Zelk Zoltán: Tavaszi dal 
Egy, kettő, három, négy, 

kis őzike, hová mégy?  

– Elég, hogyha tudom én: 

tavasz elé futok én! 

Egy, kettő, három, négy, 

te kis nyuszi hová mégy? 

– Se erdőbe, se rétre: 

a szép tavasz elébe! 

Egy, kettő, három, négy, 

te kis madár vígan légy: 

olyan szép dalt daloljál, 

szebb legyen a tavasznál! 

 

  

Szilágyi Domokos: Lepke-dal 
 

Apró lepke, 

öttyöm-pöttyöm, 

letelepedett egy 

harmatcsöppön, 



arcát mossa, 

s hogyha szárad, 

derekára teker egy 

sugár-szálat. 

 

 

Zenehallgatás: 

 

Gryllus: Tavasz https://www.youtube.com/watch?v=bivP7jnwvR8 

Gryllus: Tavaszi felhők https://www.youtube.com/watch?v=r9bzmzaoatw és 

Balázs Árpád, Bodza virág vagy Bakáts Téri Általános Iskola kórusa: 

Bodzavirág - tv2.hu/fem3cafe 
https://www.youtube.com/watch?v=sq64y6icPK8 

 

Chopin – Spring Waltz (Mariage d’Amour 

https://www.youtube.com/watch?v=EFJ7kDva7JE 

 vagy  #chopinlisztandfriends Chopin Spring Waltz 1 hours 

 

 

A hét dalai: 

 

Reggeli harmat https://www.youtube.com/watch?v=vJwB81QSFj4 

 

Lepke, te kedves https://www.youtube.com/watch?v=ETiWJBSbARc 
 

 

Külső világ tevékeny megismerése: 

 

Beszélgetés a tavaszról, mi történik ilyenkor a természetben… a növények és 

virágok újra élednek amikor a napsugár megsimogatja őket… Megfigyelések a 

kertben, vagy séta során… 

 

 

Közös játék, kuckóépítés a kertben vagy a szobában: 

https://jatsszunk-egyutt.hu/kucko-otletek-gyerekeknek/ 

 

 

Mozgás: Sok nagymozgás a szabadban, erdőben 
 

 

 

Barkácsolás, vizuális ötletek: 

https://www.youtube.com/watch?v=bivP7jnwvR8
https://www.youtube.com/watch?v=r9bzmzaoatw
https://www.youtube.com/watch?v=EFJ7kDva7JE
https://www.youtube.com/results?search_query=%23chopinlisztandfriends
https://jatsszunk-egyutt.hu/kucko-otletek-gyerekeknek/


 

50+5 ÖTLET PAPÍRGURIGÁBÓL  

 
 

https://www.jatekliget.hu/505-otlet-papirgurigabol-

176?fbclid=IwAR0JdT4MltXrAsMR8sYhSBE0VsOlJrDqx-ymk-

6fCpw8NFNzM4n15Zpe-A0 

Vicces festés: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.jatekliget.hu/505-otlet-papirgurigabol-176?fbclid=IwAR0JdT4MltXrAsMR8sYhSBE0VsOlJrDqx-ymk-6fCpw8NFNzM4n15Zpe-A0
https://www.jatekliget.hu/505-otlet-papirgurigabol-176?fbclid=IwAR0JdT4MltXrAsMR8sYhSBE0VsOlJrDqx-ymk-6fCpw8NFNzM4n15Zpe-A0
https://www.jatekliget.hu/505-otlet-papirgurigabol-176?fbclid=IwAR0JdT4MltXrAsMR8sYhSBE0VsOlJrDqx-ymk-6fCpw8NFNzM4n15Zpe-A0
https://hu.pinterest.com/pin/840413980450847184/
https://hu.pinterest.com/pin/840413980450847184/
https://merle.ephotos.org/skapligt-enkelt-schabloner-med-papptallrikar/
https://merle.ephotos.org/skapligt-enkelt-schabloner-med-papptallrikar/
https://hu.pinterest.com/pin/510103095291462377/
https://hu.pinterest.com/pin/510103095291462377/
https://hu.pinterest.com/pin/95208979605457647/
https://hu.pinterest.com/pin/840413980450847184/


 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

https://hu.pinterest.com/pin/95208979605457647/
https://hu.pinterest.com/pin/95208979605457647/
https://hu.pinterest.com/pin/92112754866668640/
https://hu.pinterest.com/pin/92112754866668640/
https://hu.pinterest.com/pin/602919468852522101/
https://hu.pinterest.com/pin/602919468852522101/
https://hu.pinterest.com/pin/849843392172766073/
https://hu.pinterest.com/pin/849843392172766073/
https://hu.pinterest.com/pin/849843392172766073/
https://hu.pinterest.com/pin/849843392172766073/
https://hu.pinterest.com/pin/66850375691284436/
https://hu.pinterest.com/pin/95208979605457647/
https://hu.pinterest.com/pin/849843392172766073/


 
 

 

 

Ételfestékkel megszínezett jégkockákkal festés 

 

https://hu.pinterest.com/pin/66850375691284436/
https://hu.pinterest.com/pin/66850375691284436/
https://hu.pinterest.com/pin/546202261039433319/
https://hu.pinterest.com/pin/546202261039433319/
https://hu.pinterest.com/pin/351912454554386/
https://hu.pinterest.com/pin/351912454554386/
https://hu.pinterest.com/pin/66850375691284436/
https://hu.pinterest.com/pin/546202261039433319/
https://hu.pinterest.com/pin/351912454554386/


 
Pillangó kézlenyomat                                       

 

 

                                                                               

                                                                                               kávéfilterből 

 

 

https://hu.pinterest.com/pin/707487422699089157/
https://hu.pinterest.com/pin/707487422699089157/
https://b7d7f62a33a149298da71928b13c61f8.quotes.picstagram.site/art-ideas/645285
https://b7d7f62a33a149298da71928b13c61f8.quotes.picstagram.site/art-ideas/645285
https://hu.pinterest.com/pin/707487422699089157/

