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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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hétfő:  

Napi tevékenység ajánló 

o Fésűs Éva: Májusi mese 

o Sás Károly - Hétvári Andrea: Madárdal 

https://www.youtube.com/watch?v=YKuxJpceqd0 

o Johann Strauss - An der schonen blauen Donau 

https://www.youtube.com/watch?v=hBPUundF1dA 

o Tánc együtt 

o piknik a szabadban 

o Muskát Zsuzsa: A sün - vers 

 

Kedd:  

Napi tevékenység ajánló 

o Grimm: Békakirály és Vashenrik 

o Béka - népköltés 

o Sás Károly dalai - Levelibéka - Csillaghúr együttes - Kun Éva grafikái 

https://www.youtube.com/watch?v=FSMza88krFw 

o George Frideric Handel's - Water Music 

https://www.youtube.com/watch?v=Kuw8YjSbKd4 

o Tavaszi kecskebéka koncert a Margitszigeten / Edible Frog concert in 

Budapest (2012.04.26. 

https://www.youtube.com/watch?v=AGu74mAt8vQ 

  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YKuxJpceqd0
https://www.youtube.com/watch?v=hBPUundF1dA
https://www.youtube.com/watch?v=Kuw8YjSbKd4


Szerda:  

Napi tevékenység ajánló 

o Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Concerto no. 1 in G-Major, K. 313. 

https://www.youtube.com/watch?v=1syDCEn_XOw 

o Gryllus Vilmos: Mi szél hozott (gyerekdal, koncert részlet) 

https://www.youtube.com/watch?v=QBH5T2jxtVM 

(Megemlékezve Kányádi Sándor születésnapjáról 1929.05.10.) 

o A gólyahír 
o  

o Mit eszik a gólya? 

Rajzos mondóka  

 
1. Áll egy kis pont magába 
2. Bekerítjük karikába 
3. Két zsinór lóg le róla - Nono, ez még nem a gólya! 
4. A tojása kerek, hegyes 
5. Mindjárt itt áll a vén begyes 
6. Hurkapálca 
7. hosszú lába, 
8. Azzal gázol 
9. a mocsárba. 

https://www.youtube.com/watch?v=1syDCEn_XOw
https://www.youtube.com/watch?v=QBH5T2jxtVM
http://golyameskete.blogspot.com/2018/10/rajzos-mondoka.html
https://www.google.hu/search?q=g%C3%B3lyah%C3%ADr+k%C3%A9p&sxsrf=ALeKk01yPUoOJcdw3V2oeQnPzfCExdT2pg:1589196886967&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=wD7IiSCGR6xunM%253A%252CGEJSpPIaAye62M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kR-uv2oBGsrZD7hz-wckU7No1XQ6A&sa=X&ved=2ahUKEwjSwbPf26vpAhVnsYsKHUlDASsQ9QEwA3oECAoQEw#imgrc=wD7IiSCGR6xunM:
https://www.csaladinet.hu/gallery/Image/8_rajz-golya(1).jpg


10. Piros csőre hosszú, hegyes 
11. Jön a gólya, mindjárt megesz! 
 

 

 

 

Csütörtök:  

Napi tevékenység ajánló 

o Rossini: William Tell Overture - Győri Filharmonikus Zenekar 

o https://www.youtube.com/watch?v=FFFnZr61aBQ 

o Móricz Zsigmond: A török és a tehenek   —   vers 

o Rossini: William Tell Overture: Final 

https://www.youtube.com/watch?v=c7O91GDWGPU 

o párnacsata 

o közös sütés-főzés 

 

Péntek:  

Napi tevékenység ajánló 

o Fésűs Éva: A szívtelen csiga 

o Smetana - Die Moldau (Karajan) 

https://www.youtube.com/watch?v=gTKsHwqaIr4 

o Kirándulás erdőn-mezőn 

o Petőcz András: Csiga dal – vers 

o Muskát Zsuzsa: A giliszta -vers 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=c7O91GDWGPU
https://www.youtube.com/watch?v=gTKsHwqaIr4
https://hu.pinterest.com/pin/443463894553278049/
https://hu.pinterest.com/pin/443463894553278049/


  
 

 

 

Fésűs Éva: Májusi mese  

Dönci, az icipici sün 

gondterhelten ballagott a májusi napsütésben. Jobbról is, balról is virágok 

mosolyogtak, gyíkocska ragyogó szeme csillant, és fénylett a bogarak fekete 

háta, amint a fűszálakon hintáztak. 

Mindenütt fény – csak a sün orra alatt árnyék. 

https://hu.pinterest.com/pin/443463894553067417/


Mert lógatta, bizony! Annyira lelógatta, hogy Brekuci, a kis levelibéka rákiáltott 

a fűzfaágról: 

– Vigyázz, hékás, mert belebotlasz az orrodba! 

– Nem vagyok hékás, hanem idei sün! – borzolta fel magát Dönci. 

– Le-he-tet-len! - brekegett mókásan Brekuci. – Idei sünnek még nem lehet 

ekkora bánata. 

– Nekem van! – mondta Dönci komoran. 

Erre már odaugrott mellé a barátságos kis béka, és együttérzően tudakolta: 

– Hol szerezted? 

– Útközben. 

– Rettenetes! 

– Az bizony. És most nem tudom, mit tegyek. 

– Oszd meg velem. 

– Mit? 

– Hát a bánatodat. Akkor neked csak a fele marad. 

– Jó, de attól még nem lesz meglepetése a mamámnak. Brekucinak felragyogott a 

szeme: 

– Ó, hát te ilyesmiben sántikálsz? 

– Nem sántikálok, hanem egész rendesen ballagok. 

– Jaj, hát ez csak amolyan szólásmondás! Meglepetésen töröd a fejed, igaz? 

– Már nem töröm. Már kitaláltam. 

– Akkor meg mi a baj? 

– Mégsincs meglepetés. 

– Ez érdekes! 



– Nem érdekes; ez borzasztóan szomorú – mondta az icipici sün, nagyon 

elszontyolodva. – Pedig volt öt szem ropogós májusi cseresznyém! 

– Hol vetted? 

– Rigó bácsinál. 

– Finom ajándék! 

– Én is azt hittem. Ahány csiga csak volt a zsebemben, mind odaadtam érte. 

Feltűztem őket a tüskéimre, és igyekeztem hazafelé, amikor szembejött velem 

egy nyúl. Megállt, és azt mondta: – A cseresznye mindig kukacos. Sokkal jobb a 

hónapos retek. 

– És te? 

– Bementem a mezei önkiszolgálóba, és elcseréltem a cseresznyét hónapos 

retekre. 

– Ezért búsulsz? Hiszen annak is biztosan örülni fog az anyukád. 

– Nem fog, mert aztán találkoztam egy egérrel. Az is megállt, nézte, hogy mit 

viszek, és megcsóválta a fejét. 

– Minden retek pudvás! Százszor jobb a tavalyi dió! 

– Szerencsére ott ugrált a közelben egy mókus, aki még sohasem kóstolt retket, 

és szívesen cserélt velem. 

– És hol a dió? 

– Találkoztam egy borzzal is. Megállt, és nagyon komolyan intett: – Fiacskám, 

jegyezd meg, hogy a tavalyi dió mind avas. Egy fürjecsketojás sokkal többet ér! 

– Fogtam hát, s elcseréltem a diót a sarki menyétnél egy fürjtojásra. 

– Itt az icipici sünnek már kezdett lefelé görbülni a szája. 

– Kivel találkoztál még? – sürgette Brekuci. 

– A rókával! – bökte ki Dönci. 

– Csak nem bántott a beste? 



– Dehogy! Nagyon barátságos volt. Azt mondta, okos süngyerek vagyok, de 

mielőtt átadom, jól nézzem meg, hogy nem záp-e belül ez a fürjtojás. 

– No és? 

– Megnéztem! – bőgte el magát az icipici sün. – És most már semmit sem tudok 

venni az anyukámnak helyette, mert egy fia aprócsiga sem maradt a zsebemben! 

– Ne sírj, no! – vigasztalta Brekuc. – Ajándékot nemcsak vásárolni lehet, hanem 

készíteni is. 

– Miből? 

– Például fűből és szalmaszálból. Mindjárt megmutatom, hogyan kell belőlük 

kosárkát fonni. 

Leült egy békarokka tövében, és munkához látott. Dönci csak nézte, nézte, és 

egyre jobban felderült a képe. 

– Taníts meg rá engem is! – ujjongott. – Hadd csináljam én is! 

Brekuci hagyta, és ha a pici sün ügyetlenkedett, türelmesen kibogozta a 

fűcsomót, kijavította a hibát. Olyan szorgalmasak voltak, hogy déli harangvirág-

kondulásra elkészült két takaros, kerek kosárka. 

– De szépek! – lelkendezett Dönci. – A mamám biztosan nagyon fog örülni. 

Köszönöm, hogy segítettél, Berci, de mondd csak, miért csináltunk két kosarat? 

Brekucinak örömében fülig ért a szája, úgy válaszolta: 

– Mert én is szerzek meglepetést az én anyukámnak! 

– Érdekes – mondta az icipici sün –, én eddig mindig csak az enyémre gondoltam, 

de akkor most a te anyukád kosarát is teleszedem virággal! 

 

Grimm: Békakirály és Vashenrik*  

  

Hajdanában, amikor a varázsigének még foganatja volt, élt egy király, akinek 

minden leánya szép volt, de a legkisebb oly szépséges, hogy elámult még a nap is, 

valahányszor az orcájára sütött, pedig az sok mindent látott már. A királyi palota 

mellett sűrű erdő sötétlett, és az erdőben, egy öreg hársfa tövében volt egy 

forrás; ha mármost nagy volt a hőség, a királyleány kiment az erdőbe, s kiült a 



hűs forrásnak szélire; ha pedig elunta magát, elővett egy aranygolyót, feldobta 

és elkapta, és ez volt kedvenc mulatsága.∗  

Történt pedig egyszer, hogy az aranygolyó nem a királyleány fölfelé tartott kis 

kezébe hullott vissza, hanem lepottyant a földre, és egyenest a vízbe gurult. A 

királyleány hiába figyelte, merre gurul, a golyó eltűnt, és a kútfő mély volt, 

annyira mély, hogy nem is látszott az alja. Akkor sírva fakadt a királyleány, és 

egyre keservesebben sírt, és teljesen vigasztalhatatlan volt. És amint ott 

sírdogált, valaki megszólította: „Mi bajod, királyleány? Hiszen úgy zokogsz, hogy 

a kő is meglágyulna tőle!” Ő körülnézett, honnét is jön a hang; egyszerre csak 

megpillantott egy békát, amint kidugja rút, busa fejét a vízből. „Ah, te vagy az, 

te öreg vízlapátoló!” – mondta. – „Én bizony az aranygolyómat siratom, amely 

belepottyant a forrásba.” – 

„Nyugodj meg, ne sírj – felelte a béka –, én segíthetek rajtad, ámde mit adsz, ha 

kihozom a játékszeredet?” – „Amit csak akarsz, kedves béka – így ő –, ruháimat, 

gyöngyeimet és drágaköveimet, sőt az aranykoronát is a fejemről.” A béka így 

válaszolt: „A ruhád, a gyöngyöd, a drágaköveid és koronád nem kellenek, de ha 

szeretni fogsz, ha társad és játszópajtásod lehetek, ha melletted ülhetek 

asztalkádnál, ehetem arany tányérkádból, ihatom pohárkádból, alhatom 

ágyacskádban: ha mindezt megígéred, akkor lemerülök és felhozom neked az 

aranygolyót.” – „Ó, igen – így a királyleány –, megígérek mindent, amit akarsz, 

csak hozd vissza az aranygolyómat!” Csakhogy azt gondolta: mit is fecseg ez az 

ostoba béka, hiszen a vízben kuksol a hasonszőrűek között, ott kurutytyol, és 

úgysem lehet senki emberfiának a társa.  

A béka, hallván az ígéretet, lebukott a víz alá, majd egy idő múlva felbukkant, 

szájában a golyóval, amelyet kilökött a pázsitra. A királyleányt elöntötte az 

öröm, amint viszontlátta szép játékszerét, felkapta, és elszaladt vele. „Várj, 

várj!” – kiáltott a béka. – „Vigy magaddal, nem tudok oly gyorsan szaladni, mint 

te!” De mit használt, hogy torkaszakadtából vartyogott a királyleány után! Az 

már meg sem hallotta: hazafutott, és csakhamar el is feledkezett a szegény 

békáról, aki mászhatott vissza forrásába. Másnap, amikor a királyleány a királlyal 

és az egész udvarral az asztalnál ült, és aranytányérkájáról eszegetett, 

egyszerre csak – liccsloccs, liccs-loccs – valaki fölcaplatott a márványlépcsőn, s 

amikor fölért, bekopogott, és így kiáltott: „Legkisebb királylány, engedj be!” Ő 

odaszaladt: látni akarta, ki van odakünn, de amint ajtót nyitott, hát a béka 

kuporgott előtte! Mire ő sebten becsapta az ajtót, és visszaült az asztalhoz, 

reszketve félelmében. Észrevette a király, mily hevesen dobog leánya szíve, s 

kérdezte tőle: „Mit félsz, gyermekem, tán egy óriás áll az ajtó előtt, és el akar 

vinni téged?” – „Óh nem – felelte ő –, nem óriás az, hanem egy undok béka.” – „Mit 

akar tőled az a béka?” – „Óh, kedves atyám, amikor tegnap az erdőben a 

forrásnál játszadoztam, aranygolyóm a vízbe pottyant. S mert annyira sírtam, a 

béka kihozta nekem, s mert annyira kívánta, megígértem neki, hogy a társam 



lesz, de kicsit sem hihettem, hogy ki tud jönni vizéből. Mármost itt van ő, és 

bekéredzkedik hozzám.” Közben a béka másodszor is bekopogott, és így kiáltott: 

„Legkisebb királylány, engedj be! Nem emlékszel, mit ígértél tegnap a forrás hűs 

vizénél? Legkisebb királylány, engedj be!”  

 

A király pedig így szólt: „Amit megígértél, meg is kell tartanod; eredj és engedd 

be.” A királyleány odament, ajtót nyitott, mire a béka beszökdécselt, végig a 

királyleány sarkában, egészen annak székéig. Ott megállt, és így kiáltott: „Emelj 

magadhoz!” A királyleány vonakodott, mígnem reá parancsolt az atyja. Alighogy 

fönt volt a széken a béka, máris az asztalra kéredzkedett, és amikor már ott ült, 

így szólt: „Most pedig told közelebb arany tányérkádat, hogy együtt 

eszegessünk!”  

Ő ezt is megtette, de látszott, hogy nem szívesen. A béka jó étvággyal evett, ám 

a királyleánynak majd’ minden falat a torkán akadt. Végül így szólt a béka: 

„Immár jóllaktam, és most fáradt vagyok, vigyél hát a hálókamrádba, vesd meg 

selyemágyikódat, hogy benne nyugovóra térhessünk.” A királyleány sírva fakadt, 

mert irtózott a hideg békától, és megérinteni sem merte; s most fektesse az ő 

szép tiszta ágyacskájába? De a király haragra lobbant, és azt mondta: „Aki 

segített, amikor bajban voltál, azt ne vedd semmibe utána!” Mire a királyleány 

megfogta két ujjal a békát, fölvitte, s letette a hálókamra egyik sarkába. 

Csakhogy amikor ágyba bújt, a béka odamászott, s így szólt: „Fáradt vagyok, ott 

akarok aludni, ahol te: emelj magadhoz, vagy megmondlak az apádnak!” Ettől 

gurult csak igazán dühbe a királyleány! Felkapta a békát, és teljes erejéből a 

falhoz vágta. „Most aztán pihenhetsz, te undok béka!” De amint az lehullott, már 

nem béka volt, hanem szép szemű, nyájas pillantású királyfi. A király akarata 

szerint ő lett a királyleány kedves és hites társa. És elmesélte a királyleánynak, 

hogy egy gonosz boszorkány elátkozta volt őt, és a forrásból senki más nem 

szabadíthatta meg, csak ő, a királyleány, és hogy másnap együtt mennének az ő 

birodalmába. Azzal elaludtak, s másnap reggel, amint fölébredtek a napsütésre, 

jött egy hintó nyolc fehér lóval, mindegyiknek fehér strucctoll volt a fején, és 

aranyláncok díszítették őket, és hátul a hágcsón állt az ifjú király szolgája, ő volt 

a hűséges Henrik. A hűséges Henrik annyira elbúsult, amiért béka képében 

sínylődik a gazdája, hogy három vaspántot veretett a szívére, nehogy 

szétpattanjon a fájdalomtól és a bánattól. A kocsi pedig azért jött, hogy az ifjú 

királyt hazavigye birodalmába; a hűséges Henrik mindkettejüket a hintóba 

segítette, majd ismét hátulra állt, örvendezve ura megszabadulásán. És amint 

haladtak valamennyit, hall a királyfi hátul egy roppanást, mintha eltört volna 

valami. Hátrakiáltott: „Henrik, törik a tengely!” – „Uram, a pánt repedt el, amely 

szívemet közrefogta, mert az bánatnak volt a foglya, amíg a forrás aljadéka volt 

otthonod, s te benne béka.”  



Még egyszer, majd még egyszer hallatszott útközben a roppanás, és a királyfi 

mindahányszor azt hitte, törik a tengely, pedig csak a pántokat hallotta, amint 

lepattannak a hűséges Henrik szívéről, mert ura immár megszabadult, és immár 

boldog volt.  

  

 

Fésűs Éva: A szívtelen csiga 
Amikor a csigabiga megkapta a házát, még nem viselte a hátán. Boldogan járta körül, 

szarvacskáit ki-be nyújtogatta, úgy gyönyörködött benne.  

— Ugye szép? Ugye szép? — kérdezte a kék szarkalábaktól. A szarkalábak bólogattak, és 

elismerően mondogatták:  

„Kicsi, kerek, hófehér csigabiga belefér, folyosója csavaros, kívül-belül takaros!"  

Fehérre meszelt falán átrengett a napfény. Igazán barátságos kis otthon volt. A csigabiga 

elgondolta, hogy a gyík kövek alatt lakik, a tücsök lyukban tanyázik, és még a gazdag 

hörcsögnek is csak földi üreg a lakása. Lám, egyikük sem olyan előkelő, mint ő, akinek igazi, 

fehér házikója van! .. . Amint így örvendezett magában, egyszer csak lélekszakadva eléje 

röppent egy rémült kis katicabogár:  

— Jaj, csigabiga, szörnyű bajban vagyok! Kergetnek a rablólegyek! Kérlek, bújtass el a 

házikódban, mert három pettyemet már elrabolták! A csigabiga gyorsan behúzta 

barátságos szarvacskáit:  

— Mit képzelsz, te pöttyös? Csupa virágpor a lábad, mind behordanád hozzám. Bújj el 

másutt! Azzal villámgyorsan behúzódott a házikójába, és jól elterpeszkedett ben-ne, hogy 

a kicsi katica be se férjen. Szegényke ijedtében a negyedik pettyét is elveszítette, és az 

utolsó percben menekült be a rablólegyek elől egy virágkehelybe, amely jóságosan bezárult 

mögötte.  

A csigabiga bosszankodva dohogott, és amint elmúlt a veszedelem, hátára vette a féltett 

házikót, és odébb vitte egy mellékutcába, ahol nem járnak katicák. Alig helyezte el egy 

sárga boglárka szomszédságában, megdördült az ég, és nagy, fényes cseppekben hullani 

kezdett a zápor. A csigabiga megint élvezhette kényelmes kis házát. Csak a szarva hegyét 

dugta ki, hogy lássa, irigylik-e mások az ő szerencséjét. A bogarak kő alá, rög alá futottak 

az eső elől. Egyszer csak megkopogtatta valaki a csigaház falát, és sírós hangon így 

könyörgött:  

— Csigabiga, eressz be! Eltévedt hangyácska vagyok. Hangyatojást őriztem a napon, 

amikor rám szakadt a zápor, és ijedtemben elvétettem az utat.  

— Nincs hely! — szólt mérgesen a csiga, és egészen behúzódott.  

— Legalább a hangyatojást hadd tegyem be hozzád, nehogy megázzék! — kérlelte a pici 

hangya, de a csigabiga hallani sem akart róla. Nem is tudom, mi történt volna a riadt 

hangyácskával, ha egy lehajló levél meg nem szánja, és föléje nem borul, apró, zöld 

esernyőnek. A zápor után vidáman csillogott, frissen lélegzett a rét, csak a csigabiga volt 

morcos, mérges.  

— Még tovább viszem a házamat — gondolta —, hogy a hangyák se háborgassanak!  

Meg is tette. Nagy üggyel-bajjal ismét a hátára vette, és egy békarokka tövéig cipelte.  

— Na, itt jó lesz! — mondta, és büszkén körülnézett. Hát, képzeljétek, mit látott!? Egy 

csuromvizes tücsök állt előtte, sáros hegedűvel.  



— Kiöntött a lyukamból az eső, hajléktalan lettem. Ó, ó, cip-cirip! Kérlek szépen, adj nekem 

szállást egyetlen estére, amíg a lakásom újra kiszárad. Szép nótával megfizetek érte.  

— Még csak az hiányzik! — fortyant fel a csigabiga. — Az én házam nem szálloda! Hordd 

el magad hegedűstől, vonóstól, mindenestől, te ostoba!  

Mit tehetett szegény tücsök, elindult másfelé szerencsét próbálni. Útközben találkozott 

a katicával meg a hangyával, és mindjárt kimuzsikálta mindhármuk bánatát:  

„Kicsi, fehér csigaház, kerüld el, ha arra jársz, hiába is keresed, nincs ott 

vendégszeretet!"  

Meghallotta ezt a réti tündér, aki a virágok szirmát, katicabogarak pettyét, pókfonalak 

hosszát számon tartja, és nagyon megharagudott. A csigabiga éppen újra hátára emelte a 

házát, hogy olyan helyre szállítsa, ahol tücskök sincsenek, amikor a tündérke aranyoszöld 

ruhájában eléje libbent. Kinyújtotta pici varázspálcáját, és felkiáltott:  

— Szívtelen csiga! Viseld hát a hátadon a házadat, éjjel-nappal, télen-nyáron, és amíg élsz, 

senki be ne tegye hozzád a lábát! A csigának a vére is meghűlt ijedtében, de abban a 

szempillantásban már rá is nőtt a háza a hátára. Azóta cipeli magával, ha tetszik, ha nem, 

kövön, földön, fűszálon, hetedhét határon, akármerre visz az útja.  

 

 

 

Versek, mondókák 

Béka – népköltés 
Parti nádason ing a szélben,  
béka billeg hintaszékben.  
Ropp, a nádszál levele,  
vízbe pottyant, brekeke. 
 
Móricz Zsigmond: A török és a tehenek   —   vers 

Volt egy török, Mehemed,  
Sose látott tehenet.  
Nem is tudta Mehemed,  
Milyenek a tehenek.  
 
Egyszer aztán Mehemed  
Lát egy csomó tehenet.  
Csudálkozik Mehemed,  
Ilyenek a tehenek?  
 
Én vagyok a Mehemed!  
Mi vagyunk a tehenek!  
Számlálgatja Mehemed,  
Hány félék a tehenek.  
 
Meg is számol Mehemed  
Három féle tehenet:  
Fehéret, feketét, tarkát,  
Meg ne fogd a tehén farkát!  
 
Nem tudta ezt Mehemed,  
S felrúgták a tehenek! 
 

Petőcz András: Csiga-dal   —   vers 



Milyen csoda ez a csiga!  
Nincsen benne semmi hiba.  
Szájában egy öreg pipa,  
öreg pipa, nem vén pipa,  
sőt, éppenhogy jól szelel:  
pont annyira, ahogy kell.  
 
Szóval, ez a csigabiga  
pipával megy a buliba,  
oda is érne,  
hogyha el nem késne.  
 
Nem baj!  
Odaér a jövő hétre! 
 

Muskát Zsuzsa: A sün   —   vers 

Villámlik és mennydörög  
Bokor alján sündörög  
A sün.  
Hátán azért van a tüske  
Hogy a villám meg ne üsse. 
 

Muskát Zsuzsa: A giliszta   —   vers 

Pityereg a kis giliszta  
Nem lehetek masiniszta  
 
Anyja mondja: "Fogjál halat.  
Tudhatnád! A legjobb falat." 


