
 „Készülődöm, mint szikra kő alatt, 
mint hazatartó vándormadarak, 
mint forrás emberlakta táj felé... 

 
Csöndből születő ének: készülődöm. 
 

És ugye vársz, ugye szeretni fogsz, 
és minden kérdésemre válaszolsz, 
visszanevetsz, ha világra mosolygok? 
 

Készülődöm, rossz csomókat megoldok, 
kerekítem a szögletes világot. 
 

Várakozom, de mindent hallok, látok, 
várom, hogy megérkezzem, készülhettek: 
bút-gondot szívetekből kivethettek: 
hallgassatok: hallgassunk jó zenéket, 
járjunk ösvényén megváltó reménynek. 
 

(Porcikáim míg csöndben növekednek, 
vàlasszatok nekem illő nevet.)" 

 
Egyed Emese: Névkérő 

Kedves Tengelicék! 
Közeleg az anyák napja, mivel most rengeteget lehettek együtt, ez egy különleges 

év lesz! 

Építsetek fészket párnákból, takarókból és olvassátok el ezt a mesét. Ha van 

kedvetek magatok is készíthettek fészket spárgából, vagy papírból…. 

 

Mese az eltévedt kisverébről 

A fészekben kikeltek a tojások: öt kis verébfióka tátogott a mamája felé. A 

verébmama megetette, melengette a kicsinyeit, s mikor nagyobbra nőttek, repülni 

tanította őket. Az ötödik kisveréb bátrabb és ügyesebb volt, mint valamennyi 

testvérkéje. 

Egy napon repüléslecke közben olyan messzire szállt, hogy nem látta sem a 

mamáját, sem a testvéreit. Nagyon megijedt a kisveréb, a szárnya elfáradt, már 



nem is tudott röpülni, csak ugrándozott a vékony lábacskáin. Addig-addig 

ugrándozott, míg a vadkacsa fészke elé ért. 

- Befogadsz a fészkedbe-? - kérdezte a kisveréb. 

- Befogadlak, háp-háp... - mondta a vadkacsa. 

- De én csak azt tudom mondani; hogy csip-csirip! 

- Akkor nem fogadlak be a fészkembe, háp-háp... - mondta a vadkacsa. A kis veréb 

továbbugrált. Találkozott a galambbal, és megkérdezte: 

- Melengetnél-e a szárnyad alatt? 

- Melengetnélek szívesen, kruuú... buk... buruk... - turbékolt a galamb. 

- De én csak azt tudom mondani, hogy csip-csirip! 

- Akkor nem melengetlek, kruuú... buk... buruk... - mondta a galamb. 

A kis veréb továbbugrált. Találkozott a bagollyal. 

- Éhes vagyok, adnál-e nekem enni? - kérdezte. 

- Szívesen adok, uhuuu - huhogott a bagoly. 

- De én csak azt tudom mondani, hogy csip-csirip! 

- Akkor nem etetlek meg; uhuuu - mondta a bagoly. Besötétedett, hideg lett, a kis 

veréb félt, fázott, éhezett, s fáradtan ugrándozott egyre tovább, tovább. Ekkor 

meglátott egy szürke madarat, az is a földön ugrált. 

- Kedves madár - szólította meg a kisveréb a madarat -, befogadnál-e, megetetnél-

e engem? Fáradt fióka vagyok, és csak azt tudom mondani, hogy csip-csirip! 

- Befogadlak, megetetlek; melengetlek, én vagyok a mamád! Egész nap kerestelek, 

hívtalak, csip-csirip! 

A verébmama hazavitte a fiókáját a fészekbe, megetette, a szárnya alá vette, s ott 

melengette reggelig. 

És, ha már a fészekben ültök, lehet játszani ujj játékokat: 

• Csip-csip csóka… 

• Áspis kerekes… 

• Hüvelyk ujjam almafa… 



 

Ez a fészek papírzacskóból van, de készítheted akár újságpapírból is… 



 

1. A spárgát vagy fonalat vágd különböző hosszúságú darabokra. 

2. Készíts elő egy tálat, vond be folpackkal 

3. A spárgacsíkokat egyesével mártsd átlátszóra száradó hobbi ragasztóba, 

dekopázs ragasztóba vagy tapétragasztóba, majd tedd össze-vissza a 

felfordított tálra jó sok rétegben 

4. Hagyd száradni legalább egy napig 


