
 

Szabó Lőrinc: Tóparton 

 

Rigós erdőben bujdosó nap, 

Itt a tó, fekszem csöndesen, 

A part ring, mintha vinne csónak, 

A kék vizet nézegetem, 

 

És most közelről még a fű is, 

Bármily kicsi és egyszerű is, 

Éppoly gyönyörű, mint a tónak  

Vizéből visszakacagó nap. 



Anatoly Lyadov – Az elvarázsolt tó op. 62. 

https://youtu.be/cZjLi1mndGw 

 

A mese folytatása: 

…Így is tett. Kora hajnalban gyorsan végig látogatta a tisztás bokrait, virágait, és 

szaladt az erdőbe. Már jól ismerte az utat. Amikor odaért, ahol az előző nap a 

siklóval beszélgetett, hiába meresztette a szemét, nem látott senkit. Aztán 

egyszer csak váratlanul újra ott ringatózott előtte a háromszögletű fej. 

-Már vártalak – mondta a sikló köszönés nélkül. Gyerünk, kapaszkodj fel a hátamra. 

Piff felmászott, a sikló pedig elindult. Pittynek ugyancsak kellett vigyáznia, hogy le 

ne pottyanjon. A sikló tényleg nagyon gyorsan kanyargott jobbra-balra a fű között, 

és hová lehet kapaszkodni egy sikló hátán? Sehová! Szerencsére az út nem tartott 

sokáig. Igazából Pitty nem is értette, hogy miért álltak meg, és miért mondja a 

sikló,, hogy „Itt vagyunk”, amikor ő hiába mereszti a szemét: mindenhol csak apró 

levelű, zöld növényeket lát. Olyan volt, mintha valaki vastag szőnyeget terített az 

erdő földjére. Lecsusszant a sikló hátáról, és előre akart menni néhány lépést a 

zöld szőnyegen, de vissza is kapta a lábát azonnal, mert az apró levelű növénykék 

alatt nem föld volt, hanem víz. Ettől persze azonnal rájött: ez békalencse, és a 

békalencse alatt nyilván egy tavacska van. Sűrű zöld békalencsék között itt is, ott 

is óriási virágok nyíltak. Fehérek, rózsaszínűek. Az egyik virág széles, szív alakú 

levelén egy sárga foltos béka trónolt. 

-Itt van, amit kerestél – mondta a sikló, és megint csak köszönés nélkül megfordult 

és eltűnt. 

-Üdvözöllek a birodalmamban, kismanó – szólalt meg erre a béka – Mit keresel, miről 

beszélt a sikló? 

Pitty erre elmondta, hogy a búvópatak útjára volt kíváncsi. A béka csodálkozva 

pillogott. 

-Lehetséges – mondat aztán – lehetséges, hogy elindult innen egy patakocska. De 

mint foglalkozol te azzal, amit nem lehet látni? Tudok én neked olyan kincseket 

mutatni, amt látni is, megfogni is lehet. 



Nagy loccsanással leugrott a szív alakú levélről, be a békalencse alá. De egy pillanat 

múlva már ott ült, és előtte egy hófehér gyöngyszem csillogott. Azután 

szivárványszínű kagylókat, tarka mintázatú csavaros csigaházakat, hozott. Már 

egész halomban állt előtte a sok-sok kincs. Pitty vágyakozva nézte. 

-Szeretnél egyet? – kérdezte a béka. 

-Nagyon – vallotta be Pitty. 

A sárga foltos béka megfogott egy mintás csigaházat, és kiugrott vele Pitty elé. 

-Neked adom, ha holnap is meglátogatsz. 

-Eljövök, ígérem, hogy eljövök bólogatott Pitty hevesen. Magához szorította a 

csigaházat. Aztán eszébe jutott, hogy haza kellene mennie, de nem tudja, hogy 

merre. A sikló olyan gyorsan kanyargott vele, hogy nem tudta megfigyelni, merre is 

jöttek. 

Menj mindig arra, amerre lenyugszik a Nap – tanácsolta a béka. 

Igaza lett: Pitty haza is ért. De attól kezdve minden nap meglátogatta a békát. 

Igaz: minden nap kapott tőle valami ajándékot. Egyre több és több időt kötött a 

békánál, és egyre kevesebbet a tisztáson. Még otthon, a tölgyfa-odúban is 

állandóan a kincseit rendezgette. Már alig szólt a virág-barátjához, az 

árvacsalánhoz; arra meg igazán nem volt ideje, hogy még a tisztás túloldalára is 

elmenjen, ahol a katica lakott a pipacs kelyhében. A testvérével is csak kurtán-

furcsán beszélt; azt pedig egyáltalán nem engedte meg, hogy a kincseihez nyúljon. 

Sőt. Amikor egyszer meglátta, hogy Potty egy szivárványszínű kagylóhéjat 

vizsgálgat, kikapta a kezéből. 

-Nem a tiéd! Ezt én kaptam! 

Potty megijedt, Pitty még sosem beszélt így. És a hangja! Mi történt a hangjával? 

Hát bizony azt történt, hogy Pitty annyit volt együtt a békával, hogy kezdett rá 

hasonlítani; legalábbis a hangja már teljesen olyan volt… 

 

Szabad tánc és alkotás: 

Feküdjetek le a földre. Hunyjátok be a szemeteket és képzeljétek el, hogy 

alámerültök egy varázslatos tóban, melynek mélye kincseket rejt! Tapasztaljátok 



meg a vizet, milyen érzés mozogni benne? Először csak lassan finoman 

táncoltassátok meg a kezeiteket, majd a lábaitokat, mozgassátok a törzseteket és 

a fejetekkel is táncolhattok. Ha már könnyedén mozogtok a vízben induljatok el, 

nézzetek szét. Mit láttok?, Kikkel találkoztok? (nem kell elmondani, csak elképzelni, 

eltáncolni) most vegyetek egy mély lélegzetet és tartsátok addig vissza, ameddig 

csak tudjátok, hogy elég mélyre merülhessetek a kincsekért. Ha összegyűjtöttétek, 

gyertek a felszínre és feküdjetek egy vízililiom levelére. Szárítkozzatok meg és 

élvezzétek, ahogy a nap végig simítja minden testrészeteket! (itt végig is 

simíthatjátok a testrészeket, miközben mondjátok, hogy éppen mit érintetek meg) 

– remek testtudatosító játék. 

Van kedvetek elmesélni, hogy merre jártatok? Kivel találkoztatok? Milyen kincseket 

leltetek? 

Tavirózsa szirmot bont 20 másodpercben: https://youtu.be/RTzwLIqydXk 

Monet vizililiomai nyomán fesd meg Te is az elvarázsolt tavadat! Hogy inspirációt 

meríthess, hallgasd meg újra a zenét. 

 

https://www.artycraftykids.com/art/claude-monet-water-lilies-art-project-for-

kids/?utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign=tailwind_tribes&u

tm_content=tribes&utm_term=302654098_8663408_33791 

Ezek csak ötletek, alkoss bártan, szabadon! Lehet közös családi alkotás… 

https://www.artycraftykids.com/art/claude-monet-water-lilies-art-project-for-kids/?utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign=tailwind_tribes&utm_content=tribes&utm_term=302654098_8663408_33791
https://www.artycraftykids.com/art/claude-monet-water-lilies-art-project-for-kids/?utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign=tailwind_tribes&utm_content=tribes&utm_term=302654098_8663408_33791
https://www.artycraftykids.com/art/claude-monet-water-lilies-art-project-for-kids/?utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign=tailwind_tribes&utm_content=tribes&utm_term=302654098_8663408_33791


 

Finommotorika fejlesztés, szem-kéz koordináció 

Ugró béka hajtogatása. Családi játék: tegyetek ki egy tányért az asztal közepére 

legjobb a mély. Ha elég bevállalósak vagytok, akkor lábas! Ki tudja a békát 

beleröptetni? 

Békaderbi: Ki tudja a legmesszebbre ugratni a békáját? Az asztal végétől 

induljatok, jelöljétek kaviccsal az ugrás hosszát! 

https://youtu.be/4DC9Izn5OeA 

 

Anyanyelvi fejlesztés, gondolkodás fejlesztése: 

Emlékeztek rá, hogy Pitty milyen irigy volt? Testvérétől féltette 

kincseit…borzasztó érzés lehetett. És nem csak Pottynak! Varázsoljuk át a rossz 

érzést keltő szavakat, ha kimondod az ellentétét megtöröd a rossz érzést! 

 

Irigy – (nagylelkű) 

Mogorva – (kedves) 

Dühös – (nyugodt, békés) 

Szomorú – (vidám, derűs) 

Fáradt – (élénk, energikus, kipihent) 

Beteg – (egészséges) 

Gonosz – (irgalmas, jószívű, kedves, figyelmes) 

 

Esti játékos percek: https://youtu.be/L0O2UdVe5XY 

A tegnapi zsip-zsup dal eljátszása anyával és apával – egyikőtök a gyerkőc karjait, 

másik a lábait fogja és a dal ütemére hintáztatjátok, a dal végén a zsupszra az 

ágyra/ kanapéra dobjátok. Lehet takaróval is (a gyerek a takaróban fekszik és ti a 

négy sarkát fogjátok, mint egy függőágyban) 

https://youtu.be/4DC9Izn5OeA

