
Tevékenységi tervek 
Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

 

A projekt címe: „Itt van az ősz, itt van újra, S szép, mint mindig, énnekem.  

                                Tudja isten, hogy mi okból. Szeretem? de szeretem.” 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022.09.19 – 2022.09.30. 

A projekt tervezett indító élménye: Szutyejev: A gomba alatt c. mese  

                                                                     Az elkövetkezendő időszak jeles napjainak megbeszélése 

A projekt várható lezáró élménye: Mihály napi vásár, maradék portéka szétosztása 

                                                                    Mese világnapja alkalmából iskolások jönnek hozzánk mesét mondani 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink:  

A gyerekek gyűjtsenek tapasztalatokat, ismereteket (kiscsoport, középső), elevenítsék öl eddigi ismereteiket, 
élményeiket, vagy mélyítsék el meglévő tudásukat (középső, nagycsoport) az ősz kezdetével, az őszi jeles 
napokkal kapcsolatos szokásokkal, hagyományokkal. 

Feladataink:  

Autómentes hét, Takarítás világnapja, Mihály napi vásár, őszi időjárás elemek, a természet változására való 
figyelem felhívása, megtapasztalása, takarékoskodás, felkészülés a télre, Népmese napja 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl:  

Vizuális képességek (finommotorika, téri tájékozódás síkban, színérzék, kreativitás, festés technikája, szem-
kéz koordináció). Gondolkodási képességek (emlékezet, figyelem, rövid és hosszú távú memória, felismerés, 
összegzés). Matematikai tartalmú tapasztalatok (irányok, számlálás, kisebb/nagyobb, viszonyszavak, 
számképek ujjon, több/kevesebb/egyenlő, mérés). Szókincsbővítés, fogalomalkotás, Hallásérzékelés 
képessége (auditív diszkrimináció, beszédhang analízis) Önkifejező képesség, Zenei képességek 
(ritmusérzék, egyenletes lüktetés tapssal, tiszta éneklés). Testi képességek (karizom, lábizom, hátizom, 
egyensúly, tájékozódás térben, taktilis érzékelés fejlesztése). Szabálytudat alakítása, szociális érzék 
(együttműködés, egymásra való odafigyelés, érzelmi intelligencia, egymás munkájának elismerése, egymás 
segítése). Ízlelés, szaglás, tapintás. 

 



Megjegyzés: A tervezett tevékenység megvalósulásának jelölése: +, ha elmaradt a 
megvalósítás: - 

Munka jellegű 
tevékenységek 

Önkiszolgáló tevékenységek (terítés, asztal leszedése), Naposi feladatok –
asztalnál ülés sorrendjében 

Különböző megbízások, (pl. zsebkendős/gyümölcsös kosár hozása,) 
Öltözködés, gondozási teendők (fésülködés), rendrakás a csoportszobában, 
öltözőben,(homokozó) játékok elpakolása az udvaron. Ágyazás. 

Szükség esetén könyvespolc, rajzasztal és babakonyha felelős választása. 
Könyvespolc felelős (könyvespolc rendben tartása, a polc rendjének 
ellenőrzése, a gyerekek figyelmeztetése a rend megőrzésére, és arra, hogy 
vigyázzanak a könyvekre) 

Függöny behúzó és összekötő felkéréses alapon - tanulják a csomókötést 

Nagyok segítségül hívása a kicsikhez. 
Napi szinten komposzt felelős kijelölése felkéréses alapon - A gyümölcs 
pucolásából származó hulladék kiöntése a komposztálóba. 

Csalamádéhoz a hozzávalók előkészítése (mosás, mérés, számlálás) 

Zsírkréta pucolása Mihály napi portékához 

Séta a Békás tóhoz, takarítunk egy kicsit  

 

 

Játék 

Játék feltételeinek 
biztosítása 

 (ötletek a játék 
tevékenység 
megsegítéséhez, 
kiegészítő 
eszközök 
készítése) 

Udvari mozgásos játékok: 

− A fecskék elfáradtak Afrikába vezető útjukon, villanydróton pihennek 
meg. Fecskék a dróton: Futás a vár körül, amikor „Fecskék a dróton”-t 
kiálltok, álljatok egy egyenes vonalhoz sorba.  

− Vezérfecske: vezér fecske követése, amikor „fecskék a dróton”-t 
kiálltok, sorakozzatok a vezérfecske mellé egy egyenes vonalra. 

− Oldalsó középtartásban röpködéssel futás le.  
− futás le a dombról, majd futás fel háromszor  
− Magas térdemelés a domboldalig, majd futás le és fel a domboldalon, 

visszafelé térdemelés 
− sarokemelés a domboldalig, majd futás le és fel a domboldalon, 

visszafelé sarokemelés. 
− nyuszi ugrás a domboldalig, majd futás le és fel a domboldalon, 

visszafelé nyuszi ugrás /aki tud, mehet nyuszi ugrásban.  
− békaugrás a domboldalig, majd futás le és fel a domboldalon, visszafelé 

békaugrás /aki tud, mehet békaugrásba.  
− törpejárás a domboldalig, majd futás le és fel a domboldalon, visszafelé 

törpejárás /aki tud, mehet törpeugrásba.  
− Háton fekvés kiinduló helyzetéből indulva nyuszi ugrásban, majd futás 

le és fel /aki tud, mehet nyuszi ugrásban.  

 

 

 



− 1 vagy 2 kör hullámfutás a rézsűn a kert végétől a hintákig./ 1 kör 
hullámfutás majd csúszás a csúszdán kétszer 

Külső világ  
tevékeny 

megismerése 

 Alapvető 
környezet és 
természetvédelmi 
ismeretek 

 matematikai 
tapasztalatok, 
matematikai 
játékok 

Beszélgetés az őszi időjárási elemekről. 
gyerekszemmel: 
Honnan hull az eső? 
Mi a szél? 
Mi a harmat? 
Hogy keletkezik a dér? 
Mi az a köd? … 
 
A természet megfigyelése – Séta a Békás tóhoz, a takarítás világnapja 
alkalmából a mederből ágakat gyűjtünk, szemetet szedünk 
 
Beszélgető kör: 
- Őszi zöldségek, gyümölcsök felsorolása 
- Szerintetek mit csinálnak az emberek a felesleges vagy túl sok 
gyümölccsel, zöldséggel 
- Mi az a befőzés, tartósítás, savanyítás, spájz, kamra 
- Mit tehetünk a csalamádéba? 
- Miből készülhet befőtt, lekvár? 
- Ismerkedés közelebbről (nézzük, kóstoljuk) – hagyma, lilahagyma, fejes 
káposzta, lilakáposzta, paprika, paradicsom, zöldparadicsom, uborka, 
karfiol, répa, só, cukor, ecet 
- Milyen gyógynövények találhatóak az udvaron 
 
-Milyen jeles napokat ünneplünk szeptemberben? 
Autómentes hét (2022.09.19-09.23) 
Takarítás világnapja (2022.09.17) 
Mihály nap (2022.09.29) 
Mese világnapja (2022.09.30.) 
 
Autómentes hét: 
- Ki mivel érkezett ma az óvodába 
- Milyen természetbarát járműveket ismersz 
- Hogyan csoportosítanád őket (Hol, Hányan kellenek hozzá, …) 
Készülünk a Mihály napi vásárra: 

- Citromfű –mentaszörp készítés (gyerekek öntenek, mérnek): 1kg 
cukor, 1 liter citromlé, 2 kávéskanál citromsav, 4 marék menta, 4 
marék citromfű. 3-4 literes edényt teletölteni vízzel. Felrakni a 
tűzhelyre, az elején kavargatni, majd felforralni. Lefedve akár egy 
napot is állhat, majd leszűrni. Megbeszéljük miket raktunk a 
szörpbe, aki szeretné, megdörzsölheti, megszagolhatja a menta és 
a citromfű leveleket/ Megbeszéljük, milyen illatot érezünk 

 



(citromfű, menta), miért (mert citromfű és menta szörpöt készít 
Kriszti néni)? 

- csalamádékészítés, majd kóstolás. Miből áll a csalamádé, mit 
raktunk bele?  Mit raktunk a csalamádéba: Fejes 
káposzta/kelkáposzta, vörös hagyma/lila hagyma. Káposzta, só, 
hagyma, uborka, kápia paprika, (zöld paradicsom), ecet, cukor, 
tartósítószer, só. Csalamádé elrakása, bekanalazása babyételes 
üvegekbe. A tetejére (saját) jel fölrajzolása. Anyagból kört vágunk 
ki, amit a vásáron befőttes gumival lehet az üvegre helyezni. 

- Formázott zsírkréta készítés: A töredezett zsírkrétákról a papír 
leszedése, feldarabolása, szín szerinti csoportosítása, majd 
megolvasztása. Olvasztás után szilikon formába töltés színenként, 
megvárva, míg az előző egy kicsit meghúz, megdermed. 
Csomagolás egyesével. 

 
Ének: Ősz az idő Szt. Mihály nap közeledik 
Az ének kapcsán beszélgetünk: 
A juhászok a juhokat számba veszik 
Bolondok, hogy a szájukba veszik? – nem – Mit jelent az, hogy számba 
veszik? megszámolják. A pásztorok ilyenkor hajtották vissza a legelőről a 
faluba az állatokat. Ezen a napon, számoltak el a pásztorokkal gazdáik. 
Megszámolták hány bárányt vittek ki a legelőre, és abból visszahozták-e az 
összeeset, e szerint fizettek nekik pénzt. 
Egyiknek az ürüje, másiknak a csengőse, hajtja, hajtja haza fele. 
Mi az ürü: vezérürü, (kiherélt) hímnemű/fiú juh, (kiherélt) kos ő vezeti a 
nyájat, utána mennek a többiek. 
Csengőse?: kolomposa, Csengő: Kolomp,az egyik bika nyakába teszik – 
ürüre -, így nem kell a juhásznak az egész nyájat terelni, elég az ürüt 
irányítani. 
Milyen állattól kell megvédenie a pásztornak a nyáját? Pl. A farkastól. 
Benn a bárány, kinn a farkas kezdetű énekes játék eljátszása. 
Régen nem volt ilyen sok szép, csillogó bolt, üzlet, mint manapság. Aki 
vásárolni, vagy eladni szeretett volna, az vásárba ment. A vásárokat a 
nagyobb városokban tartották. Voltak autók szerintetek régebben? A 
távolabbi helyekről, ökrösszekérrel vagy lovas kocsival mentek a vásárba, 
akkor még nem volt autó. Szent Mihály napján is tartottak és tartanak ma 
is vásárt sok helyen. Szerintetek miket árulnak egy őszi vásáron? Amikre 
télen szükségük lesz az embereknek.  Régen a Szent Mihály napi vásáron 
szerezték be az emberek a télire valót.  
Mire lesz télen szükségük az embereknek? 
Egy kosárba helyezek olyan dolgokat, melyeket a vásáron árulhattak: 
babaruha, sapka, szoknya, csalamádé, méz, játékkolbász, játékperec, 
alma, tojás. (Belerakok kakukktojást is, melyeket nem árultak vásárokon). 
(Körbejárva mondom a mondókát: „tessék, tessék, jó portéka, egynek 
sincsen maradéka, ma még vehet, holnap mehet”). Kiválasztok egy 
gyereket, aki belenyúlhat a letakart kosárba, kitapogatva megmondhat 



egy dolgot, megmondhatja, hogy mit érez benne, ha tudja, mondhatja a 
nevét, ha nem, kihúzhatja, megnevezheti, és megbeszéljük, hogy, amit 
húzott, miért lehetett kapható a vásárokon.  
Ruhákat: pulcsikat, sapkákat télre vásárolták az emberek.  
Alma kapcsán: A gyümölcsökből mit csináltak, ami eláll? Lekvárt vagy 
kompótot, befőttet készítenek belőlük, a zöldségekből pedig savanyúságot 
(csalamádé kapcsán). 

Háziállatok és nem háziállatok gyűjtése. Melyek azok az állatok, amiket a 
vásárokra szoktak vinni? A háziállatok. 

Barchoba játék: melyik állatra gondoltam – körülírás – segítség:hang 
utánzás 

Beszélgetés Szent Mihály napjával kapcsolatban a szokásokról, 
hagyományokról, népi megfigyelésekről: 

(Jó reggelt, ma új nap van c. Gryllus dal éneklése):) Milyen idő van ma? 
Szerintetek milyen az időjárás Mihály napján? Mostanában melegebb, 
vagy hidegebb van, mint nyáron volt? Hidegebb. Milyen évszak van most? 
Ősz. Azt gondolják, az emberek azt figyelték meg, hogy Szent Mihály 
napjától az idő hidegebb lesz, a fű gyökere ilyenkor szakad meg, a halak a 
víz fenekére húzódnak. 

Mihály napjával megkezdődik az őszi szántás és vetés. Mit szoktak ősszel a 
felszántott földeken csinálni? Vetni szoktak. Mit szoktak ősszel vetni? 
Gabonaneműt. Mi az a gabona? Az a növény, amelynek a magvából a 
kenyeret készítik. Ilyen a búza, árpa, rozs. Repcét is szoktak ősszel vetni. 
Ősszel elvetik a búzamagokat, tavaszra kikelnek, és lesz a magokból búza. 
Tud még valaki olyan magokat, amit ősszel is el lehet vetni? Például a 
répa, és a fűmagot. A tavasszal nyíló hagymás növényeket (például a 
nárciszt, a tulipánt, a krókuszt, a jácintot) is legkésőbb októberben el kell 
ültetni, hogy tavaszra előbújhassanak, kinyílhassanak. A gyümölcsfákat is 
jobb ősszel, mint tavasszal elültetni. Mit csinálnak az emberek a 
leszüretelt gyümölcsökkel? Elrakják télire. Hova? Kamrába. Ha 
feldolgozzák őket, hogy rakják el? Befőttes üvegbe. Lekvárt vagy 
kompótot, befőttet készítenek belőlük, a zöldségekből pedig 
savanyúságot. 

Fúj a szél mostanában? Igen. Azt mondják, hogy: „Szent Mihálykor keleti 
szél igen kemény telet ígér” Mit jelenthet ez? Hogy Szent Mihály napján, 
ha nagyon fúj a szél Kelet felől, akkor hideg telünk lesz! 
Tudjátok-e, hogy most András napig, mit csinálnak a juhászok? (nem 
dolgoznak egy hónapig, kipihenik magukat, mert egész nyáron dolgoztak) 
András napon azonban megalkusznak a gazdával, új alkut kötnek. 

Mikor van Szent Mihály nap pontosan? Szeptember 29-én. Hány nap van 
még addig, hányat kell aludni-megfigyeljük a naptáron. 



Verselés, mesélés 

 anyanyelvi játékok 

 beszélgető kör 

 drámajátékok  

Szutyejev: A gomba alatt c. mese eldramatizálása. Eszköz: esernyő 
(ez lesz a gomba), gyerekek 

Fésűs Éva: A bukfencező mókus 
 
Szabó Lőrinc: A szél meg a nap eljátszása (színek társítása a szélhez 
és a naphoz) 

Petőfi Sándor: Ereszkedik le a felhő (részlet) 
Ereszkedik le a felhő, 
hull a fára őszi eső, 
hull a fának a levele, 
mégis szól a fülemüle 

Csóóri Sándor: Dióbél bácsi 
 
Szókincsbővítés: szár, csuma, torzsa, kamra, spájz, befőzés, 
tartósítás 

Ismerkedés közelebbről (megnevezés, nézzük, kóstoljuk) – hagyma, 
lilahagyma, fejes káposzta, lilakáposzta, paprika, paradicsom, 
zöldparadicsom, uborka, karfiol, répa, só, cukor, ecet 

Tessék, tessék, jó portéka, egynek sincsen maradéka, ma még vehet, 
holnap mehet 

Sarkadi Sándor: Édes ősz 
Édes ősz jött, 
Hull a körte, 
hamvas szilva  
hull a földre. 

 

     

     



Itt az alma, 
Kasba rakd. 
Ott a szőlő, 
Hamm, bekapd! 
Bokor alatt dió búvik 
- ott ne hagyd! 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

Esernyő festés 

Csalamádé készítés – darabolás, mérés, keverés, üvegek megtöltése 

Anyagból kört vágunk ki, amit a vásáron befőttes gumival lehet a 
csalamádés üvegre helyezni. Kör körberajzolása, (majd kivágása) 
textilanyagból a babyételes üvegek tetejére. 

Zsírkréta papírborításának eltávolítása, darabolása - újra gondolása, vásári 
portéka csomagolása  

Rajzolás a születésnaposnak 

parafa dugóból szőlő készítése 

Textil táska festése textil filccel 

 piros, sárga, zöldre színezni 

 

 

Mozgás 

 a mindennapos 
testmozgás 

játékai, feladatai 
 

Gomba, gomba, gomba, (összeütögetjük az öklünket) 
nincsen semmi gondja, (forgatjuk a tenyerünket, jelezve, hogy "nincs") 
ha az eső esik rája, (egyik kezünk ujjaival a másikra "cseppentjük" a 
szemerkélő esőcseppeket) 
nagyra nő a karimája. (nagy félkört rajzolunk a levegőben magunk előtt) 
Az esőt csak neveti, (szájunkra mutogatunk) 
van kalapja, teheti. (fejünk felett kalapot tartunk kezeink összeérintésével) 

Szobros fogó játék: guggol akit megfognak, fel kell melegíteni, 3x 
megsimogatni 

Színes labda gyűjtése, csoportosítása színek szerint - hibás gyűjtés esetén 
számolunk és guggolunk) 

Lépések: sarok, lábujj, fellépés, lelépés, tyúklépés – padon 

Szerialitás: 
Színekhez mozgás kapcsolása – kiscsoportos 2 szín, középsős 3 szín, nagy 4 
szín:  

 



piros – taps 
kék – fülek érintése keresztezett kézzel, majd kézcsere 
sárga – kézfejjel talaj, asztal érintése 
zöld – tenyérrel talaj, asztal érintése 

 

Ének, zene, 

énekes játék, 
gyermektánc 

A kállói szőlőbe ÉNO/137. játéka szerint 
 
Esik az eső ÉNO/263. Középen lóval menetelve. Akihez odaér a középen 
lovagló, annak a nevét énekeljük bele a dalba, majd ő megy középre. 
 
Egy üveg alma c. dal éneklése, közben 10-ig számlálás 
 
Ősszel érik babám 6:19 
Badacsonyi szőlőhegyen 25:42 
Nád a házam teteje 30:22 
Hol jártál báránykám? - Kedvenc gyerekdalaink (Teljes album - 22 dallal) - 
YouTube 2022.09.18 
 
Én elmentem a vásárba: 
Mindig választok valakit, akinek megfogom a kezét, ő lesz a dalban 
következő állat. A választott gyerekkel együtt a többi gyerek is utánozza az 
állathangot, és aki tudja, énekli a dalt. A kézen fogott, mögöttem lévő sor 
egyre hosszabb lesz, egyre több állat és hang egymás utáni sorrendjét kell 
megjegyeznünk, énekelnünk (vizuális és auditív memória, sorrendiség). 
Összefűzött epizódok - ÖSSZES Dúdoló | ELSŐ évad (1-50.) | Dalok 
gyerekeknek - YouTube 16:05 2022.09.18. 

Ez a malac piacra ment 
ez otthon maradt 
ez kap finom pecsenyét, 
ez semmit se kap, 
ez a malac visít nagyot: uiiiiuiiii éhes vagyok!!!! 

Barchoba játék: melyik állatra gondoltam – hang utánzás 

Ősz az idő Szt. Mihály nap közeledik 

Ónodi András Máté, a 9 éves tekerős: Ősz az idő.., ugrós, Kicsi 
kondás..., A Tápai Halastó (énekkel) - YouTube – 2022.09.18 

Így tedd rá – tánclépések tanulásának elkezdéseelkezdése 

 

 

 



Fésűs Éva: A bukfencező mókus 

Zörgő lábú szél osont át az erdei tisztáson. Egy fánál megállt, fázósan köhögött, panaszkodott: 

– Elvesztettem a virágillatot!  

Nedves, hűvös sóhajától tétován röpködni kezdtek a piros falevelek. Az aggódó, kicsi sündisznók 
összenéztek, és szapora döcögéssel hordani kezdték rejtekhelyükre a derékaljnak valót.  

– Ennek fele sem tréfa! – mordult fel Mackó bácsi, amikor észrevette, hogy a vadméhek bezárták orra 
előtt a mézecskés odút. – Itt az ideje, hogy összehívjam téli álomra készülődő népemet a nagy, őszi 
számadásra!  

A Kerekerdőben úgy szokás, hogy ősszel mindenki beszámol az erdő urának, Mackó bácsinak arról, 
menyit dolgozott és mi mindent gyűjtött a nyáron. Uhu bácsi szálkás ákombákomokkal feljegyzi 
ezeket az adatokat az erdő nagykönyvébe, és a legszorgalmasabbak nevét virágporból készült 
aranyfestékkel írja be. Ez ám a nagy kitüntetés! Elmegy a híre fától fáig!  

Ezért hát Mackó bácsi mindjárt kidoboltatta a harkállyal egy bükkfa kopogós derekán, hogy mindenki 
sorakozzék fel a tisztáson, kezdődik a nagy számadás! A parancsnak mindenki eleget tett.  

Jött a hörcsög büszkén jelenteni, hogy hány pofára való gabonát gyűjtött. Borzék elmondták, hogy éjt 
nappallá téve hány cső kukoricát fuvaroztak haza A méhek meg a hangyák sem szégyenkeztek, de 
nekik már amúgy is nagyon jó hírnevük volt. Mackó bácsi elégedetten nézte a szorgalmas népet, a 
serény mezei egereket, a fontoskodó sündisznókat. 

-Remélem, nem lesz ínség a télen, még akkor sem, ha hosszúra szabják a hótakarót. Ugye, mókuskák?  

A mókusnemzetség tajgai büszkén válaszoltak:  

– Mindent megszereztünk, ami tőlünk tellett! -És sorolták sorra, hogy ki mennyi diót, mogyorót, 
áfonyát hordott össze; hogyan bélelte ki frissen gyűjtött mohával az otthonát és tömködte be vele a 
repedéseket – egyszóval, hogy mennyi hasznos munkát végzett.  

Csak egy kis mókus hallgatott nagy bölcsen a sor végén, azt remélve, hogy őt senki sem veszi észre: a 
kisi Mókus Péter. De nem volt szerencséje, mert Mackó bácsi hirtelen feléje fordult.  

– Hát te…Halljuk, mit dolgoztál a nyáron? Nem vagy ölbeli gyerek!  

Várakozó csend lett. Mindenki odanézett. A mókuska szeretett volna a föld alá süllyedni 
szégyenében, de a föld nem nyílt meg, és neki felelnie kellett. A sunyi róka, aki egy bokorból leste az 
egész gyülekezetet, odasúgta: 

– Hazudj nekik valamit!  

Mókus Péter is egy pillanatig erre gondolt, de aztán úgy érezte, hogyha most hazudna, hát soha 
többé nem tudna vidáman belenézni a patak tükrébe. Ezért inkább nagyot sóhajtott, és kibökte:  

– Én egész nyáron játszottam és bukfenceztem!  



– Feneketlen mézes bödön! – kiáltott Mackó bácsi. Mindenki felhördült a meglepetéstől, de 
legjobban a mókusnemzetség tajai. 

– Szégyent hoz ránk ez a haszontalan!  

– Poroljátok ki a bundáját! – vicsorgott a hörcsög. 

– Nem engedem! Nem hagyom! – ugrott oda Mókus mama, és magához ölelte a fiacskáját. 

– Mi az , hogy nem hagyod? – Hallatszott innen is, onnan is. – Meg kell leckéztetni a naplopót!  

Akkora zsivaj kerekedett, hogy Mackó bácsi elbömbölte magát:  

– Csend legyen!  

Erre mindenki lejjebb vitte a hangját és ismét hallani lehetett, hogy zörög, köhög az avarban az őszi 
szél. Mackó bácsi sziogrúan nézett a rendbontó mókusra. 

– Szóval azt mondod, hogy azért nem gyűjtöttél semmit a télre, mert egész nyáron át bukfenceztél?  

– Igenis Mackó bácsi, kérem -szepegett a kérdezett-, annyit, hogy szinte belefáradtam.  

– Hallatlan – morajlott fel újra a megbotránkozás és egy idős borzasszonyság, akinek a hátán már 
teljesen kikopott a bunda a sok fuvarozástól, hosszú orrát magasra tartotta: – Nahát, hogy mik 
vannak!…Bezzeg az én időmben!  

– Bezzeg!…-Bezzeg! – bólogattak az erdei egerek. Mackó bácsi megvakarta a füle tövét. 

– Akárhogy is vesszük, kölyök, te súlyosan megsértetted az erdei törvényt, amely kimondja, hogy 
minden valamirevaló mókusnak gyűjtenie kell a télre. Aki ezt elmulasztja, mehet száműzetésbe a 
nyírfaerdőbe, ahol se odú, se mogyoró!  

Mókus Petinél eltörött a mécses.  

– Mackó bácsi, ne tessék engem elkergetni! Igazán nem értem rá gyűjteni!  

A róka, aki az előbb még füllentésre unszolta, most szolgálatkészen előugrott. 

– Nagyon helyes! A bűnös bűnhődjék! Majd én megmutatom az utat a nyírfaerdőbe! 

Mókus mama a kötényébe temette az arcát, a többiek pedig hangosan jajveszékeltek: -Ilyen szégyen! 
Még ilyen szégyent!  

Már úgy látszott, hogy Mackó bácsi csakugyan nem tágít, amikor egy kis puha bundás, egérforma 
vendég furakodott a sokaság közé. – Utat kérek! Sürgős mondanivalóm van! Nehogy bántsátok ezt a 
kis drága mókusgyereket!  

– Hát e ki vagy? – csodálkozott Mackó bácsi. 

– Cickány Panni, a vízi cickányok családjából – felelte a jövevény. – Váram van, sok-sok folyosóval, a 
patakpartba vájva.  



Öntudatosan körülnézett. Hirtelen csend támadt.  

– No, és mi közöd a Mókus Péter dolgához? – morgott Mackó bácsi. – Az, hogy ez a mókus 
énmiattam bukfencezett és velem játszott egész nyáron.  

– Micsodaaaa? Még dicsekszel is vele?  

– Úgy bizony! Neki köszönhetem, hogy meggyógyultam. Mert nagyon beteg voltam, és búsan 
üldögéltem a patakparton, amikor egyszer arra jött Mókus Péter.  

“Látod, – mondtam neki szomorúan,- milyen jó a pajtásaimnak. Azok úszkálhatnak a patakban, de én 
nem, mert a betegség után sokáig nem vízálló a bundám, és ha mégis belemennék, hát elpusztulnék.” 
“Jaj, a világért bele ne ugorj a vízbe!” – intett Mókus Péter.  “Igen ám, de olyan nehéz megállni, és 
még borzasztóbb itt ülni elhagyottan a parton, amikor velem nem játszik senki, mert mindenkinek 
unalmas vagyok azzal, hogy ezt se szabad, azt se szabad…És így fog elmúlni felettem az egész 
napsugaras nyár…”  

Hát tudjátok-e, mit csinált erre Mókus Péter? Nem ment el a vörös fenyők erdejébe áfonyát szedni, 
pedig oda indult, hanem ott maradt és játszott velem egész estig, hogy ne fájjon annyira a szívem a 
lubickolás után. Azután is eljött, mindennap. Letette a falevél tarisznyáját és mókázott meg 
bukfencezett. Akkor mulattam a legjobban, amikor vetette a bukfenceket! Minden búmat, 
bánatomat elfelejtettem és a vidámságtól napról napra jobban lettem. Peti meg csak vitte haza 
mindennap az üres tarisznyáját… 

A kis cickány elhallgatott. Hálától csillogó szemmel nézett Petire. Mackó bácsinak úgy a torkára ment 
vaalmi láthatatlan gombóc, hogy percekig krákogott tőle. Mókus néni félig sírt, félig nevetett.  

– Tudtam! Tudtam, hogy valami tévedés lehet a dologban!  

– Nincs itt semmiféle tévedés! – dördült meg újra erőteljesen, de kissé náthásan Mackó bácsi hangja. 
– Elrendelem, hogy Mókus Péter nevét aranybetűkkel írják be a Kerekerdő nagykönyvébe! 

– Nem is kell száműzetésbe mennem? – szólalt meg remegve Peti.  

– Nem, fiacskám! -felelte Mackó bácsi.  

-Éljen! – tört fel az ujjongás a mókusok torkából. – Mégsem hozott ránk szégyent Mókus Péter! Majd 
mi adunk neki a mogyorókészletünkből, hogy ne éhezzék, ha felébred télen!  

És elkezdték szórni Peti elé a rengeteg összekuporgatott mogyorócskát, úgy, hogy nemsokára a 
derekáig ért…Csak a hörcsög vágott mos is mérges arcot. – Na és az erdei törvény?…Azzal mi lesz?  

Mackó bácsi alig méltatta egy megvető pillantásra, azután a mókusokra mutatott.  

– Ez az igazi törvény! Hátat fordított a durcás hörcsögnek és elindult a barlangja felé. 


