
Tevékenységi tervek 

 
Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

A projekt címe: „Jégországban jég a háza…” 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2023.02.06.-2023.02.10. 

A projekt tervezett indító élménye: Sarkvidéki torna akadálypályával és fóka 

sorversennyel 

A projekt várható lezáró élménye: Pingvinkiállítás és „lékhorgászat” 
 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink, feladataink:  

Az elemi ismeretek, kommunikáció, információgyűjtés a sarkvidéki életről és az ott 

lakókról különféle megtapasztalások által.  

A projekt során megvalósítandó feladataink:  

Az ismeretek bővítése és elmélyítése a jéghegyek olvadásáról, a víz halmazállapotairól 

szemléltető kísérlettel, illetve a sarkvidéken élők megismerése. Milyen az élővilág az 

örök fagy birodalmában, hogyan élnek az eszkimók? 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Ismeretek bővítése, 

koncentráció, emlékezet és érzelmi intelligencia fejlesztése, szókincsbővítés, anyanyelvi 

képességek fejlesztése, figyelem, koncentráció, memória, szem-kéz-láb koordináció, 

formaképzés, finommotorika, empátia, szociális készségek és szabálytudat erősítése, 

nagymozgások, állóképesség… 

 



Munka jellegű 

tevékenységek 

• önellátás, önkiszolgálás, önálló öltözködés 

• segítség tekintetében: -kérés, -elfogadás, -

nyújtás, megtapasztalása/megtapasztaltatása 

• csoport rendjének fenntartása, pakolás 

• tevékenységekhez szükséges átrendezésekben 

való részvétel  

• pihenéskor az ágyak szét-, és összerendezése 

• ágyneműk önálló fel-, és lehúzása 

• naposi feladatok ellátása 

• önállóan választott felelősi feladatok (öltöző, 

mosdó) 

• a reggelihez kitálalt kenyérszeletek önálló 

megkenésének gyakorlása 

• kés használatának megkezdése és helyes 

elsajátítása 

• Sarkvidék készítése és pingvinkiállítás  

• Só-liszt gyurmából kis téglák készítése 

közösen, majd ezekből iglu építése 

 

 

Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

(ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő eszközök 

készítése) 

• szabad levegőn tartózkodás és játék – időjárás 

függvényében – kiemelt fontosságú 

• a gyermekek önálló ötleteinek segítése, 

kreativitásuk támogatása, az adódó helyzetek 

maximális kihasználása 

• az „unatkozó”, illetve az „elhúzódó” gyermekek 

játékba segítése 

• az „agresszív” és/vagy „romboló” 

tevékenységek helyes irányba fordítása a játék 

sokszínűségét felhasználva, s egyúttal más  

alternatívák felajánlása, melyből a gyermek 

választhat 

• Az Érzel-mese társasjáték foglalkozásba 

iktatása az érzelmi intelligencia, kommunikáció 

és önkifejezés fejlesztésére 

• társasjátékok  

- Túl az Óperencián 

- Elveszett játékok 

- Úton az oviba 

- Memory 

 

 

 



- Camelot 

- Jenga 3 in 1 

• „Találd ki!” (milyen illat) 

• „Hol bújt el a fóka?” (bekötött szemmel követni 

az illatot a fóka búvóhelyére) 

• Logopédiai fújógyakorlat (papírpohárból iglu 

készítése, melybe szívószál segítségével 

„hógolyókat" fújunk bele.) 

- megerősíti a száj körüli izmokat, a nyelvizmokat 

- fejleszti a légzéstechnikát (ami később az olvasás 

során is nagy szerepet játszik) 

- segíti a tiszta beszéd elsajátítását 

 

  
 

Külső világ tevékeny 

megismerése 

• Alapvető 

környezet és 

természetvédelmi 

ismeretek 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai 

játékok 

• Beszélgetőkör az előző hét főszereplőjéről, ki, 

mire emlékszik (medve) 

• Mely állatok érzik jól magukat télen? Hol élnek 

ők? (Elhelyezés térben földgömb és térkép 

segítségével) 

https://www.youtube.com/watch?v=nS_oMRhyNfY&t=2s 

• Mit kellene bepakolnunk a bőröndbe, ha oda 

szeretnénk utazni? Ha bepakoltunk, üljünk fel 

az Északi Szél hátára és induljunk útnak! 

• Milyen ott a vidék? Milyen a hőmérséklet? 

Hogyan alkalmazkodtak az ott élő állatok és 

emberek a környezetükhöz? (IKT)1 

• Az élőlények összehasonlítása főbb jellemzőik 

szerint melegebb éghajlati rokonaikkal. 

 



PL.: sivatagi róka- sarki róka (beleolvadnak a 

környezetükbe, ám a sivatagi róka fülei igen nagyok, 

míg sarki rokonáé picike. Miért?) 

   

• Kik azok az eszkimók és hol, miben élnek?2 

Milyen szokásaik vannak? (pl.: eszkimó puszi) 

Hogyan tájékozódnak? Hogyan közlekednek?  

• Építsünk iglut! (az előzőleg só-liszt gyurmából 

készített téglákból építkezünk) Milyen a 

formája? Milyen formájú építőanyagot 

használunk? (Készülhet Lego-ból is, különböző 

instrukciók alapján) 

 

• Jéghegyek olvadásának szemléltetése a vizes 

asztalon. Mi történik, ha hidegebb, mi, ha 

melegebb vízzel locsoljuk a jeget? Melyik olvad 

el hamarabb? 

 



Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

• Feleselő beszédészlelést fejlesztő kiadvány 

• Versek: 

- Zelk Zoltán: Vers a két kis fókáról 
                     Északsarki cukrászdába, 

                         ami éjjel-nappal zárva, 

                         minden reggel s délután 

                         beállít egy fókafiú 

                         és vele egy fókalány. 

                         Mit esznek a fókák? 

                         Jégből sütött tortát! 

                         Hóból főzött kakaó. 

                         Az is csak a mindig zárva 

                         Északsarki cukrászdába 

                         kapható! 

 

- Gyimóthy Gábor: Pingvin vers  
                        Pingvin vagyok, nézzetek! 

                        Megismertek, gyerekek?  

                        Állatkertben álldogálok, 

                        halat fogni vízbe járok. 

                        Jó, hogy néha úszhatok,  

                        mert repülni nem tudok! 

                        Szárazföldön totyogok.  

                        Vízben bezzeg gyors vagyok! 

                        Hogyha halra fáj a csőröm,  

                        a hideggel nem törődöm,  

                        tüstént vízbe csobbanok 

                        s fürge kis halat fogok. 

 

- Weöres Sándor: Csupa fehér (ism) 

• Mesék3: 

- A csalafinta róka 

- A pingvin és a fóka 

- Hogyan festette be egymást a holló meg 

a bagoly? (eszkimó népmese) 

- Bagolyné Szűcs Andrea: Pingvin mese 

 

 

 

 

Rajzolás, 

festés, 

• „Hótéglák” készítése só-liszt gyurmából iglu 

építéshez 

• Sarkvidék kialakítása a pingvin bemutatóhoz 

 

• Gyermekként mit lehet tenni a környezet 

védeleméért? 



mintázás, 

kézimunka 

• Pingvin készítése papír gurigából ragasztással, 

nyírással 

 
• Iglu készítés az elkészült tégla elemekből 

térben 

• Jegesmedve hajtogatással, ragasztással, 

nyírással 

• Iglu készítése színes kartonon 

mozaiktechnikával 

  
 

Mozgás 

(a mindennapos 

testmozgás játékai, 

feladatai) 

 

• Játékos, mindennapos testmozgás az udvaron 

• Bemelegítés járás-, és futásgyakorlatokkal 

Utánzó mozgások: 

- jegesmedve (talp, tenyér) 

- pingvin járás (totyogás, zárt karokkal) 

- hóbagoly (középső oldaltartás) 

- sarki nyúl (nyuszi ugrás) 

- eszkimó (óriáslépés a nagy hóban) 

• Gimnasztika „jégtáblákon” (fej, nyak, váll, törzs, 

derék, hasizom, hátizom, combok) 

• Sorverseny (késleltetett, de folyamatos indítással, 

hogy a holt időt csökkentsük) 

- fókajárás 

- pingvinjárás „tojásokkal”  

 



• Rozmár fogó (a terem közepén egy vonalban mozog a 

rozmár, a kis fókák szaladnak egyik jégtábláról a 

másikra. Akit elkap, szintén fogó lesz) 

• Választott játék  
 

Ének, zene,  

énekes játék, 

gyermektánc 

• Mondóka: (ritmustaps, egyenletes, gyors-lassú) 

Jön a róka, ne nézz hátra, 

Tüzet viszen a markába’! 

Meg ne fordulj, szépen állj, 

Mert a róka közel jár! 

• Betemetett a nagy hó (halk-hangos) 

• Hóember, hóember 

• Pingvintánc (moldovai népzene táncoktatáshoz) 

https://www.youtube.com/watch?v=O2Bd0F-K2wE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MELLÉKLET: 

 

I. Sarkvidék lakói 

 

Barangolás az Északi-sarkon (Arktisz) 

 
• Az elnevezés eredete a görög „arktikosz” szóból ered, aminek jelentése ’a 

medvéhez közeli’. 

• Legnagyobb része a jeges tenger területére esik, de ide tartoznak 

szárazföldi részek is. (Pl. Oroszország, Alaszka, Kanada, Norvégia, 

Grönland és Izland) 

• Pontos határa nincs, de általában a 10 °C alatti júliusi középhőmérséklettel 

rendelkező területeket nevezzük így. Más definíció az északi sarkkörtől 

(É.sz. 66° 33’) vagy a hóhatártól (az a vonal, amitől északra már nincsenek 

fák) északra eső területet értik alatta. 

• Az Éjféli nap földjének is hívják, mivel a nyári napfordulóhoz közeledve 

egyre később nyugszik le a Nap, majd északi szélességtől függően napokig 

vagy akár hónapokig egyáltalán le sem nyugszik 

• az északi sarkvidék jégmezőin állandóan fagyott a talaj, növények 

egyáltalán nem fordulnak itt elő, csak néhány moszatfaj. Az évi 

átlaghőmérséklet -30 °C, de télen általában -40 fokig süllyed a hőmérő 

higanyszála..  

 

 

Az Északi sark állatvilága 

 
• A jegesmedve: (veszélyeztetett faj – Nemzetközi jegesmedve nap – 

február 27.) 

Tökéletesen védekezik a hideg ellen. Nagyobb termetű, mint a többi medvefaj, 

és a nagyobb testméret jobban tartja a hőt. Bundája olajos, a vízben nem ázik el, 

még a talpát is jórészt szőr borítja, ami nem csak a hideg ellen védi, hanem a 

biztosabb járást is segíti a csúszós jégen. Szaglásuk nagyon kifinomult, Bőrük 

színe fekete. Ez segíti őket abban, hogy a bundájuk melegen tartsa őket. Nyelvük 

sokszor egészen sötétkék.  A jegesmedve bocsok születéskor kb. 1 kilósak, 

meztelenek, süketek, és vakok. Élelem után kutatva sokszor napi 70 km-t is 

megtesznek. és, ha üldözőbe veszik zsákmányukat, akár 40 km/h sebességre is 

képesek, kiváló úszók, de ügyetlen, esetlen a járásuk. A szőrük csak fehérnek 



tűnik, valójában átlátszó és csak a fényvisszaverődés miatt látszik fehérnek, 

ezzel segítve, hogy a hőt megtartsa. Hőkamerán keresztül is alig vehető észre a 

minimális hőkibocsátás miatt. 

 

 



 
 

 



 



• A fókák 

Legközelebbi rokonaik a rozmárok. A bőrök alatt összefüggő zsírréteg van. 

Ennek fő feladata az, hogy a hideg tengerben élő állatot megvédje a 

kihűléstől. A zsírréteg nem egyenletesen burkolja be az állat testét, 

legvastagabb a fóka hátán és farán, míg legvékonyabb a mellső uszonyokon. 

Ezért a fókák, hogy ne fázzanak, gyakran a víz fölé emelik uszonyaikat.  

Szemük a víz alatti látáshoz alkalmazkodott, ezért szárazon csak a közeli 

tárgyakat látják élesen. Víz alatt viszont élesen látnak, és kevés fényben is 

sok részletet képesek megkülönböztetni. Érzékszervei közé sorolható a 

bajusza. A hosszú, merev szőrszálak nagyobb része a felső ajkon nő, de 

vannak bajuszszálak a szemek fölött, (ezek szemöldök gyanánt képzelhetőek 

el) és az orrnyílások mellett is. A bajuszszálaknak a tapintásban és a víz alatt 

a nyomás érzékelésében van szerepük. 

A fiatal fókáknak hófehér a bundája, egyhónapos koruk környékén vedlik le 

ezt a szőrzetet, és rövidebb, ezüstös színű bundát növesztenek. A felnőtt 

állatok szürkés színűek, hátukon fekete rajzolattal. 

 



 

 

 

 



• A rozmár 

A fókaalkatúak csoportján belül a rozmárfélék családjának egyetlen élő 

képviselője. Első szemfogai hatalmas agyarakká alakultak, ezekkel kaparja fel a 

tengerfenékről a táplálékát. A hímek négy méterre is megnőnek, és egy tonnát is 

nyomhatnak, agyaruk állandóan nő. Csordákban élnek, melyek nem igen távolodnak 

el a parttól. Rákokat, kagylókat és más puhatestűeket, ritkábban halat is 

fogyasztanak. 

 

 



• Beluga (a fehér delfin) 

A beluga cetek lassan úsznak, a 10 km/h sebességet is alig érik el és halakkal 

táplálkozik. Csak sekély vizekbe merülnek. Hanglokátorrendszerük nagyon fejlett 

(hangjuk feltűnően hasonló az emberi hanghoz), és igen jó a hallásuk is, így 

zsákmányuk helyét a zavaros vízben is pontosan meg tudják állapítani. Többnyire 

kis csapatokban úszkálnak, a sarkvidéki part menti vizekben fehér testükkel úgy 

hatnak, mintha csak olvadó jégtáblák lennének. 

 

 



• Sarki róka 

A sarki róka Földünk egyik legzordabb élőhelyének lakója. Amikor lassanként 

rövidülnek a nappalok, a sarki róka bundája egyre vastagabb lesz és megváltozik 

a színe. Rövid, szürkésbarna bundája a farkánál kezdődően először teljesen 

szürke, majd a tél beálltával hófehér lesz. Odúban vagy üregben él, amit 

domboldalba, meredek, sziklás tengerpartra, vagy folyópartra ás. Télen 

egymással összefüggő alagutakból álló járatot épít a mély hóba, ahol gyakran 

több család is él. A sarki róka csak -70°C-nál kezd fázni, és állítólag már -

80°C.ot is túlélt. 

 

 



 

 



• Alaszkai fehér farkas 

Természetes élőhelye az alaszkai tundrák. Jellegzetes a teljesen fehér színű 

bundája. Az egyik legnagyobb termetű farkas alfaj. A kisebb állatoktól, a 

nagyvadakig mindent elfogyaszt, néha növényi eledelt is eszik. Szigorú sorrendű 

falkákban él és vadászik. 

 

 

• Sarki nyúl 

Megjelenése és felépítése mind a hideg éghajlati övhöz alkalmazkodott. A tundra 

öv jellegzetes állata, mely délebbi vidékeken nyaranta barna bundával, ősszel és 

tavasszal pedig szürkés színárnyalattal jelenik meg. A többi nyúlhoz képes a fülei 

rövidebbek, így csökkenti a hőleadási felületet. Magasra képes ágaskodni, ha 

környezetét figyeli, és veszélyhelyzetben akár 64 km/órás sebességgel is képes 

cikázni. 

 



 

 

 

 



• Hóbagoly 

A hóbagoly többnyire a sarkkör hideg részein található meg, amelyeket 

szegényes növényzet és vastag hótakaró jellemez. Általában fehér 

tollazattal rendelkezik, pár fekete pöttyel vagy csíkkal a testfelületén. 

Ezek a jegyek sokkal erőteljesebbek a nőstényeknél, mint a felnőtt 

hímeknél. A madarakat egészen lábukig borítja toll, ami szükséges a 

sarkkör hideg éghajlatához való alkalmazkodásukban. 

 

 

 



• Lummák, alkák, lundák 

Tengeri madarak, melyek víz alá merülve, a szárnyukkal evezve szerzik 

többnyire halakból álló táplálékukat. A pingvinfélékkel ellentétben röpképes 

fajok (egy kihalt faj kivételével). Az alkaféléket nevezhetnénk észak 

pingvinjeinek is. 

  

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Pingvinf%C3%A9l%C3%A9k
https://neteducatio.hu/wp-content/uploads/2021/01/jeg15.jpg
https://neteducatio.hu/wp-content/uploads/2021/01/jeg17.jpg


• Tundra hattyú 

 

 

• Grönlandi bálna 

A grönlandi bálna igen nagytestű állat. Átlagos testhossza 15 m, súlya 90 tonna; a 

legnagyobb példányok 20 m hosszúak és 110 tonna súlyúak lehetnek; ezt a súlyt 

egyedül a kék bálna haladja meg. Lassan úsznak, sebességük ritkán haladja meg 

az óránkénti 10 kilométert. Jellemző rájuk, hogy farkukkal, vagy az uszonyaikkal 

csapkodják a vizet. Szívesen kiugranak egész testükkel a vízből és hanyatt 

zuhannak vissza. Táplálkozás közben – egyszerre legfeljebb 30 percre – 

lemerülnek, és planktonikus élőlények mellett a fenéken élő szervezeteket is 

fogyasztanak. A grönlandi bálna az Északi-sarkvidéken él; ez az egyetlen 

bálnafaj, amely sohasem vándorol mérsékeltövi vizekre.  

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Plankton


 

 

 

Grönlandi bálna hangja: https://www.youtube.com/watch?v=0s4jwBqxF3U&t=1s 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0s4jwBqxF3U&t=1s


• Rénszarvas 

Csapatokban, csordákban jár, s így vonul nyaranta az északabbra fekvő 

területekre. A csapat vezetője legtöbbször egy öreg, tapasztalt nőstény. Nem 

válogatós: füvek, levelek, lágy szárú növények, rügyek, erdei gyümölcsök, gombák, 

zuzmók szerepelnek az étlapján. Az állati eredetű táplálékot (tojás, kisemlősök) 

sem veti meg. A táplálékát télen a hó alól kotorja elő.  

Feltűnő jellegzetessége, hogy patái különösen szélesek, laposak, annak 

érdekében, hogy az állat ne süppedjen bele a hóba és a mocsárba.  

A Jégkorszak idején a mai Magyarország területén is előfordult. 

A rénszarvast ősidők óta vadásszák. Sajnos nagyon rossz a látásuk, így 

viszonylag könnyen el lehet ejteni őket, amelyet az eszkimók előszeretettel ki is 

használnak. A szarvasok vonulási útvonalán ember formájú kőtömböket állítanak 

fel, ezekkel terelik a szarvasokat egy lezárt területre, ahol már könnyen el 

tudják ejteni akár az egész csordát is. Azonban manapság már háziasítják, és 

nagy szolgálatot tesz a tundrán és a tajgában, ahol más háziállatok 

használhatatlanok lennének. Kiváló igavonók, ezen kívül tejüket megisszák, 

húsukat elfogyasztják, prémjükből ruhákat és sátrakat készítenek, csontjukból 

és inaikból pedig szerszámokat készítenek. Sőt, rénszarvas ürülékből ékszereket 

készítenek, amelyek nagyon kelendőek a turisták körében. 

 



Kalandozások az Antarktiszon 

• Az elnevezés görög szóból ered, Jelentése „az Arktisszal szemben”. 

Magába foglalja a szűkebb értelemben vett Antarktika kontinenst, 

valamint számos szigetet 

• Az Antarktisznak nincs állandó lakossága, nincsenek városai, országai, 

csupán telepei vannak (állandó és ideiglenes telepei). Így a kontinens 

lélekszáma nyáron 4 ezer fő körüli, télen pedig alig ezer fő lakja. 

• A kontinensen a legnagyobb jégvastagság: 4775 méter 

• A bolygó összes jégtakarójának 90%-a és vízkészletének 70%-a az 

Antarktikán található. 

• A világon az Antarktikán mérték a leghidegebb felszíni hőmérsékletet, – 

98 °C-t. 

 

• Pingvinek: 

A pingvinek a legjellemzőbb madarak a Déli-sarkon. Tömött tollruhájuk kiváló 

hőszigetelő. Fehér hasuk és fekete hátuk remek védelmet nyújt a pingvineknek a 

vízben, mert sem alulról, sem felülről nem látszanak, tollazatuk két színe remekül 

álcázza őket. Nyáron annyit esznek, hogy alaposan meghízzanak. 

A császárpingvinek márciusban, – nem sokkal a tél beállta előtt – a part közeli 

költőhelyeikre vándorolnak. A nőstény egy tojást rak, amit rögtön a lábfejére 

emel a fagyos talajról, és betakarja a hasáról lógó bőrredővel, hogy melegen 

tartsa. A hím ezután átveszi tőle a tojást, és amíg a nőstény elmegy táplálkozni, 

addig ő vigyáz a tojásra. A kis pingvin két hónap múlva kel ki, és addig a hím 

szinte mozdulatlanul, étlen-szomjan vigyáz rá. 

A pingvinek társas madarak, több tízezer fős kolóniákban élnek. Évezredek óta 

ugyanazokon a helyeken fészkelnek. 

A pingvinek már évmilliókkal ezelőtt elvesztették képességüket a repülésre, de 

úszólábszerű szárnyaik és áramvonalas testük remek úszókká teszik őket. Ők a 

leggyorsabban úszó és legmélyebbre merülő madárfaj 

 



   

 

 

 

 



 

 

 

Pingvinek vándorlása c. film: https://www.youtube.com/watch?v=ODgAScB8Ugs 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ODgAScB8Ugs


II. ESZKIMÓK 

 

Az eszkimók Földünk arktikus vidékeinek lakói. Életterük a fahatár felett 

húzódik s felöleli az alaszkai, kanadai, szibériai és grönlandi tundra 

partvidékét. Az eszkimó elnevezés nyelvészek szerint az algonkin indián 

nyelvből származik és eredeti jelentése „hótalpat kötő ember”. 

  

Tipikus lakhelyei az igluk, melyeket tapasztott hóból építenek. A házikó 

megépítése rendkívül egyszerű s a gyakorlott kezek nem több, mint egy óra alatt 

el tudják készíteni. Első lépésként kijelölik az alaprajzát s azon belül elkezdik 

kivágni a „hótéglákat”. Ily módon takarékosabb munkával egyre nagyobb belső 

teret nyernek. Az építmény tetején egy kockát természetes sarkvidéki 

„üveggel”, azaz jéggel építenek be, alját és falait pedig rénszarvasprémmel 

borítják, ami kiváló szigetelő. Biztosítja a meleget, de meg is óvja az építményt 

belső falainak olvadásától. Megakadályozandó a hideg szelek beáramlását a 

bejáratot egyszerű, de praktikus módon alakítják ki. Hosszabb, az iglu talajától 

mélyebben fekvő járatot, alakítanak ki s így a nehezebb, hideg levegő ottmarad s 

dugóként az igluban lévő melegebb levegőt bent tartja. 

A nagy hóban a tájékozódást úgy nevezett „kőemberkék” segítik, melyek 

mindegyike különböző és ezek segítik az eligazodást 

Igazi eszkimótalálmány a kajak, ami tulajdonképpen fókabőrrel borított 

egyszemélyes csónak.  A legismertebb szállítóeszközük a kutyaszán, vagyis 

komatik. 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Algonkin_nyelvek&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Algonkin_nyelvek&action=edit&redlink=1


 

 

 

https://neteducatio.hu/wp-content/uploads/2021/01/jeg33.jpg
https://neteducatio.hu/wp-content/uploads/2021/01/jeg34.jpg


A felmelegedés során a sarkokon lévő hósapka olvadása felgyorsult. Ennek okai, 

melyet az emberek okoznak  pl.: az ipari tevékenység, a tüzelőanyagok égetése, 

az óriási autóforgalom, a háztartások energiafelhasználása, őserdők irtása, 

aeroszolok használata… 

Mit is tehetünk gyerekként? 

• Tegyél meg mindent annak érdekében, hogy otthon és a környezetedben 

takarékosan bánj a vízzel, az energiával. 

• Zárd el a vizet fogmosás közben, fürdés helyett inkább zuhanyozz! 

• Oltsd le a lámpát abban a szobában, ahol nem tartózkodsz, és nincs rá 

szükséged, kapcsold ki a tévét és a számítógépet, ha már nem használod! 

• Használjatok vászonszatyrot, tarisznyát a „kincseid” ide-oda 

„Szállításához” és ha segítesz bevásárolni szüleidnek! 

• Gazdaságosan bánj a papírral, rajzolj mind a két oldalára mindkét oldalára! 

• Gyűjtsed szelektíven a hulladékot! 

• Védd a fákat! A fák és az erdők a legnagyobb segítőtársaink a 

felmelegedés elleni harcban, mert hatalmas mennyiségű szén-dioxidot 

nyelnek el. Ráadásul helyette a mindannyiunkat éltető oxigént adják 

cserébe… 

 

 

  



III. MESÉK 

 

A csalafinta róka 

A róka a folyóparton üldögélt, és törte a fejét: „Hogyan juthatnék friss 

halacskához?” Nézelődik a róka, egyszer csak látja, hogy egy rönk úszik feléje a 

folyón, a rönkön két sirály üldögél. Megkérdi tőlük a róka: 

– Mit csináltok, sirályok? 

– Halászunk. 

 – Vigyetek el engem is! 

– Ugorj! Odaugrott melléjük a róka. 

Nagyot billent a rönk, a sirályok felrepültek, a róka meg beleesett a vízbe. 

Sodorta a folyó lefelé a rókát – lesodorta a tengerbe. Nézte a róka a tenger sok 

vizet. Így biztatta magát: 

 – Rajta, mancsaim, evezőim legyetek! Rajta, lompos farkam, kormányrudam légy! 

Azzal úszni kezdett, mintha csónakon evezne. Mancsai, mint az evezők, csépelik a 

vizet, farka, mint a kormányrúd, forog ide-oda, ide-oda. Csak azt felejtette el a 

róka megparancsolni a farkának, hogy a part felé kormányozzon. Így hát a nyílt 

tengerre kormányozta a farka. Úszott a róka, evezett, de partot sehol sem 

látott. A tenger kellős közepéig úszott. Nem tudta, hova, merre forduljon. Akkor 

találkozott egy fókával. 

– Merre tartasz, róka? Eltévedtél a mi tengerünkben? Innen aligha vergődsz ki a 

partra! 

-Tudom én, hová evezek! – felelte a róka. – Meg akarom nézni, vannak-e még 

állatok a tenger vizében. Azt hallottam, igen kevesen maradtatok! 

– Rosszul hallottad – felelte a fóka. – Sok állat él még a tenger vizében: mi, 

fókák, aztán rozmárok, bálnák… 

– Ugyan? – csodálkozott a róka. – Bizony én azt el nem hiszem, amíg tulajdon 

szememmel nem látom! Bukkanjatok fel, ti, tengeri állatok mindannyian a mélyből, 

feküdjetek egymás mellé, sorba, egészen a partig! Én meg majd megszámollak 

benneteket. 



Felbukkantak akkor a tenger mélyéből a fókák, a rozmárok, a bálnák, és 

ráfeküdtek a víz hátára, szép sorba, egészen a partig. A róka meg lépkedett a 

hátukon, mint valami hídon. Lépkedett és számolta: 

– Egy fóka, két fóka, három fóka. Egy rozmár, két rozmár, három rozmár. Egy 

bálna, két bálna, három bálna… Így ért el egészen a partig. Kiugrott a partra, és 

visszakiáltott a fókának: – Igazat mondtál, fóka: sokan vagytok még ostoba 

állatok a tenger vizében. Hidat lehet építeni belőletek a tengeren keresztül! No, 

most pedig ússzatok, ahova akartok, én meg pihenek. 

Elúsztak a tengeri állatok, a róka meg levetette a bundáját és felakasztotta 

száradni egy bokor ágára, a farkát meg letette egy kőre – hadd száradjon. 

 

 

 

A pingvin és a fóka 

Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, a Jeges tenger 

legtávolabbi csücskénél élt egy pingvin család és egy fóka család. 

A pingvin és a fóka család gyermekei nagyon jó barátságban voltak, igaz, olykor-

olykor veszekedtek egymással. 

– Én jobban tudok úszni! kezdte el az élcelődést az egyik napon a fóka gyerek. 

– Ez nem igaz! Én gyorsabb és ügyesebb vagyok nálad! – válaszolta sértődötten a 

pingvin. 

– Tudod mit? – mondta a fóka. – Versenyezzünk egymással! 

– Rendben! A mérkőzés időpontja legyen holnap délután, ússzunk az egyik 

jégtömbtől a másikig. 

– A győztes jutalma öt hal legyen – harsogta a fóka, – bírónak a jegesmedvét 

kérjük föl! 

A gyerekek ebben megegyeztek, békésen elváltak egymástól, és izgatottan 

várták a másnap délutánt. 

Másnap délután a Jeges tenger összes lakója a rajtvonalnál sorakozott. A fóka 

és a pingvin a rajthoz állt, a jegesmedve számolni kezdett: 

– Három, kettő, egy, rajt! 

Elindult a küzdelem, a szurkolók hangosan bíztatták a versenyzőket: 

– Hajrá pingvin! Hajrá fóka! Győzzön a jobbik! 

A fóka két pingvinhosszal vezetett, már majdnem beért a célba, mikor keserves 

sírásra lett figyelmes: 



– Jaj, jaj, beleestünk a vízbe, nem tudunk úszni! – hallatszott a távolból. 

A fóka hátranézett és látta, hogy a pingvin két testvérkéje esett a vízbe. Nem 

törődve a versennyel, gyorsan hátraúszott, hogy kimentse a bajba jutott 

kicsinyeket. Látta ezt a pingvin is, de számára fontosabb volt a győzelem, így 

úszott tovább a cél felé, ahová hamarosan be is érkezett. 

– Győztem! Én vagyok a győztes! – kiáltotta büszkén, de senki nem figyelt rá. 

Ugyanis a Jeges tenger minden lakója a pingvin gyerekek megsegítésére sietett. 

– Nem te vagy a győztes – mondta a medve, – hanem a fóka, aki a testvéreid 

megmentéséért lemondott a győzelemről. 

– Így van! Így van! Éljen a fóka! Kiáltották most már kórusban az állatok! 

A pingvin elszégyellte magát, rájött, a medvének van igaza, és megfogadta, soha 

többé nem fog ilyen önzően viselkedni. A győztesnek járó öt halat már ő maga 

adta át a fókának. 

Így volt, nem így volt, érdekes kis mese volt! 

 

 

Hogyan festette be egymást a holló meg a bagoly?  

Réges-régen együtt élt a holló meg a bagoly, békén éltek, jó egyetértésben. 

Együtt jártak élelem után, testvériesen megosztottak egymással mindent, nem 

láttak szükséget semmiben. A holló fehér volt. Fehér volt a bagoly tolla is. Sok 

évet megértek, megöregedtek, s ahogy őszültek, fehérebbek lettek a hónál. Azt 

mondja egyszer a bagoly a hollónak: 

– Megvénültünk anélkül, hogy valaha is szépek lettünk volna. Milyen szép tarka a 

többi madár tolla: piros, fekete, szürke. Bennünket, kettőnket csak a rövid 

nyarakon vesznek észre, amikor kizöldül minden. 

– Bizony – mondta a holló-, amikor a havon ülünk, senki sem vesz észre bennünket. 

– Fessük be egymást – tanácsolta a bagoly, – először te engem, aztán én téged. 

Ráállott a holló. Jó fekete, zsíros kormot kapart a mécses kanócáról, ecsetnek 

kihúzott egy tollat a farkából, és megkérte a baglyot, hogy üljön nyugodtan.  A 

bagoly egy kőre telepedett a holló meg szép óvatosan festeni kezdte a tollát. 

Körbejárta a követ, és fekete foltocskákat pöttyögetett a bagoly minden egyes 

tollára. Festette, ékesítette, és azt gondolta magában: „olyan gyönyörűre 

festem, amilyenre csak tudom! Ha meglátja a munkámat, ő is szépre festi az én 

tollamat!” Sokáig munkálkodott a holló. Elunta a bagoly az üldögélést, azt 



gondolta: „Agyon fáraszt ez a holló! Majd ha rákerül a sor, én megmutatom neki, 

hogy egy pillanat alatt el tudok készülni!” A holló végre az utolsó pöttyöt is 

rápöttyentette a bagolyra, és azt mondta neki: 

– Nézd, milyen szépre festettelek! Most szárítkozz meg a szélben, aztán te fess 

be engem! 

Úgy tett a bagoly. A szélben megszárítkozott, aztán megkérte a hollót, hogy 

üljön nyugodtan. A holló egy kőre telepedett, de a bagoly azt mondta neki: 

– Ne oda, a kő mellé ülj! Én másképp festelek téged. Hunyd be a szemed, csak 

akkor nyisd ki, ha szólok! Leült a holló a kő tövébe, összehunyorította a szemét, 

várt. A bagoly meg jó sok zsíros kormot gyűjtött, rátelepedett a kőre, és fejétől 

a farkáig végig öntötte a hollót. Az egy szempillantás alatt koromfekete lett. 

– No – mondta a bagoly -, most szárítkozz meg a szélben, aztán nyisd ki a 

szemed, és nézd meg magad! Egy pillanat alatt befestettelek, mégis észrevesz 

ezen túl mindenki télen is, nyáron is. 

Megszárítkozott a holló a szélben, aztán kinyitotta a szemét, megnézte magát, 

és rárivallt a bagolyra: 

– Mit csináltál velem! Koromfekete lettem; most majd messziről észrevesz 

minden nyulacska, minden egérke! Hogy szerzem meg magamnak az eleséget? 

Mindenki meglát!   

– Hiszen magad akartál szép lenni! – mondta a bagoly. 

Most haragudott meg csak igazán a holló. 

– Mennyit vesződtem veled! Te most valóságos szépség vagy! Engem 

befeketítettél. Feketék lesznek a fiókáim is. Takarodj, bagoly, takarodj tőlem! 

Megijedt a bagoly. Messzire elrepült. Azóta fekete a holló, azóta pöttyös a 

bagoly. A bagoly most sem mer a holló szeme elé kerülni – fél tőle. 

 

 

 

Bagolyné Szűcs Andrea: Pingvines mese 

A játékbolt, ahol a történetünk kezdődik, éppen olyan volt, mint bármelyik másik. 

A babák csak akkor pislogtak és beszéltek, ha megnyomták rajtuk a gombot, és a 



kisautók közül is csak azok villogtak, szirénáztak és gurultak végig a bolt 

padlóján, amelyiket kifejezetten villogásra és szirénázásra találták ki. Minden 

olyannak tűnt, mint bárhol másutt a világon. Egészen este 7 óráig. A két eladó 

néni elbúcsúzott egymástól, lekapcsolták a villanyt és bezárták az üzlet ajtaját. 

A játékok visszafojtott lélegzettel várták, hogy eltávolodjanak az üzlettől és 

végre megmozdulhassanak. Még két pillanat és megszólalhat a zene és kezdődhet 

a tánc. Egész nap jónak lenni, még a játékoknak is nagyon fárasztó. Senki nem 

hinné közületek, hogy milyen remek táncos Micimackó, Barbie vagy a hosszú 

nyakú zsiráf. Még a lego kockák és a baba edénykék is táncoltak. Minden éjjel 

fáradhatatlanul ropta minden hinta, minden autó és minden plüssjáték. De a 

legeslegjobban, legboldogabban középen a két kis plüss pingvin táncolt. 

Testvérek voltak, szinte teljesen egyformák, csak annyi volt köztük a különbség, 

hogy a kislány feje búbján egy rózsaszín apró masni fityegett. Egymáshoz 

szorosan oda bújva táncoltak, ami nehéz is lett volna másként, mert aki 

készítette őket, az úgy varrta össze a kezüket, hogy mindig átöleljék egymást. 

Összetartozott a két kis testvér pingvin, nagyon szerették egymást. Az éjszaka 

mindig gyorsan elszaladt, reggel a nyitáskor már minden játék a helyén ült. 

Azon a reggelen szokatlanul nagy volt a tolongás a boltban. Egy kislány 

rövidnadrágban, kiskalapban azonnal észrevette a két kis pingvint, húzta maga 

után az apukáját a polcok között. 

– Apa! Vedd meg! Akarom azt a kis rózsaszín masnis pingvint! 

– Lassan Dunát lehet rekeszteni a plüsseiddel, minek még egy? Jó, jó ne visíts, 

megveszem. Hanem akkor egy másik kislány is oda lépett. 

– Én is pont ilyen pingvint szeretnék a szülinapomra! Magammal vinném minden 

táncversenyre. Ne vigyék el! Anya! Anya! Gyere és csinálj valamit! A két kislány 

két oldalról megfogta a két kis testvért és rángatni kezdték. A kis pingvinek 

riadtan szorították egymást. 

– Egy pillanat – szólt az eladó – ne veszekedjetek gyerekek, majd én megoldom. 

Azzal elővett egy nagy ollót és elvágta a kis pingvineket összekötő cérnát, 

elválasztotta a testvéreket, egyiket oda adta a kalapos kislánynak, a másikat a 

szülinaposnak. A két kis testvér sírva nézte egymást a bevásárlókosárból, ahogy 

a pénztár felé vitték őket. 

Az egyik kis pingvin tehát egy táncos kislányhoz került, kabalának. A kislány, 

amikor táncversenyre ment, mindig magával vitte a kis plüss játékot, 

szorongatta, simogatta, hátha szerencsét hoz. Olyan csodálatos zenék szóltak az 

ilyen versenyeken, mégsem volt kedve soha többé a kis pingvinnek a táncoláshoz, 



egyfolytában csak a kis testvérére gondolt. A másik kis pingvint – akit a kalapos 

kislány vitt haza – bedobta a gazdája többi, több mint100 plüss játéka közé. 

– Te ki vagy? – nyújtózkodott, furakodott Eperella – alig férünk ebben a kis 

kosárban. Szuszogni is alig tudunk már. És senki, de senki nem nyitja ki a kis a 

kosarat, hogy legalább egy kicsit ölbe vegyen, megsimogasson bennünket. Nem 

hiányoztál ide… egyáltalán 

– Milyen szívtelen vagy! – korholta le egy okos szemű barna mackó – nem látod, 

hogy milyen szomorú szegény. Hidd el, annyira nem vészes itt a kosárban.. 

– De hát, nem az a bajom 

– Hanem? Megsérültél? Kiszakítottak? Hiszen neked lóg egy cérnaszál a 

kezedből 

– Azzal a cérnaszállal a testvéremhez voltam varrva. Mi összetartozunk. De 

elvágták a cérnát, őt is és engem is eladtak a boltban és így messze kerültünk 

egymástól. Lehet, hogy soha többé nem találkozunk.. 

– Az nem lehet, kitalálunk valamit, – mondta a legnagyobb plüss a kosárban, egy 

piros hajú bohóc – A másik kislány, akinek megvették a testvéredet milyen volt? 

– Hosszú hajú, vékony, és táncos, mert valami táncversenyt emlegetett. 

– Ó, huhúhuhú – lelkesült fel a bagoly – épp tegnap éjjel olvastam a helyi lapban, 

hogy táncversenyt rendeznek a városban. Ha valahogy el tudnánk érni, hogy 

elmenjen oda a kalapos kislány és te, akkor akár találkozhatnátok is. 

– Jó, de hogyan? – hajtotta le a fejét a kis pingvin – itt a kosárban senki meg nem 

hallja, ha kiabálunk. 

– Itt nem is – de éjszaka, amikor lekapcsolják a villanyt, ki tudunk mászni a 

kosárból, ha segítünk egymásnak. Ha egymás hátára mászunk, sikerülhet… – 

mondta a Tigris 

– Na én biztos nem fogom összepiszkolni a ruhám emiatt – sipákolta Eperella 

– Nélküled is megleszünk – tolta félre a barna mackó – ki segít? A kis 

plüssjátékok mind felemelték a kezüket. 

– Akkor mondom, hogy mit tegyünk – állt középre a bölcs bagoly – Éjjel kimászunk 

a kosárból, előkerítjük azt az újságot, látható helyre húzzuk, hogy a kislány 

észrevegye, hátha kedvet kap ahhoz, hogy táncversenyre menjen. Téged is oda 

ültetünk az újság tetejére. Lehet, hogy nem sikerül, lehet, hogy csak visszadob a 

kosárba, az újságot pedig összegyűri, vagy észre sem veszi, de megpróbáljuk. 

Benne vagytok? 

A játékok mind lelkesen bólogattak. 

Egy örökkévalóságnak tűnt, amíg azt várták, hogy végre leszálljon az este. 



Mindenkinek nagyon dobogott a szíve az izgalomtól, legjobban a kis pingvinnek. 

Amikor elfogta a félelem a kis testvérére gondolt, hogy biztosan várja őt valahol. 

Legalulra állt a zsiráf és a víziló, minden más játék az ő hátukra kapaszkodott. A 

kis majom mászott legutoljára és szerencsésen ki is jutott a kosárból. 

– Pszt. halkabban! – intették a többiek – ha felébrednek az emberek, akkor 

mindennek vége. 

– Keresd a polcon az újságot! Egy öregember van a címoldalon nagy bajusszal! – 

segítette a bagoly a kosárból 

– Megvan? 

– Vidd az asztalra, pontosan oda tedd, ahol a kislány reggelizni szokott! Most 

pedig lapozz! Olyan oldalt keress, ahol rózsaszín tüll szoknyában táncol egy 

balerina. Igen, az lesz az. Gyere vissza! Segíts kijutni a kis pingvinnek. Jól van, 

ügyesen csináltad majom! Nem fázol ott kinn kis pingvin? Nem félsz? Aznap éjjel 

egyik kis plüss állat sem aludt. Mindenki várta, hogy mi történik reggel. A kis 

pingvin ott ült az újságcikk mellett az asztalon. Először az anyuka ébredt fel, 

feltette főni a kakaót. Az újság felé nyúlt, de szerencsére nem vette le az 

asztalról, csak kicsit arrébb tolta. Minden kis állat fellélegzett a kosárban. A 

kislány leviharzott a lépcsőn. A kakaós bögre felé indult, majd meglátta a kis 

pingvint. 

– Hát te? Hogy kerültél ide? Ez valami meglepetés? Még sosem láttalak. Talán 

apa vásárolt valahol? Különben mindegy, olyan kis aranyos vagy, ma úgy 

reggelizek, hogy az ölemben ülsz. 

A kislány elkezdte inni a kakaót, aztán meglátta a képet az újságban. Micsoda 

csinos rózsaszín szoknya! Anya vegyél nekem egy ilyen szoknyát! 

– Olyat csak a balerinák hordanak, versenyeken – vetette oda anya miközben a 

mosogatógépbe pakolt be – talán a versenyen árulnak. 

– El akarok menni erre a versenyre akkor – pattant fel a kislány – elviszel anya? 

Ugye elviszel? 

– Hát jó, legyen, de akkor siess, mert elkésel az iskolából. 

A kislány a kis pingvint zsebre vágta és elviharzott az iskolába. Délután ott ültek 

az anyukájával a táncversenyen. A kis pingvin előmászott a kislány zsebéből az 

ölébe – bár tudta, hogy ezt nem szabad – és nyújtogatta a nyakát, hátha 

meglátná a testvérkéjét. Bizony ott volt, nem is messze tőlük, egy tornazsák 

tetején szomorkodott. Addig nyüzsgött, mozgott, amíg a kislány is meglátta. 

– Jé! Nézd anya! Egy ugyan olyan pingvin, mint az enyém! Vajon ki lehet a 

gazdája? 



A színpadon táncolt a másik kislány gyönyörű szépen. Amikor elhallgatott a zene 

szaladt a pingvinhez. „Kis pingvinem, láttad ezt? Nagyon jól sikerült a táncom, 

szerencsét hoztál nekem. Örülj velem! Miért vagy ilyen szomorú? Mit csináljak, 

hogy te is örülj? 

– Te meg tudnád vigasztalni, – mondta a kalapos kislány, és oda vitte a másik 

pingvin mellé a testvérét. A két kis testvér meg is felejtkezett róla, hogy a plüss 

játékok nappal nem mozognak, átölelték és szorították egymást. Mind a két 

kislány hátra hőkölt a nagy meglepetéstől. 

– Végre! Nem szomorkodik tovább a kis kabalám – mondta a táncos kislány – 

köszönöm, hogy elhoztad neki a testvérkéjét. 

–Igazából nem azért jöttünk… de… azt hiszem, hogy az enyém is csak lógatná az 

orrát, ha haza vinném. Nem bánom, itt hagyom nálad ezt a kis pingvint. Néha 

majd írj nekem és mesélj róla. 

– Úgy lesz! – ígérte meg a táncos kislány. 

A verseny végén összepakolt és együtt dobta be a tornacipők mellé a kis 

pingvineket. A kosár lakói nagyon várták haza a kalapos kislányt. Lesték minden 

mozdulatát, hogyan üríti ki a zsebeit, mit tesz. Előkerült a táskából egy új, 

rózsaszín balerina szoknya, de a kis pingvin nem volt sehol. A kislány furcsán 

viselkedett: oda ment a kosárhoz, egyesével kivette a babákat és az állatokat és 

megsimogatta őket. 

Biztos, hogy sikerült! – suttogta a kis majom – érzem, hogy újra együtt vannak. 

Aznap éjjel úgy táncolt minden kis plüss a kosárban, mint előtte soha még. 

 

 

 

 

 


