
Tevékenységi tervek 

 
Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

A projekt címe: „Apró segítőink…” (Március 10. Beporzók napja) 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2023.03.06.-2023.03.10. 

A projekt tervezett indító élménye: Ki a legjobb kertész? című mese 

A projekt várható lezáró élménye: Bogarak és rovarok keresése az udvaron és a 

természetben (bogármegfigyelő eszközökkel) 
 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink, feladataink:  

A környezettel kapcsolatos értékek és érzelmek kialakítása, elmélyítése, ismeretanyaguk 

bővítése többirányú tapasztalatszerzés által. Fontos feladat az apróbb élőlények 

megismertetése, megszerettetése, hogy ne rögtön eltaposni akarják őket, hanem 

tudomással bírjanak azok szerepével a természet körforgásában. 

 

A projekt során megvalósítandó feladataink:  

Talajközeli élet megláttatása nem csak közvetlen megfigyelések, hanem versek, mesék, 

vizuális eszközök által. Az összefüggések felismertetése. 

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, 

emlékezet (auditív, vizuális, mozgásos, időbeli), figyelem, finommotorika, ritmusérzék, 



ritmustartás és visszaadás, hallásfejlesztés, 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 

• tavaszi kerti munkálatok megkezdése a 

kiskertben 

 

 

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 ÉrzelMese 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 

- A természet körforgása c. társasjáték 

• „Az észrevétlen tárgy” 

A gyermekek háttal állnak a terem egyik 

részében, távol a játékvezetőtől. A játékvezető ez alatt 

valamilyen tárgyat (kulcsot, gombot, fésűt) jól látható 

helyre tesz. Ez után jelt ad a játékosoknak, hogy 

keressék meg a tárgyat. Aki észreveszi, hogy hol van, 

nem nyúl hozzá, hanem szép csendben odamegy a 

játékvezetőhöz, a fülébe súgja, majd leül a helyére. 

Rendben minden játékos észreveszi a tárgyat. Aki 

elsőnek vette észre, az lesz az új játékvezető.  

• „Vándor játék” 
Körben ülnek, és különböző dolgok vándorolnak körbe. 

Vándor puszi, vándor simi (simogatás), vándor pisze 

(piszézés), de lehet akár ritmus is, ami körbejár. Lehet 

szó, vagy, illetve mély hangon ejtve, lassan, vagy gyorsan 

mondva, esetleg ezekből átmenetet képezve. De 

vándorolhat a csak a képzeletünkbe a tenyerünkben lévő 

puha kismadár, csúszós béka, tüskés sün. Kezdetben 

óvónő indítja 3 kört és nála ér véget, később azonban 

gyermekre is rábízhatjuk az indítást. 

• Mi lehetne, ha…? 
Különböző használati tárgyaknak igyekszünk új 

funkciókat kitalálni. 

• „Vakond” 
Körben állnak a gyerekek. Középen egy bekötött szemű 

gyermek, aki megnevez két másikat, nekik helyet kell 

cserélni. Helycsere közben a középen álló megpróbálja 

elfogni őket. Akit elkap. az lesz a vakond. 

 

 
 



Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

• Beszélgetőkör arról, hogy otthon mi változott a 

kertben, amióta utoljára beszélgettünk erről. 

Miből van egyre több? Elkezdtek-e már otthon 

kerti munkálatokat? Mindezt úgy próbálják 

elmesélni, hogy a történet valóban meseszerű 

legyen: „Hol volt, hol nem volt…” 

 

 

 

Külső világ tevékeny 

megismerése 

• Alapvető 

környezet és 

természetvédelmi 

ismeretek 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai 

játékok 

• Beszélgetőkör a tavaszról. Honnan tudjuk, hogy 

tavasz van? Milyen élőlények merészkednek ki a 

szabadba? (összehasonlítás, csoportosítás) 

• Milyen munkálatok vannak tavasszal? Ki, miben 

szokott segíteni ilyenkor otthon?  

• Milyen apró segítőink lehetnek és miért 

fontosak? (lebontás, szimbiózis, táplálék, beporzás…) 

• Ki, mit tud róluk? Ismerünk-e velük kapcsolatos 

meséket? Melyek ezek? 

• Föld alatt és föld felett1 (IKT) 

• Bogarazoo (Katicák) 

(https://www.youtube.com/watch?v=o-vIxszdaz8) 

• Bogarazoo (Mivel hegedül a tücsök?) 

(https://www.youtube.com/watch?v=pMEEWIr88i0) 

• Albert mondja… A föld élő 

(https://www.youtube.com/watch?v=AZLpME98CxY&t=25s) 

• Leo az ifjú vadőr- A mézelő méh 

(https://www.youtube.com/watch?v=Q2nNFQ-jCN0) 

• Mi minden lehet beporzó? Mit tehetünk a 

beporzókért? (rovarhotel, virágzó növények, nyáron 

kis víz a számukra…stb) 

• Beporzás kipróbálása 

  

 



• Feleselő című beszédészlelést fejlesztő 

kiadvány 

• Találós kérdések2 

• Mesék3 

• Versek: 

Osvát Erzsébet: Itt a tavasz! 

Kidugtam a fejemet, 

hát mit láttam, gyerekek! 

Erre szaladt Télapó, 

a hátán hótakaró. 

 

Megörültem, de meg ám! 

Hívtam Szellő paripám, 

ráültettem a Napot, 

s hipp-hopp, hipp-hopp, itt vagyok! 

 

Biztosan már tudjátok, 

ki toppant be hozzátok. 

Ismeritek zöld ruhám? 

Tavasz jön a Tél után. 

 

Zelk Zoltán: Hóvirág (ism) 

Tél eleje, tél közepe: 

havas a hegyek teteje, 

sehol egy árva virág - 

zúzmarás a fán az ág. 

 

Ám télutón egy reggelen, 

csoda történik a hegyen: 

kibújik a hóvirág, 

s megrezzen a fán az ág. 

 

 

Kányádi Sándor: Kerekítő 

Amott egy nagy kerek felhő, 

alatta egy kerek erdő, 

kerek erdőn kerek tisztás, 

közepében kicsi kis ház, 

abban lakik Kereki, 

ki az erdőt kerüli. 

 

 

• Mesék2: 

- Mester Györgyi: Ki a legjobb kertész? 

- Mester Györgyi: Tavaszi hóember 



- Várfalvy Emőke: Tavasztündér meséje 

- Móra Ferenc: A nyughatatlan méhecske 
 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

• Méhecske készítése papír gurigából festéssel, 

nyírással és ragasztással 

 
• Tavaszi táj festése 

• Hernyó készítése festéssel, sodrással, 

ragasztással 

 
• Gyöngy méhecske 

 

 

 



Mozgás 

(a mindennapos 

testmozgás játékai, 

feladatai) 

 

• Játékos, mindennapos testmozgás az udvaron 

• Bemelegítés járás-, és futásgyakorlatokkal 

• Akadálypálya „méheknek” 

- egyensúlyozás a patak fölött 
(padgyakorlat) 

- kapaszkodás a sziklákon (bordásfalon 

kapaszkodás, majd függeszkedés) 

- repülés virágról virágra (páros lábbal 

szökdelés a hulahopp karikákba) 

- virágpor begyűjtés (babzsákokkal 

célbadobás) 

• „Repüljenek a pillangók!” 
Többszínű, csuklóra erősíthető pillangókat kapnak a bal 

csuklójukra. Szabadon repdesnek a teremben, közben 

figyelik, milyen színű korongot mutat fel az óvónő. A 

színnel megegyező lepkék a szőnyegre szállnak. Amikor 

már minden lepke megérkezett, megismételhetjük a 

játékot. 

• Választott játék  

• Kirándulás bogármegfigyeléssel 

 

 

Ének, zene,  

énekes játék, 

gyermektánc 

• Nevek visszaéneklése a megadott dallammal, 

majd az óvodai jelek ritmustapsolása 

• Fehér liliomszál 

• Koszorú, koszorú (körjáték) 

• Mondóka: 

Szél, szél, kedves szél, 

minden felhőt elvigyél, 

süssön ki a meleg nap, 

örüljön a gyerekhad! 

• Zenehallgatás: 

- Gryllus Vilmos: Mi szél hozott 

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

- Méhek tánca (mozgással kísérve) 

(https://www.youtube.com/watch?v=nkXbkAUiqJA) 

  

 

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


MELLÉKLET: 

I. Föld alatt és föld felett 

Élet a föld alatt 

A talajok élővilága rendkívül gazdag. Annál gazdagabb, minél nagyobb a talaj 

humusztartalma. A talajban élő élőlények szerves anyagokat bontanak le, így 

hozzájárulnak ahhoz, hogy a növények a számukra fontos ásványi tápanyagokat fel 

tudják venni a gyökereikkel. Egyes gombák és baktériumok közvetlen kapcsolatot 

alakíthatnak ki a növények gyökereivel, a növényektől szerves anyagot (táplálékot) 

kapnak, cserébe ásványi anyagokkal látják el a növényt: ezt nevezzük szimbiózisnak. 

 

 

 



A talaj életében igen fontosak a szemmel szinte nem, vagy alig látható rovarok és 

férgek. A gombák és baktériumok számára addig nem hozzáférhető a talaj felszínére 

került növénymaradvány, amíg az fel nem aprózódik és a talajba nem jut. Ezek az 

egészséges talajban nagy számban és változatosságban előforduló parányi állatok ebben 

„segítenek”: miközben rágcsálnak és fogyasztják a növénymaradványokat, előkészítik azt 

a gombák és baktériumok számára is. 

 

 

Ne feledkezzünk meg a földigilisztákról sem. Nem is gondolnánk, hogy ezekből a 

gyűrűsférgekből is milyen sok faj él talajainkban. A földigiliszták gyakran feljönnek a 

talaj felszínére, hogy növénymaradványokat vonszoljanak a járataikba. A földigiliszták 

növényi, állati maradványokban, humuszban gazdag talajrészecskékkel táplálkoznak, 

vagyis korhadékevők. Táplálékukat testük keskenyebb végén lévő szájnyílásukon veszik 

fel. Bélcsatornájukban feldolgozzák, majd a salakanyagokat a másik oldalon található 

végbélnyílásukon át kiürítik. Mindeközben a talaj minőségét javítják, az ürülékük apró 

morzsás szerkezetűvé teszi a talajt. Ez által a talaj lazább szerkezetű, szellősebb lesz, 

mi által a növények gyökerei jobban fejlődnek és könnyebben veszik fel az értékes 

tápanyagokat. Az ilyen jó minőségű termőtalaj a vizet is jobban elvezeti. Csupasz, 

nyálkás bőrükkel érzékelik a fényt, és azon keresztül lélegeznek a talajlevegőből. 



A hangyák a földigiliszták után a legjelentősebb talaj és táptalaj szállító élőlények, és 

fontos szerepet töltenek be a talajszemcsék aprózódásában azáltal, hogy azok 

forgatásával a szemcsék „összedörzsölődnek”. Biológiai jelentőségük leginkább annak 

köszönhető, hogy fészkeik építése és átépítése folytán rendszeresen átrendezik a 

talajt, így a talajrétegeket lazítják és szellőztetik. A hangyák ezen kívül magokat is 

szállítanak, és ezzel segítik a növények elterjedését. A hangyák szoros családi 

egységben élnek, bár az ő családtagjaik többmillió tagot számlálnak. A közös fészekbe 

tartozó hangyák szaglás útján felismerik egymást és az idegeneket is. Állkapcsaikkal 

képesek akár testtömegük 50-szeresét elcipelni. 

 

 

 

Élet a föld felett- Beporzók 

A beporzás az a folyamat, melynek során a virágpor (pollen) átkerül a virág portokjából a 

bibére. Vannak önbeporzó fajok, de nagy többségüknek ehhez segítségre van szüksége. 

A méheknek/poszméheknek ahhoz, hogy eljussanak a nektárig, a méhnek át kell 

férkőznie a porzókon. Eközben a pollen rátapad a szőreire, és ahogy a méh virágról 

virágra száll, viszi magával a pollent is. A következő virágra érkezve a pollen rátapad a 

ragacsos bibére –a virág beporzása megtörtént. Egyetlen házi méh 200-300 virágot 

látogat egy kirepülésalkalmával, ami hihetetlen nagy munka.  

Csak Európában 4000 zöldségfajta léte függ a virágbeporzók munkájától, de a 

gyümölcsfáink nagy része is olyan, amelynek szüksége van a megporzást végző rovarokra. 

A cseresznyét, meggyet, epret, paradicsomot, almát, körtét, mandulát, napraforgót, 

búzát, rizst, kukoricát, és még rengeteg más rendszeresen fogyasztott növényt a méhek 

teszik termővé. A termesztésbe vont növények mellett a vadon élő növények 90%-a is 

rovarmegporzás útján szaporodik.  Vajon mi segíti még a beporzást? 



 

 

 

Szél, mint virágporszállító 

Érdekesség: fűfélék, sások, tűlevelűek, tölgy, mogyoró, stb. nekik apró jelentéktelen 

virágaik vannak, a szél akár 5000 km messzire is vállal szállítást 

fűfélék és sások 

 

 



tűlevelűek 

 

  

 

Víz, mint beporzó 

Érdekesség: Ez a speciális  megporzás  típus  értelemszerűen csak a vizes élőhelyeken, 

és a vízben élő növények  néhány csoportjánál figyelhető meg. 

A víz által közvetített beporzásnál a pollen gyakran  a víz felszínén, ritkábban  a 

vízfelszín alatt sodródik. A tengeri fűnél érdekes módon mindkét lehetőségnél 

megtörténhet a beporzás. 

Tengeri fű 

 



Borzhínár 

 

 

Emlősök 

Érdekesség: a növények felveszik beporzóik szokásait, pl.: a denevéreket „használó” 

növények éjszaka nyílnak, erős illatúak, s nagy virággal rendelkeznek, hogy bőséges 

nektárválasztékkal szolgáljanak. Szinte álarc formát alakítanak ki, hogy pontosan 

illeszkedjenek a denevérek „arcformájához”. 

Erszényes pele 

 



Nektárevő denevér 

 

 

 

Hüllők 

Érdekesség: Új-Zélandon a liliomfélék alakították úgy virágaikat, hogy a gekkó nyelvével 

ki tudja szürcsölni a nektárt, közben a virágpor kívülről a torkára ragad. 

Gekkó 

 

  



Madarak 

Érdekesség: a madárvirágok sokkal több nektárt kínálnak, mint a rovarvirágok. 

A viráglátogató madaraknak rossz a szaglásuk, az általuk látogatott virágok 

szagtalanságukkal tűnnek ki, viszont élénk színűek, pl.: nagy pirosak, s akkorák, mint 

maga a beporzást végző madár. 

Kolibri  

 

Afrikai nektármadár 

 



Rovarok 

Érdekesség: A növények „tudják” mivel csalogathatják magukhoz a beporzó rovarokat. 

Színösszehangolás: „figyelnek”, hogy a rovar szeme milyen színre reagál, pl.: a pipacs 

piros virágát a méh ultraibolyának látja. Szagösszehangolás: kölcsönhatás van a virág 

illata és a beporzó szaglóérzéke között, pl.: a dögevő bogarak által beporzott növények 

virága cseppet sem illatos, inkább a mi orrunknak büdös. 

Lepke (tűzlepke) 

 

Zengőlégy 

 

 



Kacsafarkú szender 

 

Lopódarázs 

 



Bányászméh 

 

Poszméh 

 



Háziméh 

 

  

Rovarhotel 

 



 

 

 

 

 



II. Találós kérdések 

Havat olvaszt, 

vizet ont, 

fényt áraszt, lombot bont. 

Tavasz 

 

Lassan vánszorogva mászom, 

a házamat sose látom. 

Csiga 

 

Szépnek tart felnőtt és gyerek, 

pedig csúf hernyóból kelek. 

Lepke 

 

Éjjel, nappal hálót szövök, 

és azon át föl-le jövök. 

Pók 

Icipici lánynak pettyes a ruhája, 

Kezedre ül, elszáll, 

S csak bámulsz utána. 

Katicabogár 

Füvek sűrűjében barna zenész csücsül, 

S lábával hegedül… 

Cirr-cirr.. száll a nóta, 

Kora reggel óta. 

Tücsök 

Fűszálak közt zöld bogár, 

Meglapulva egyre vár. 

Ha a fűszál megrezzen, 

Nagyot ugrik, elrebben. 

Szöcske 

Rózsaszínű pici kígyó, 

Lábak nélkül mozdul, 

Füvek alatt, föld alatt 

Alagutat fúr. 

Giliszta 

A kaptárból a virágra, 

a virágról a kaptárba, 

így repülök szorgalmasan. 

Addig jövök-megyek én, 

míg éléskamrám télre kész. 

Méh 

 

 



III. Mesék 

Ki a legjobb kertész? 

Nem is gondolnánk, milyen sok kis élőlény lapul a föld felszíne alatt, akik nem csak a 

mindennapjaikat töltik ott, de az a „munkahelyük” is. 

Rövid kis életük során „kertészkednek”, művelik, szemcséssé morzsolgatják a 

földdarabkákat, így teszik jól termővé, gazdagabbá a talajt. 

És hogy kik ők? Kik végzik ezt az értékes munkát? 

Hát például a „galacsinhajtó” meg a „pattogóbogár”, de ilyen a mulatságos nevű „nagy 

nyárlevelész”, és nem hagyhatjuk ki a hasznos földművelők sorából a csigákat, algákat és 

a gombákat sem. 

Az „ászkarák”, az „ugróvillás” és az „atka” szintén jó avarbontók. 

Ők valóságos hulladékhasznosító specialisták: a növényeket és az állatok ürülékét, illetve 

tetemét úgy bontják le, hogy a bennük lévő tápanyagokat a növények ismét hasznosítani 

tudják. 

Mivel a felsoroltak mindnyájan nagy földművelők voltak, egyben büszkék és hiúk a maguk 

mesterségére, el akarták dönteni, mégis, ki a leghozzáértőbb közülük?! 

Versengeni kezdtek. 

Bírónak Természet apót kérték fel, döntse el ő, melyikük érdemli ki „A legjobb kertész” 

megtisztelő címet, ki a legméltóbb rá. 

Természet apó az erdő közepén lévő tisztásra hívta össze a versengőket. Amikor már 

mindnyájan ott voltak, apó végigfuttatta szemét a kis csoportosuláson. 

– Büszkék lehettek magatokra, mert elismerem, mindnyájan kiváló és értékes munkát 

végeztek. – De nem gondoljátok, hogy hiányzik közületek még valaki? 

Az állatok hirtelen nem tudták, mire gondol. Akkor azonban a galacsinhajtó – aki amúgy a 

leginkább fogékony volt a szeretetre és az együttérzésre -, megszólalt. 

– Nem is értem, hogy feledkezhettünk meg Gerzsonról, a fiatal földigilisztáról?! Hiszen 

ő ugyanazt a munkát végzi, mint mi. 

És a galacsinhajtó bebizonyította, hogy nem csak együttérző, de igazságos és okos is. 

Megfordult, és már ment is Gerzsonért.  

Együtt tértek vissza. A szégyenlős kis giliszta a tisztás szélén, egy levél alá húzódott. 

Onnan hallgatta, mit mond róla a galacsinhajtó. Ha tudott volna, bizonyára elpirul, mert 

annyi jót hallott magáról, amire ő nem is gondolt. 

A galacsinhajtó részletesen elmesélte, mit lehet tudni Gerzsonról. 

-Hát elsősorban azt, hogy gyűrűsféreg, és nagy talajevő. Szó szerint átrágja magát a 

földön, és a benne lévő elhalt, parányi növényi részeket megemészti. – Ha pedig nincs a 

talajban elég korhadó növényi anyag, friss növényi részeket húz be a járataiba. – Az 

ürüléke rendkívül jó trágya. – Földbe fúrt járatai nyomán lazább lesz a talaj – így a 

levegő és a víz könnyebben átjárja -, a folyamatos ásás következtében pedig 

termékenyebbé válik. – A soha el nem fáradó Gerzson nem csak napközben végzi a 



talajban hasznos munkáját, de éjjel, a föld felszínén, a lehullott leveleket fogyasztja. – 

Mit is mondhatnék még róla? – töprengett el ekkor a galacsinhajtó. 

Természet apó segítette ki: 

-Talán annyival kiegészíthetném, hogy a giliszták a szárazság elől a mélyebb 

talajrétegekbe ássák be magukat, ha viszont esni kezd az eső, a talajba szivárgó víz elől 

a föld felszínére húzódnak. – A nagy meleget sem szeretik, de ha erősen lehűl a levegő, 

attól a mozgékonyságuk szinte nullára csökken. – Amit én tettem hozzá, azt is érdemes 

tudnia annak, aki alaposan meg akarja ismerni Gerzsont, de a lényeget a galacsinhajtó 

mondta el. – Lássuk be, minden versengő munkája hasznos és fontos, de – szerintem -

,  „A legjobb kertész” címet mégis a szorgos Gerzson érdemli ki. 

Furcsa módon, a többiek nem berzenkedtek. Senki nem volt elégedetlen, hiszen 

Természet apó mindegyikük munkáját egyformán elismerte, értékesnek tartotta. A 

címet meg hadd kapja meg Gerzson. 

És akkor a megtiszteltetéstől, meg hogy ilyen sokra tartják az ő kis lényét, és az általa 

végzett munkát, úgy tűnt, mintha Gerzson tényleg elpirult volna… 

 

 

Mester Györgyi: Tavaszi hóember 

Böbe, rendes nevén Erzsike, nagyon szerette a telet. 

Ez furcsa volt, mivel odahaza – a kitűnő és egyenletes központi fűtés ellenére -, folyton 

panaszkodott, hogy fázik, szenved a hidegtől, nincs elég meleg a lakásukban. 

Azonban, ha leesett a hó, akár sál nélkül is, órákat rohangászott az udvaron, kesztyű 

nélkül hócsatázott, és ugyancsak csupasz kézzel épített hóembert. 

Ismét beköszöntött a tél, Böbe legnagyobb örömére. Az iskolában, a szünetekben, 

hógolyózott az osztálytársaival, de még tanítás után is, órákat töltött az udvarukon. 

Míg korábban apuka segített neki az építésben, mára már ragaszkodott hozzá, hogy a 

hóembert egyedül ő maga csinálja. Ilyenkor bezzeg nem fázott a keze, de amikor 

bement a lakásba, azonnal elkezdett nyafogni, hogy nincs elég meleg, és reszket minden 

porcikája. 

Még február közepén is jócskán hullott hó, azután azonban – a meteorológiai 

előrejelzések szerint -, már nem volt várható hóesés, sőt, „az időjárás gyors 

enyhülésére lehet számítani” adta hírül a televízió. 

Böbe elkezdett szomorkodni. Ő annyira szereti a telet. Miért ér véget ilyen gyorsan 

minden évben? Még három hónapig se tartott ki, mint ahogy egy rendes évszaktól 

elvárható lenne. 

Márciusban van a születésnapom, és addigra soha nem marad meg a hó. Főként a 

szülinapomat nem érte meg egyetlen hóember sem – panaszolta fel, nap mint nap Böbe. 

De hát a természetnek nem lehet ellentmondani, ami elmúlik, az elmúlik. Véget ért a tél, 

zöld hajtások jelentek meg a fákon. Sőt, egy-egy aranyeső bokron már a rügyek is 



kipattantak, és apró, aranysárga virágok csodálkoztak rá a napsütésre. 

Böbe születésnapja szombatra esett. Mivel nem kellett iskolába mennie, kicsit 

kényeztette magát a továbbalvással, lustálkodott. Úgy gondolta, illik időt hagyni a 

szüleinek, hogy kellő alapossággal előkészülhessenek az ő megajándékozására, 

elkészíthessék az ő szülinapi meglepetését. 

Anya és apa csókkal köszöntötte, ez azonban nem volt rendkívüli dolog. Puszit minden 

reggel szokott kapni, iskolába menetel előtt. Reggelire anya a kedvencét tálalta – ezen 

sem volt mit csodálkozni. Viszont a szülei csak nem rukkoltak elő az ajándékaival. Vajon 

mire várnak?! 

Reggeli után közvetlenül, apuka megkérte, bújjon bele a cipőjébe, és vegyen kabátot. El 

nem tudta képzelni, hová mennek. Most nem a házukban lesz az ajándékozás?! 

Amint kilépett az udvarra, azonnal megoldódott a rejtély. Szóhoz sem jutott a 

meglepetéstől, mert a nagy diófa alatt, ott állt egy igazi, hóból gyúrt, kicsi hóember. 

Láthatóan apuka keze nyomát viselte magán, mert nem voltak egyforma nagyok a 

szénszemei, görbe volt a répaorra, s az apró piros fazék is, igencsak hetykén állt a feje 

búbján. De hóember volt, hóember a javából. 

A törzsét alkotó hógömb oldalába, kéz gyanánt, virágzó aranyeső ágakat tűztek, és 

édesanya további gondoskodásának köszönhetően, a hóember előtt álló szánkón, szépen 

becsomagolva, ott sorakoztak a születésnapi ajándékai is. 

Miután megtörtént az ajándékok kibontása, a nagy öröm közepette apuka elárulta a 

titkot. A garázsban üresen álló, régi, de még működőképes hűtőszekrény őrizte meg 

márciusig a kis hóembert. Ott virrasztott már egy hónapja, várva élete első tavaszát, 

amit Böbe születésnapja jóvoltából ért meg. 

 

Várfalvy Emőke: Tavasztündér meséje 

A Tavasztündér egy öreg, odvas fa mélyén alussza téli álmát az erdő közepén. Őszanyó, 

vastag, színes levelekkel díszített mohapaplannal takarja be december elején, nehogy 

megfázzon, míg Télapó kint fújdogálja a jégcsapokat, havat meg a deret. Nem is árt a 

meleg takaró a lenge, nárciszszirom szoknyás, barkatopánkás, törékeny lánykának, aki a 

langyos, tavaszi napsütéshez szokott. Mikor március elején felkel, bizony gyakran lesz 

kék a kezecskéje Télapó ott felejtett mínuszaitól. Ilyenkor magára húzza Őszanyó köd 

köntösét s le sem veszi magáról, míg a nap fel nem szárítja a tavaszi harmatot.  

Tavasztündérnek nagyon sok a dolga, március első napjától fáradhatatlanul járja a tájat, 

varázspálcájával ébresztgeti az alvó természetet: fákat, bokrokat, virágokat, állatokat.  

A növényeknek és állatoknak azonban nincs ám kedve felkelni a hidegben. Olyanok, mint a 

kis óvodások, akik este sokáig játszottak, s nem akarnak reggel kibújni a takaró alól. 

Várják, hogy Tavasztündér finom, langyos szellőt keverjen szélből és napsugárból, s 

megitassa őket simogató, illatos tavaszi esővel. Ilyenkor álmosan, de huncutul 



mosolyogva elkezdik bontogatni rügyecskéiket, sőt, a szorgalmasabbak rögtön virágba is 

borulnak.  

Tavasztündér minden hajnalban kedves ébresztő dallal kelti fel virágait, s mosolyogva 

gyönyörködik bennük még májusban is, mikor legjobb barátnőjével, Nyárral találkozik 

egy kis csevegésre az öreg, odvas fa tövében, az erdő közepén:  

- Olyan feledékeny az öreg Télapó, gyakran még áprilisban is a hófelhőit kell 

terelgetnünk a széllel. Képzeld tavaly képes volt lefagyasztani az alma meg a 

cseresznyefa szirmait. Majdnem sírtam, mikor megláttam milyen bajt csinált. Pedig nem 

akar ő rosszat, csak nehezen alszik, s néha álmában jár kel szegény.  - 

mesélte Tavasztündér egy májusi eleji délután, mikor Nyár megérkezett hozzá, s együtt 

megittak egy eperturmixot uzsonnára. 

- De jut is eszembe. Olyan hamar érkeztél az idén is. Te sem tudsz aludni, kedvesem?  

- Tudod Tavasztündér, mostanában Őszanyó gyakran már augusztusban betoppan. Nem 

tudok rá haragudni, kedves, szorgos, öreg anyóka. Ő is kicsit bolondos már, meg nehezen 

jár szegény. S hát, hogy ilyen korán jön nekem meg annyi dolgom van, úgy gondoltam, tán 

te sem haragszol, ha kicsit hamarabb látok neki a munkának. Lombot növeszteni, 

zöldséget, gyümölcsöt, gabonát érlelni, vizet melegíteni a gyerekeknek a strandon. 

Minden percem drága. Pláne, hogy mostanában olyan gyakran kiömlenek a zivatarfelhők 

az üvegből. Hiába, már a zivatarkészítők sem a régiek. Aztán van csim-bum, riccs-reccs, 

alig győzöm felszárítani utánuk azt a sok vizet. Meg megvigasztalni a rémült gyerekeket 

napsütéssel, szivárvánnyal. - ráncolta össze homlokát Nyár. 

- A zivatarok valóban szörnyűek. Nem is értem, te hogy nem félsz tőlük. Még jó, hogy 

tavasszal csak záporok vannak. Azok olyan kedves, finom dolgok. Jót is tesznek a 

virágaimnak. Attól ilyen szépek. A tavaszi zápor talán a legjobb öntözővíz egész évben. 

A csigák ilyenkor örömtáncot járnak, s a gyerekek is nagyon élvezik a kicsi pocsolyákat, 

amikbe összegyűlik. - lelkendezett Tavasztündér, majd fogta a pálcáját, megigazította 

nárciszszirom szoknyáját és felröppent.  

- Dolgozz csak bátran Nyár, a te munkád mégiscsak a legfontosabb. Én még 

gyönyörködöm kicsit a tájban, mielőtt lefeküdnék aludni. Már nagyon elfáradtam.  

Tavasztündér körberepült a mezők, erdők, kertek felett, s varázslatos sziromhullató 

tánccal búcsúzott el boldogan mosolygó, zöld ruhás növényeitől. Lefekvés előtt 

megmosta kezecskéit és arcocskáját az öreg, odvas fa mellett csörgedező patak 

vizében, aztán lefeküdt, a puha virágszirmokkal bélelt odúba és hallgatta a madarak 

vidám énekét, míg el nem aludt.  

 

 



Móra Ferenc: A nyughatatlan méhecske 

Azt a nyughatatlan méhecskét, amelyikről ezt a történetet írom, én már az ősszel is 

ismertem... 

Mégpedig nagyon akaratos és kötözködő méhecskének ismertem. Ő még akkor is kint 

gubbaszkodott a dérverte őszirózsákon, mikor minden testvérkéje aludt már odabent a 

jó meleg kaptárban. 

- Én nem vagyok olyan álomszuszék, mint a többi 

- döngicsélte a hullatag virágbokroknak. 

- Egyik fülemüle szótól a másik fülemüle szóig úgyis nagyon hosszú az éjszaka. 

Bizony az őszirózsák is elmentek már mind aludni, mikor a nyughatatlan méhecske még 

mindig kint bujócskázott a zörgő kórók közt. Utoljára is két öreg méhecskének kellett 

bekaroltatni a kaptárba. Belegyömöszölték egy viaszágyba és a fejéhez tettek egy kis 

mézes fazekat: 

- Ebből kortyanthatsz egyet-egyet, ha megszomjazol álmodban - mondták neki, azzal 

nyugodalmas jóéjszakát kívántak, becsukták a kaptár ajtaját és eltették magukat 

holnapra. 

Azt hitték, szegények, föl se ébrednek tavaszig, de biz a nyughatatlan méhecske nagyon 

hamar fölébresztette őket. Hányta-vetette magát az ágyban, forgolódott jobbra-balra, 

utoljára fölkelt és panaszos zümmögéssel csetlett-botlott a sötétben. 

- Hát téged mi lelt? - riadtak föl álmukból az öreg méhek. 

- Én már kialudtam magam - motoszkált a nyughatatlan méhecske az ajtó körül. 

- Azt hiszem, régen reggel van már. 

Az öreg méhek kikukucskáltak az ajtóhasadékon és azt mondták, még csak most van 

éjfél, alig aludtak egy-két órát. Igazuk is volt, mert még csak karácsony felé járt az idő 

s az jelenti az éjfelet a méhek éjszakájában. 

- Mindegy az, én már nem vagyok álmos - veregette össze a szárnyait a nyughatatlan 

méhecske és kereste a kilincset. 

Az öreg méhek megint csak visszabújtatták az ágyába és álommézet kentek a szemére. 

- Ettől majd mélyebben elalszik, mert ez leragasztja a szemét - takargatták be a 

virágszirom-paplannal és maguk is álomnak adták a fejüket. 

Egy-két órát aludt is a nyughatatlan méhecske jóízűen, Liliomos kertben járt álmában és 

aranyos napsugárban csillogtatta a szárnyait. 

Piros tulipán kelyhében is vendégeskedett és úgy kell lenni, hogy ott dörzsölhette le az 

álommézet a szeméről, mert egyszerre megint fölneszelt az ágyban. 

- Fülemüle szót hallottam - osont ki az ágyból s nagy csendesen odalopakodott az 

ajtóhoz. 

Az ajtót bizony megrongálta egy kicsit a tél. Hó lepte, jeges eső verte s akkora nyílás 

támadt rajta, hogy a nyughatatlan méhecske szépen ki bírt csisszanni. 

- Én vagyok a legfrissebb - döngicsélte kevélyen és repült egyenesen az ibolyacsárdába. 



Az ibolyacsárda azonban még csukva volt és a nyughatatlan méhecskének elmúlt a 

dúdolhatnékja. Dideregve nézett 

körül és szégyenkezve hallgatta a madárszót. Mert nem a fülemüle szólt, hanem a 

pipiske ugrált az országúton. 

- Kalács, kalács, kalács - kiabálta örvendezve, ha egy szem elhullott magot talált. 

- Zümm-zümm-zümm-zümm, jobb benn, mint künn - szomorkodott el a nyughatatlan 

méhecske és üres tarisznyával bandukolt vissza a kasba. 

Szundikált is egy kicsikét, de megint nyughatatlan volt az álma. Arra ébredt fel belőle, 

hogy a napsugár besüt a hasadékon. 

- De már ennek a fele se álom - készülődött fel a nyughatatlan méhecske s megint 

kiment szerencsét próbálni. Nagy siettében rá is taposott a testvérkéire, de azok még 

csak meg se rebbentek, olyan mélyen aludtak. 

- A legkisebb a legfrissebb - dongott ki a nyíláson s most már nem szomorodott el, 

ahogy körülnézett. Enyhe szellő cirókálta a szárnyát s röpítette egyenesen a 

cseresznyevirág-csárdába. Ott pedig szívesen fogadták, mert ő volt az első vendég. 

Ezer csészikéből kínálkozott felé a finom virágméz s ő bizony sorba kóstolta 

valamennyit. 

Kerekedett is olyan kedve, hogy alig bírt vele. 

- Majd megmutatom én, ki a legény a csárdában! - szálldosott egyik ágról a másikra. 

S bizonyosan meg is mutatta volna, ha a nagy dúskálódás közben egyszerre valami hideg 

csöpp nem hull a homlokára. 

- Nini, ki hajigálódzik itten? - tekintett föl a méhecske s nagyon elcsodálkozott, mikor 

látta, hogy mennyi cseresznyevirágszirom hull az égből. 

Az ám, csakhogy azok az égi virágszirmok hidegek voltak és ráfagytak a gyönge 

szárnyára. Tél apó visszafordult az ég pereméről és haragosan rázta a szakállából a sűrű 

havat. Nem bírt vele a nyughatatlan méhecske, akárhogy rázta is a szárnyát s utoljára 

megdermedve hullott le a földre. 

A legkisebb a legoktalanabb - ezt döngicsélte utoljára. 

Jó szerencse, hogy én éppen akkor mentem végig a kerten és kiszabadítottam a hóból a 

nyughatatlan méhecskét. Fölszárítgattam a szárnyát, beletettem egy pohárba s most itt 

élesztgetem a napon. Ha föléled, visszaeresztem a testvérkéihez. 

De előbb megígértettem vele, hogy soha többet az életben nem nyugtalankodik 

éjszakának idején. 

 


