
Tevékenységi tervek 

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

 

A projekt címe: Ismerkedés a kontinensekkel (Afrika, Észak- és Dél-Amerika és Ausztrália) 

 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2023. 03. 06. – 2023. 03. 24. 

A projekt tervezett indító élménye: Képek összegyűjtése és válogatása a kontinensről és jellemzőiről. 

A projekt várható lezáró élménye: Meglepetés videók a kontinensekről. 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: Az örömteli tevékenységek során szerezzenek ismereteket 

a kontinensekről, élővilágáról és a különböző népcsoportok kultúrájáról. Az emberek egymás iránti 

elfogadása. Formálódjon környezettudatos gondolkodásuk. 

A projekt során megvalósítandó feladataink: Új ismeretek nyújtása. Játékos tevékenységek során ismerjék 

meg a különböző népcsoportok hagyományait, rítusaikat. A különböző népcsoportok zenéivel 

ismerkedjenek, zenei igényességre nevelés. Alakuljon ki a földhöz, természethez fűződő tisztelet, 

környezetmegóvás. 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Érzékelés, észlelés fejlesztése – hallás, látás. Értelmi 

képességek fejlesztése – megfigyelés, figyelem, érdeklődés, összehasonlítás, megkülönböztetés. 

Szocializációs képességek fejlesztése – társas kapcsolatok, együttműködési képességek. Anyanyelvi és 

verbális képességek fejlesztése – kifejezőképesség, szókincsbővítés, beszédszervek ügyesítése. Motoros 

képességek fejlesztése – finom- és nagymozgások, erőnlét, szem-kéz-láb koordináció. 

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

Munka jellegű tevékenységek • Képek válogatása. 

• Kunyhó készítés, eszközök előkészítése és tisztántartása. 

 

 

 

  

Játék 

Játék feltételeinek biztosítása 

• (ötletek a játék 

tevékenység megsegítéséhez, 

kiegészítő eszközök készítése) 

• Szabad játék biztosítása 

• Szaladj a krokodil elől! – csak a szigetekre lehet lépni, mert 

a vízben krokodil van. 

• Célbalövés – bölényvadászat, kislabdával találd el a 

bölényt! 

 

 

 

 



• Hullámjáték – a gyerekek körbe állnak és megfogják egymás 

kezét. A játékvezető felemeli az egyik kezét, majd leengedi. 

A hullám tovább halad. 

• Apály-dagály – a gyerekek körbeállnak es egy kötelet 

tartanak. Úgy kell befele haladniuk, hogy a kör 

megmaradjon. Ua. kifelehaladva. 

• Szabad játék a saját készítésű kunyhóban. 

Külső világ tevékeny 

megismerése 

• Alapvető környezet 

és természetvédelmi ismeretek 

• matematikai 

tapasztalatok, matematikai 

játékok 

• Afrika – ismerkedés Afrikával. Hol helyezkedik el? 

(Földgömb segítségével) 

Szavanna – Két évszak jellemzi, egy csapadékos és egy 

száraz évszak, a hőmérséklet mindkét évszakban magas, 

fagy nem fordul elő. Eleinte erdős, majd füves puszták, 

elsivatagosodás veszélyezteti. 

Növényzete - A szavannák fáinak vaskos, viaszos levelei 

vannak, így védekeznek a kiszáradástól, gyökérzetük 

mélyre nyúlik, hogy a lehető legtöbb csapadékvizet fel 

tudják venni. Füvek, bozótok, bokrok. 

Állatvilága – elefánt, oroszlán, gepárd, antilop, zsiráf, 

zebra, hiéna. Táplálkozási szokásaik. 

Népcsoportok – kultúra megismerése (népviselet, zene, 

élőhely) 

   

 
• Észak- és Dél-Amerika - ismerkedés Amerikával. Hol 

helyezkedik el??(Földgömb segítségével) 

• Ki fedezte fel Amerikát? -  Kolumbusz Kristóf San 

Salvadore szigetét, és ezzel eljutott az addig ismeretlen 

földrész, Amerika partjaihoz. Három hajója, a Santa 

Maria, a Nina és a Pinta. 

• Mely zöldségek érkeztek Amerikából? – paradicsom, 

burgonya, kukorica, paprika, bab, tök, napraforgó. 

 



• Népcsoportok – Indián kultúra megismerése (népviselet, 

zene, élőhely).  

• Állatvilág – sas, grizzly, oposszum, puma, krokodil, 

aligátorok, bölény, láma. 

• Megemlékezés nemzeti ünnepünkre március 15. és Amerika 

legfontosabb ünnepe június 4. (Függetlenség napja- Az 

amerikaiak ezen a napon ünneplik Nagy-Britanniától való 

függetlenségüket.) 

    

  

• Húsvét szigetek – hol található, miért nevezték el húsvét 

szigeteknek, van-e összefüggés a húsvéti ünnepünkkel. 

(húsvét vasárnapján fedezték fel) – „A világ köldöke” 

 
• Ausztrália - ismerkedés Ausztráliával. Hol helyezkedik 

el??(Földgömb segítségével) 

• Ki fedezte fel Ausztráliát? – James Cook (Sydney-i 

Operaház az ő vitorláshajóit jelképezik). 

• Népcsoportok – Ausztrál őslakosok (népviselet, zene, 

élőhely).  

• Állatvilág – koala, kenguru, emu, vombat, cápák, pókok, 

papagájok. 

• Víz világnapja – március 22. Beszélgetés a Földön 

található vizeiről és élővilágáról. A környezetvédelemről, a 

víz fontosságáról és a természetvédelemről. 

• óceánokban élő állatvilág – Só-víz kísérlet (mi történik a 

tojással, ha sós vízbe helyezzük?) 



• Matematikai tapasztalatszerzés: 

• Puzzle – rész-egész viszony 

• Logico, Lük – logikai feladatok, logikus gondolkodás 

fejlesztése. 

• Társasjátékok – számolási készség 

• Mondóka - páros számok gyakorlása 

Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

• Mese: Mikszáth Kálmán: A kíváncsi krokodil 

 
Szigeti Gyöngyi: A kis tigris 

Milos Macourek: A víziló meséje (Itt a nyár, 135.old.) 

Az oroszlán meg az egér 

Hogyan járt túl a nyúl az elefánt és a víziló eszén – indiai 

népmese (Járom az új…, 138.old.) 

A majom szíve – Kelet- afrikai népmese (Járom az új…, 

141.old.) 

• Vers: Aranyosi Ervin: Zebra 

Mentovics Éva: A szomorú elefánt 

Tóth Krisztina: Vombat 

Orbán Ottó: Oroszlán 

• Mondókák: 

Tíz kicsi indián 

Két kicsi indián összetalálkozott. Adtak puszit jobbról, 

adtak puszit balról, majd tapsikoltak. 

Négy kicsi indián összetalálkozott, adtak puszit jobbról, 

adtak puszit balról. Majd tapsikoltak. 

Hat kicsi indián összetalálkozott, adtak puszit jobbról, 

adtak puszit balról és tapsikoltak. 

Nyolc kicsi indián összetalálkozott, adtak puszit jobbról, 

adtak puszit balról és tapsikoltak. 

Tíz kicsi indián összetalálkozott. Adtak puszit jobbról, 

adtak balról és tapsikoltak. 

 

Cserebere, fogadom, 

többet vissza nem adom! 

Még élek enyém lesz 

hóttom után tied lesz! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A zsiráf az igen nyalka, 

csuda hosszú az ő nyaka. 

Legeli a falombot, 

sose visel kolompot. 

 

Tekeredik a kígyó, 

tekereg a fára, 

addig-addig tekeredik, 

leesik a fáról. 

 

  

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

• Közös kunyhó készítés 

 
• Afrikai nyaklánckészítés - papírtányérból 

 
• Afrikai álarckészítés – színes kartonpapírból 

 
 

 



• Indián fejdísz – kartonpapírból, színes tollakkal 

 
• Közös totem oszlop készítés 

 
• Didgeridoo készítés – papírgurigából 

     
• Koala a fán – festés technikával 

 
 

 



Mozgás 

• a mindennapos 

testmozgás játékai, feladatai 

 

• Játékos mindennapos testmozgás 

• Szabad levegőn való mozgás biztosítása 

• Testnevelés: 

Járás: lassú körbejárás, jelzésre a kendőt fel kell dobni és 

elkapni. 

Futás: körbe futás, jelzésre a kendőre kell ülni. 

• Gimnasztika:  

Kar - Láb: Kh. alapállás, egyik kézben a kendő – 

kendőlendítés oldalsóközéptartásba egyidejű azonos 

láblendítéssel oldalra lebegőállásba, majd vissza kh.-be. 

Ellenkező oldalon ugyanaz 

Kar - törzs: Kh. terpesztérdelés, mellső középtartásban 

mindkét kézzel kendőfogás – törzsfordítás balra többször, 

majd ugyan az jobbra 

Has: Kh. nyújtottülés mélytartással, egyik kézben a kendő 

– páros térdfelhúzás, kendőátadás a lábal alatt a másik 

kézbe. 

Hát: Kh. hasonfekvés, kendőfogás jobb kézzel 

magastartásba – kar nyújtásával kendőlebegtetés, majd 

ugyanaz ellenkező kézzel. 

Láb: Kh. alapállás, csípőretartás, kendő a talajon. – kendő 

körbeszökdelése. 

• Főgyakorlat: Akadálypályák segítségével az erőnlét és 

állóképesség fejlesztése, gyakorlása.  

• Játék: Ki emeli fel elsőnek a zászlót? – futó játék 

Szalagfogó  

Színcápa 

Kenguru – babzsákos csapatverseny  

• Levezetés: légzőgyakorlatok  

 

 

 

Ének, zene, 

énekes játék, gyermektánc 
• Elvesztettem zsebkendőmet…kendős, párkeresős játék 

(ism.) 

• Eszterlánc…kifordulós játék (ism.) 

• Ennek a kislánxnak nem jutott párja…párkeresős játék 

• Zh.: Ismerkedés a különböző kontinensek, országok 

zenéjével, hangszereivel és táncával. 

• Didgeridoo hangszer készítés és megszólaltatása. 

• Szalóki Ági: Kongó-bolt 

• Járjunk esőtáncot - esős énekek gyűjtése, szabadtánc 

 

 

 

 



Aranyosi Ervin: Zebra 

Csikos az oldala és csíkos a háta, 

divatos és csinos, csíkos pizsamája. 

Szavannák vándora, a meséknek hőse, 

gyalogátkelőnek nem fekszik le Ő se. 

Ha beáll a fűbe, néha nem is látszik, 

van, hogy csapatostul is bújócskát játszik. 

Csíkjait, ha nézed, hát nem vonalkódok, 

ettől a festéstől minden zebra boldog. 

 

Mentovics Éva: A szomorú elefánt 

Pityereg a kis elefánt, 
trombitált már eleget, 
elpilledt, mert nem bírja az 
afrikai meleget. 

Szaladnak is a barátok, 
csörgő csörren, dob pereg, 
ám a bébi fülét fogja, 
s egyfolytában pityereg. 

Sötét felhők gyülekeznek, 
hűvös eső csepereg… 
elszundít a kis elefánt, 
elvonult a nagy meleg. 

 

 

Tóth Krisztina: Vombat   

Hogyha jő a vombat, 
az ember mit mondhat? 
A vombat külsején 
kevés dolog ronthat. 
 
Egy erszényes patkány, 
ráadásul törpe, 
jogos, hogy a napját 
üregekben töltse� 
 
Hogy az irodalom 
a lelkére hogy hat, 
nem tudni. Rovaron 
éldegél a vombat. 
 
Elég nyugodt állat, 
úgy hat kilót nyomhat. 
Tilos a vadászat 
és rádobni bombat! 

Orbán Ottó: Oroszlán 

Kisoroszlán, gömbölyded, 

boldog, mikor bömbölhet. 

Nagyoroszlán kevéssel, 

beéri húsevéssel. 

Kisoroszlán, Nagyoroszlán, 

hol rohangál, hol poroszkál. 

 

Mikszáth Kálmán: A kíváncsi krokodil 

Messze-messze a tengeren túl van egy csodálatos ország, ahol mindig forrón tűz a nap és sohasem esik az eső. 

Mindig nyár van itt és az emberek nem ismerik a zord, havas telet. A fák roskadoznak a csodaszép 

gyümölcsök terhétől, itt virágzik az aranynarancs különös fája is és itt él egy nagy folyóban a hegyesfogú 

krokodilus, amelyről ez a mese szól. 

A nagy folyó mélyén halfarkú hableányok szelik cikázva a vizet, itt él a Halak királya is vízalatti csodálatos 

üvegpalotájában. A folyó partján homokfövényen sok-sok krokodil sütkérezik lomhán a forró napsütésben. 

Hanem látnátok csak, mi történik itt szép holdas éjjeleken, amikor az aranynarancs különös fája virágzik. A 

hold ezüstösen süt, a virágok mind csilingelni kezdenek, mintha minden virág egy csengettyű volna. 

A krokodilusok ilyenkor kibújnak a vízből és ugyan ki is hinné, a lomha állatok furcsa táncba kezdenek. 

Ilyenkor ülik a krokodilusok mennyegzőjüket. 



No, a krokodilusok forró országában született egyszer egy kis krokodilus, aki teljesen elütött társaitól. Ennek 

a kis krokodilusnak szép, régi aranypénzekből voltak a pikkelyei, hegyes fogai helyén egy-egy hegyes gyémánt 

szikrázott a napsütésben. 

Ógtak-mógtak a többi krokodilusok és bizony ugyancsak kigunyolták a kis krokodilt. Mert hát ugyan ki 

látott még olyat, hogy egy kis krokodilnak aranyból legyenek a pikkelyei és gyémántból legyenek a fogai. 

Hozzáteszem még ehhez, hogy a kis krokodil igen kíváncsi természetű volt. Ha valami megcsillant a vízben, 

rögtön kitátotta száját és lenyelte. 

Lenyelt ő így fényes bádogdarabokat, csillogó köveket, még egy régi kulcsot is, de semmi baja sem lett ettől, 

mert tudnotok kell azt, hogy a krokodil gyomra sok mindent kibír. 

Éppen egyesztendős lett a kíváncsi kis krokodil, amikor elkövetkezett az aranynarancs virágzásának 

csodálatos éjszakája. A többi krokodil kidugta orrát a vízből és úgy várta, hogy a nap lemenjen, a hold pedig 

felkeljen. 

Abban a pillanatban, amint a nap lebukott az égről, éjszaka lett és felkelt a szép holdvilág, mintha sok-sok 

ezüstcsengő szólna, csilingelve megszólaltak az aranynarancs fájának virágai. 

A krokodilusok mulatságos táncba kezdtek. Azt láttátok volna, gyerekek. A nagyhasú, öreg krokodilok 

csengettyűszóra ropták a táncot és vidáman vicsorgattak hegyes fogaikkal. A kis krokodilfiúk ott 

sündörögtek körülöttük. 

Nagyhamar megterítettek ott a gyepen és a krokodil-pincérek százféle jót és nyalánkságot hordtak fel. Volt 

ott pompás kirántott zsiráfnyak, nem utolsó étel az! A púposteve púpját olajban sütve ették a krokodilusok, 

ez az ő kedvenc csemegéjük. Hát még a kengurú töpörtyű! Mind a tíz ujjukat megnyalták utána. 

Aztán a rezesbanda játszott megint talpalávalót, gólyacsőr volt a vonó és az egyik kövér krokodil hasán 

hegedültek vele. Mindenki pompásan mulatott, csak a kíváncsi kis krokodilus unta el magát csakhamar. 

– Piha – fintorította el az orrát, – ez is mulatság? A multkor, amikor a Halkirály meghívott üvegpalotájába, 

lányának esküvőjére, bezzeg jobban mulattam, mint most. Igaz, hogy akkor valódi hableányok muzsikáltak 

és ugyancsak kitettek magukért. Aztán meg miféle mulatság is ez, hiszen még csak egy fia emberhús sincs 

vacsorára. 

agy vágyakozásában megnyalta szája szélét, mert tudjátok meg, semmit sem szeretnek a pikkelyesbőrű 

krokodilok úgy, mint az emberhúst. Ezért meg is támadják az embert, hacsak szerét ejthetik. Node térjünk 

vissza a mulatsághoz. 

A hold lassan lement az égről. 

– Gyerünk haza – mondták az öreg krokodilok, – vége a mulatságnak, ez már nem a mi időnk. Mire a hold 

lemegy és a nap feljön, megszólalnak a kakasok, legyen minden krokodil addigra az ágyában, mert különben 

baj lesz! 

A krokodilok fel is kerekedtek és hazamentek a vízbe. De nem így a kíváncsi kis krokodil. Az ő oldalát 

szörnyen furdalta a kíváncsiság. Mi is történik hát, ha feljön a nap és megszólal a kakas? Mi lesz a csodálatos 

aranynarancs virágaiból? 

Elbújt egy bokorban és csak akkor mászott elő, amikor a többi krokodil már ágyában aludt. Feljött a nap, a 

kakas hangosan kukorékolt, ebben a pillanatban az aranynarancs fái megrázkódtak. A virágok egy pillanat 

alatt menten elhervadtak és undok hernyókká változtak. A kíváncsi krokodil csalódva mondta: – milyen kár! 

– És valódi krokodilkönnyek gyöngyöztek a szeméből. 



De többet már nem is szólhatott, mert a faluból emberek jöttek s egy vadász hosszú puskájával lepuffantotta 

az aranypikkelyes kis krokodilt. 

Igy fizetett kíváncsiságáért ez a furcsa kis krokodilus. 

 

A kis tigris 

A távoli őserdőben, ahol az állatok megbonthatatlan barátságban éltek, született egy kis tigris. Szülei régóta 

vártak rá, már sok éve éltek együtt, de kölykük nem született. 

Ahogy a világra jött, anyja kedvesen megmosdatta, s rögtön észrevette, különleges kicsinye van. Szőre úgy 

csillogott, mint a gyémánt, ha rá süt a nap sugara. Sokat gondolkodtak, milyen nevet adjanak neki. Ezért 

összehívták a környéken élő állatokat, segítsenek elnevezni az újszülöttet. 

Mindenki odasereglett, s nagy tanakodásba kezdtek. 

- Legyen a neve Hógombóc! - javasolta a feketepárduc. 

- Nem, nem, inkább Szőrpamacs! - szólalt meg az elefánt. 

Hosszú vita után a majom javaslatára Szikrának nevezték el. 

Telt-múlt az idő, és kis barátunk szépen növekedett. Hamar és gyorsan tanult. A környék összes állatgyereke 

a pajtása volt, a kisegértől az elefántig mindenki szerette. 

Történt egyszer, hogy - szokás szerint - elment a hegyoldalhoz bújócskázni a többiekkel. Annyira 

belemelegedtek a játszásba - amire addig még nem volt példa -, hogy teljesen megfeledkeztek az idő múlásáról. 

Egyszer csak azt vették észre, hogy rájuk sötétedett. Nagyon megijedtek, hogyan fognak hazamenni. 

- Ne féljetek - szedte össze a bátorságát Szikra -, majd én megyek elöl, ti pedig gyertek utánam! 

S a többiek kissé felbátorodva követni kezdték. Minden erejét össze kellett szednie, nehogy barátai 

megérezzék félelmét, hiszen fogalma sem volt róla, merre vezet az út hazafelé. Az éjszaka sötétje vette őket 

körül, az erdő hangjai kísértetiesnek tűntek. 

Hosszú ideig gyalogoltak. Ahogy a hajnal első sugara feltűnt, Szikra hátranézett. Döbbenten vette észre, 

hogy nincs mögötte senki. Nem tudta, mikor és hol vesztette el társait. Rövid töprengés után hangos kiáltásai 

hallatszottak a környéken. 

- Gyertek elő! Hol vagyok!? Maki, Trombi, Kajlafülű! Hahó, hahó! 

Válasz nem jött. Kis szünet után megpróbálta újra meg újra, eredménytelenül. Arra gondolt, visszamegy, 

hátha rájuk talál. Az ám, de teljesen rossz irányba indult el. Ahogy egyre világosabb lett, észrevette, hogy a 

táj szokatlan számára. Minden kihaltnak tűnt, még csak egy szúnyogot vagy egy árva legyet sem látott. A 

fák és a bokrok is egészen furcsák voltak. Levél sem mozdult, ág sem rezdült. Gondolta, odamegy egy 

bokorhoz, és megnézi közelebbről. Ahogy odalépett, és megérintette a levelét, a levél abban a pillanatban 

eltűnt, mintha nem is létezett volna sohasem. Aztán egy fához lépett, azzal ugyanaz történt, mint a bokorral. 

- Nahát - csodálkozott -, sok mindent megtanultam már, de ilyenről még nem hallottam. Talán ez egy 

elvarázsolt erdő? 

Bizony, bizony jól gondolta, mert a Kampósorrú sárkány varázsolta el ezt a helyet. 



Most minden bátorsága cserbenhagyta. Leült, és csendesen elkezdett sírdogálni. Kis idő elteltével egy halk, 

alig hallható hangocska szólalt meg mellette. 

- Ne búsulj, kis tigris! Nincs olyan baj, amiből ne lenne kiút. 

Mancsai közül felemelte fejét, s körülnézett, de nem látott senkit. 

- Nincs elég bajom, már képzelődöm is? - kérdezte hangosan magától. 

- Dehogy képzelődsz, itt vagyok a lábad előtt, a kis szikla tetején. 

Odanézett, s látta, hogy egy hangya gubbaszt a kövön. 

- Hát te ki vagy, és hogy kerülsz ide, erre a kietlen vidékre? 

- Apróapó vagyok, ennek az erdőnek a legöregebb hangyája. A gonosz Kampósorrú sárkány elvarázsolta az 

egész környéket bosszúból, mert a növények és állatok nem akarták őt szolgálni. 

- De hát, te ezt hogy élted túl? - kérdezte csodálkozva Szikra. 

- Úgy, hogy épp a szomszéd erdőben voltam látogatóban nagyapámnál. Mire visszaérkeztem, már csak ez a 

szomorú táj várt rám. 

- Jó, jó, de most mitévők legyünk? Segíthetnék megtörni a gonosz varázslatot? - majd halkan hozzátette: - 

Azon is gondolkodom, hogyan juthatnék haza. 

Megint elkezdett pityeregni. 

- Ne itasd újra az egereket! - szólalt meg a hangya szelíd hangon. - Azt még nem tudom, miképpen tudsz 

hazamenni, de azt tudom, kihez kell fordulnod, akinek nagyobb hatalma van Kampósorrúnál. Rád vártam, 

mert oda én egyedül eljutni nem tudok. Kicsi lábaim elkopnának, mire odaérnék. 

- Mondd, hová vigyelek? - kérdezte még szipogva Szikra. 

- Felmászunk az erdő mellett lévő gyémánthegyre, ahol találunk egy égig érő almafát, aminek a legtetején 

lakik az aranyszőrű párduc, akit Bölcsmancsnak hívnak. Ő tud nekünk segíteni. 

- Rendben van. Induljunk rögtön! 

Apróapó felmászott a kis tigris feje búbjára, s megmutatta a helyes útirányt, merre kell menni. Hét nap, hét 

éjszaka gyalogoltak megállás nélkül, míg odaértek a hegy aljához. 

A hegyoldal nagyon meredek volt, de sikerült felmászniuk, s megpihentek az égig érő almafa árnyékában. 

- Jaj, de elfáradtam! - sóhajtott Apróapó. 

- Hát ez, hogy lehet? Te csak a fejemen csücsültél - csodálkozott Szikra. 

- Tudod te, milyen komoly munka a bundádba kapaszkodni? Hú, még a víz is folyik rólam! 

Ahogy erejük kezdett visszatérni, megkerülték a fa törzsét, s észrevették, hogy van egy kis ajtó rajta. 

Óvatosan kinyitották. Egy kötélen függő kosarat láttak bent. 

- Meg vagyunk mentve! - kiáltott fel Szikra. - Nem kell fára másznunk, ez biztosan a legfelső ágig visz. 

- Hajaj, de én nem merek beszállni! Majd itt megvárlak - sóhajtott a hangya -, járj szerencsével, kedves 

barátom! 



Mit volt mit tenni, egyedül folytatta az útját a kis tigris. Beszállt a kosárba, és lassan húzta magát felfelé. 

Hosszú idő telt el, míg felért. Az ajtó kinyílt. Ragyogó napsütés fogadta. A felhők jóval a lába alatt úsztak 

az égen. A fa levelei, akárcsak a smaragd, úgy tündököltek körülötte. Pár lépésnyire meglátott egy bájos kis 

házikót. Gondolta, jó helyen jár. Óvatosan odalépett az ajtóhoz. Illedelmesen bekopogtatott rajta. Az halk 

nyikorgással kinyílt, s ott állt előtte az aranyszőrű párduc. 

- Szervusz, Bölcsmancs - köszönt. 

- Gyere beljebb, mondd el, mi járatban vagy itt, ahol a madár sem jár? 

Szikra elmesélte, mi történt vele, hogy került az elvarázsolt erdőbe, és hogyan ismerkedett meg az öreg 

hangyával. Tőle tudta meg, Bölcsmancs majd segíteni fog, hogy megtörhesse a gonosz varázslatot az erdő 

felett. 

- Mindent megteszek, ami tőlem telik. Addig is maradj nálam, kérlek, segíts a házimunkában, amíg megfejtem 

a titkot! Így jóval több időm lesz a gondolkodásra. 

Szíves örömest maradt Szikra. Főzött, mosott, takarított, fát vágott. Az aranyszőrű párduc fellapozta az 

összes tudományos könyvét. Sokat ült, és gondolkodott párnás karosszékében. 

- Megvan, megvan! - kiáltotta örömmel. 

Rögtön szaladt a kis tigrishez, hogy elújságolja, rájött a titok nyitjára. 

- Arra az eredményre jutottam, hogy készíteni kell varázsfőzetet, amibe békaszemet, kígyófarkat, 

patkányfület kell belefőzni. Szerencsére, minden szükséges dolog van a kamrámban. Amikor megfőtt, ki kell 

szárítani. Olyan por lesz belőle, mint a közönséges homok. Ezt egy jól zárható tasakba tesszük, hogy el tudd 

vinni magaddal. Amikor éjjel tizenkettőt üt az óra, a sárkány kampós orrát be kell szórnod vele. Tedd ezt 

egymás után három éjszaka. Ügyelj arra, hogy egyenletesen lepje be a por, s vigyáznod kell, hogy minden 

alkalommal szám szerint ugyanannyi homokszem kerüljön rá! Ezzel megtörik a sárkány bűvös ereje, mert ezt 

az orrában hordja. Az elvarázsolt erdő újra feléled, és hazaköltözhet minden állat. 

- Nem is tudom, hogy köszönjem meg, Bölcsmancs - szólt hálásan Szikra. 

- Semmiség, örülök, hogy segíthettem neked. 

- Ó, jaj, de mondd, merre lakik a Kampósorrú? Hiszen még azt sem tudom, hol találom. 

- A Feketevas hegy gyomrában van a palotája. Adok neked ajándékba egy csodaszőnyeget. Csak annyit kell 

mondanod: "Édes szőnyeg, repíts engem!" - és máris oda visz, ahová el akarsz jutni. 

Szikra nagyon örült. Rögtön az jutott eszébe, ha a sárkánnyal végzett, így könnyen haza tud jutni. 

Bementek a konyhába, és elkészítették a főzetet, majd kiszárították, apróra őrölték, és kis tasakba tették, 

aztán búcsút vettek egymástól. 

Szikra ráült a varázsszőnyegre. Első úticélja az almafa alja volt. Arra gondolt, legelőször felveszi Apróapót. 

Egy szempillantás alatt odaért, de a hangyának hűlt helyét találta. 

- Vajon mi történt vele? Merre van? - tépelődött magában. 

Mit volt mit tennie, továbbindult, hogy legyőzze a sárkányt. Szőnyege Kampósorrú palotájának a hátsó 

falánál állt meg a következő másodpercben. Amerre nézett, mindenütt sötétség és félhomály volt. Még a 

mancsáig is alig látott. 



Hamarosan rátalált egy titkos ajtóra, ami a palotába nyílott. Most aztán igazán hasznát vette annak, amit 

a szüleitől megtanult. 

A folyosók ridegek és félelmetesek voltak. Alig tudta visszatartani, hogy fogai ne koccanjanak össze a 

félelemtől. No, de a cél, amit maga elé tűzött, erőt adott neki, amire igencsak szüksége volt. 

Szerencsére hamar rátalált egy szobára, ahol a fő helyet egy óriási ágy foglalta el. Biztos volt abban, hogy itt 

alszik a sárkány. Bebújt az ágy alá, és türelmesen várt. 

Egyszer csak nagy dérrel-dúrral hazaérkezett Kampósorrú. Az egész palota beleremegett. Szuszogás, 

nyányogás hallatszott. 

Hirtelen kivágódott az ajtó, és berontott a ház gazdája. 

- Én leszek a világ ura! - bömbölte. 

Ebből nem eszel! Majd én teszek róla! - gondolta Szikra. 

A sárkány lefeküdt aludni, és olyan erősen elkezdett horkolni, hogy az ágy is recsegett alatta. 

Lassan bár, de eljött az éjfél. Most aztán kamatoztathatta különleges tudását a kis tigris. Ránéztéből 

azonnal háromfelé osztotta a homokszemeket úgy, hogy mindegyik kupac szám szerint ugyanannyi lett. 

Megfogta az egyiket, és egyenletesen rászórta a sárkány orrára. 

- Mi a fene történt velem? - szólalt meg reggel Kampósorrú. - Mintha erőtlenebbnek érezném magam. 

Ki is ment az udvarra, elkezdett tornázni, és a varázslatait próbálgatni. Igaz, különösebb eredményre nem 

jutott. 

Az elkövetkező két éjszaka is sikerült a kis tigrisnek rászórnia a port, s harmadnapra teljesen eltűnt a sárkány 

varázsereje. Akkor előbújt Szikra a rejtekhelyéről, és kihívta Kampósorrút párviadalra. Hamar sikerült 

legyőznie, mert csak annyi erő volt benne, mint egy beteg libában. Ahogy kimúlt, elpárolgott, mint gőz a 

fazékból. 

A táj azonnal megváltozott. Felragyogott a nap. Többé nem volt sötét és félhomály. Még a palota is újjáéledt, 

a folyosók és a szobák is barátságossá váltak. 

Szikra most már nyugodtan körülnézhetett mindenütt. Amikor a konyhába ért, alig hallható, szomorú 

hangocskára lett figyelmes. A hang egy gyufásdobozból jött. Kinyitotta, és barátját, Apróapót találta benne. 

- Jaj, de jó, hogy itt vagy! - nézett fel rá az öreg hangya. 

- Mondd, hogy kerülsz ide? - kérdezte Szikra. 

- Amikor te elindultál a kosárral az égig érő fa teteje felé, nemsokára elrabolt a sárkány, és ide zárt engem. 

Azt mondta, örök rabságra ítél. Azóta itt sínylődtem és aggódtam, mit hoz a holnap. 

- Minden rendben van, a Kampósorrút elpusztítottam, már nincs mitől félned - nyugtatta meg Szikra. 

Nagy kő esett le Apróapó szívéről, és megkönnyebbülten sóhajtott fel. 

- Köszönöm neked, Szikra! - hálálkodott a hangya, és örömében néhány könnycsepp gördült le a szeme 

sarkából. 

- Ne vesztegessük az időt, induljunk azonnal! - sürgette a tigris. 

Ismét felmászott Szikra fejére. 



A palotakertben meglepetés várta őket. Ott toporgott Maki, Trombi, Kajlafülű és a többi barátja. Volt nagy 

öröm és ujjongás, hogy újra találkoztak. Megfogadták, hogy a hazafelé vezető úton sokkal jobban vigyáznak 

egymásra. 

- Engem előbb vigyetek haza! - kérte a hangya. 

- Persze, ez természetes - mondta Szikra -, én is kíváncsi vagyok, mi történt az erdőddel. 

Örömükben felpattantak a varázsszőnyegre. Pillanatok alatt odaértek az elvarázsolt erdőbe. A növények 

újra életre keltek, az állatok visszatértek lakhelyükre. Az öreg hangyától elbúcsúztak, a szőnyeget neki adták 

ajándékba, s indultak tovább. Mentek-mendegéltek, egyszer csak azt vették észre, hogy ismerős vidéken 

járnak. Hamarosan a hegyoldalhoz értek, ahol annak idején bújócskáztak. Innét már csak egy röpke 

pillanatnak tűnt, amíg otthonukhoz érkeztek. 

Szikra belépett a házukba. Anyja és apja, ahogy meglátta a kölykét, a boldogságtól majdnem táncra perdült. 

Kimentek együtt a tisztásra. Ott víg lakomához készülődött az egész állatsereg, ami még ma is tart, ha arra 

jártok, titeket is szívesen vendégül látnak. 

 

Az oroszlán meg az egér 

 

Történt egyszer, hogy az oroszlán, az állatok padisahja, meg a kicsi kis egér egymás szomszédságában 

laktak. Az oroszlán kevély volt és méltóságteljes. 

Mikor az erdőben sétált, senkit sem méltatott figyelemre, senki köszöntését nem fogadta. Látja egyszer a 

kicsi kis egér, hogy arra megy az oroszlán, siet elébe, hogy köszöntse, hogy váltsanak már egy-két jó szót. 

“Nem illik hozzám, az állatok hatalmas padisahjához, hogy egy senkiházi egérrel társalogjak” – gondolta 

magában az oroszlán, azzal elfordult és tovább ment. 

Megbántódott az egér, hogy ilyen barátságtalan a szomszédja. Nem is ment ki többet elébe. 

Egyszer csak eltűnt az oroszlán. Eltelik egy nap, eltelik két nap, és hát csak nem bukkan fel azon az 

ösvényen, ahol mindig sétálgatott. “Biztosan megbetegedett az én szomszédom” – gondolta az egér. 

Harmadnap elhatározta, hogy meglátogatja. “Akármilyen barátságtalan, azért a bajban csak nem hagyom 

el.” 

Futott az egér az erdőn át az oroszlán háza felé – hát egyszer csak hallja ám, hogy valaki nyöszörög a 

közelben. Kiment a tisztásra, és meglátta az oroszlánt. Az ösvényen feküdt és nyöszörgött. Az egyik mellső 

lába beszorult egy vaskaptányba. Lesoványodott a hatalmas oroszlán, háta, mancsa csupa horzsolás, 

karmolás: sokáig küszködött a kaptánnyal, de csak nem bírt kiszabadulni, és egészen elgyengült. 

– Mi történt veled, kedves szomszéd, miért nyöszörögsz olyan fájdalmasan? – fakadt sírva az egér. 

– Hát nem látod, hogy megfogott a kaptány? Harmadnapja kínlódom, de nem bírok kiszabadulni belőle. 

Erős kötéllel hozzá van kötve a kaptány a fához. Ha megtalálnak a vadászok, búcsút mondhatok az 

életemnek. Segíts rajtam, szomszéd, rágd el a kötelet, nem felejtem el, amíg élek! 

Az egér megsajnálta az oroszlánt. Rágcsálni kezdte a kötelet az éles fogával, el is rágta, és az oroszlán 

kiszabadult. 

 


