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1.2. MESE
Jót tenni mindig jó!
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer hat jó barát: a Medvebocs, az Őzgida,
a Kisnyúl, a Kispocok, a Katicabogár és a Méhecske. Egész nyáron együtt
játszottak, napoztak, de tudták, hamarosan vége a nyárnak. Szomorúan
gondoltak arra, hogy egyre hűvösebbek lesznek a napok, fújni fog a szél,
hideg lesz. Egyik szép, napos délután labdázás után leültek beszélgetni, s
elhatározták, építenek egy szép, meleg házat.
Másnap el is kezdték a munkát az erdőben. A többi állat – a
Vadmalac, a Farkas, a Róka, a Béka és a Holló – csak nevettek rajtuk:
– Miért akartok házat építeni?
– Hogy ne fázzunk. Télen nagyon hideg lesz.
– Hahaha – nevetett a Vadmalac, a Farkas, a Róka – minek a ház, ha van
jó meleg bundánk? Hahaha – nevetett a Béka - minek a ház, ha van jó
meleg tó? Hahaha – nevetett a Holló – minek a ház, ha van puha fészek?
– Nevessetek csak! – mondták a jó barátok – s szorgalmasan dolgoztak
tovább.
A Medvebocs nagy fadarabokat gyűjtött az erdőben. Az Őzgida
gallyakat keresett. A Kisnyúl mohát hozott. A Kispocok falevelet szedett
össze. A Katicabogár és a Méhecske pedig messze repült, hogy a faluból
szöget és madzagot hozzon.
A Vadmalac látta, hogyan cipeli a fát a Medvebocs, de nem segített
neki. Nevetett rajta:
– Hahaha, minek cipeled azt a fát? Úgysem tudsz belőle házat építeni! A
Medvebocs azonban nem törődött vele, szorgalmasan tovább cipelte a
szép vastag ágakat.
A Farkas egy fa mögül látta, hogyan gyűjti a gallyakat az Őzgida, de
nem segített neki. Nevetett rajta:
– Hahaha, minek cipeled azokat a gallyakat? Úgysem tudsz belőlük házat
építeni! Az Őzgida azonban nem törődött vele, szorgalmasan tovább gyűjtötte a kisebb-nagyobb gallyakat.
A Róka egy bokorból látta, hogyan keresi a mohát a Kisnyúl, de nem
segített neki. Nevetett rajta:

– Hahaha, minek keresed azt a mohát? Úgysem tudsz belőle házat építeni!
A Kisnyúl azonban nem törődött vele, szorgalmasan tovább kereste a
puha mohát.
A Béka a tóból látta, hogyan szedegeti a faleveleket a Kispocok, de
nem segített neki. Nevetett rajta:
– Hahaha, minek szeded azokat a faleveleket? Úgysem tudsz belőlük
házat építeni! A Kispocok azonban nem törődött vele, szorgalmasan
tovább szedte a faleveleket.
A Holló a fák fölött repülve látta, hogyan hozza a Katicabogár és a
Méhecske a szöget és madzagot, de nem segített nekik. Nevetett rajtuk:
– Hahaha, minek hozzátok azokat a szögeket meg a madzagot? Úgysem
tudtok belőle házat építeni! A Katicabogár és a Méhecske azonban nem
törődött vele, szorgalmasan tovább repült a szöggel és a madzaggal.
Estére minden alapanyagot összeszedtek a szorgalmas jó barátok.
Nagyon-nagyon elfáradtak. Megbeszélték, hogy másnap folytatják a munkát. Mindenki aludni ment.
A Medvebocs arra gondolt, hogy milyen jó lesz, nem kell majd sötét barlangban laknia. Szép, világos háza lesz hamarosan.
Az Őzgida arra gondolt, hogy milyen jó lesz, nem fél majd a sötét, hideg
estéken, mert együtt lesz a barátaival a szép új házban.
A Kisnyúl arra gondolt, hogy milyen jó lesz, nem kell a hideg, nedves
földön aludnia, finom meleg mohából lesz az ágya a szép új házban.
A Kispocok arra gondolt, hogy milyen jó lesz, nem kell a föld alatt laknia,
szép, tágas lesz az új ház.
A Katicabogár arra gondolt, hogy milyen jó lesz, nem ázik meg, ha esik az
eső, száraz lesz a szép új házikó.
A Méhecske pedig arra gondolt, hogy milyen jó lesz, nem fog majd fázni,
ha hideg szél fúj, jó meleg lesz a házikóban.
Másnap a jó barátok korán reggel felkeltek és munkához láttak. A
Medvebocs a vastag fadarabokból megcsinálta a falakat. Az Őzgida a galy
lyakból ablakot és ajtót csinált. A Kisnyúl a mohából kényelmes ágyakat
készített. A Kispocok a falevelekkel betömte a réseket, hogy ne fújjon be
a szél. A Katicabogár és a Méhecske pedig mindenhol ott volt, ahol szög
vagy madzag kellett.
Estére elkészült a házikó.
A Vadmalac, a Farkas, a Róka, a Béka és a Holló csak nevettek:
– Hahaha, csak dolgoznak egész nap, alig esznek, alig isznak, nem játszanak! Hahaha!

A jó barátok azonban nem törődtek velük, boldogan költöztek be az új
házikóba.
Telt-múlt az idő, ősz lett, aztán tél, egyre hidegebb lett. Egyszer csak
kopogtatnak a ház ajtaján:
– Jajajaj, nagyon fázom! Engedjetek be! – kopogtatott a Holló.
– Miért fázol? Van fészked – válaszolták a jó barátok.
- Nincs már fészkem, elfújta az erős szél. Jajajaj!
A jó barátok bent a házban gondolkodtak: Beengedjük? Ne engedjük?
Végül azt mondták:
- Na jó, gyere be!
A Holló boldogan berepült. Így már heten laktak a jó meleg házban.
Eltelt egy kis idő, s újra kopogtatnak a ház ajtaján:
– Jajajaj, nagyon fázom! Engedjetek be! – kopogtatott a Béka.
– Miért fázol? Van meleg tavad – válaszolták a jó barátok.
– Nincs már meleg tavam, befagyott a víz. Jajajaj!
A jó barátok bent a házban gondolkodtak: Beengedjük? Ne engedjük?
Végül azt mondták:
– Na jó, gyere be!
A Béka boldogan beugrált. Így már nyolcan laktak a jó meleg házban.
Eltelt egy kis idő, s újra kopogtatnak a ház ajtaján:
– Jajajaj, nagyon fázunk! Engedjetek be! – kopogtatott a Róka, a Farkas és
a Vadmalac.
– Miért fáztok? Van meleg bundátok – válaszolták a jó barátok.
– Nem elég meleg már a bundánk. Hull a hó és fúj a szél. Jajajaj!
A jó barátok bent a házban gondolkodtak: Beengedjük őket? Ne engedjük
őket? Végül azt mondták:
– Na jó, gyertek be!
A Róka, a Farkas és a Vadmalac boldogan bement. Így már tizenegyen
laktak a jó meleg házban.
Délutánonként valamennyien boldogan nézték a szép, új, tiszta, meleg házikó ablakából, hogyan fúj kint a szél, hogyan hull a hó. A jó barátok arra gondoltak, milyen jó, hogy segíthettek a többi kis állatnak. A
többi kis állat pedig arra gondolt, milyen buták voltak, amikor kinevették
nyáron a jó barátokat.

1.2. FELADAT: MESEKÖNYV
1. kép – ehhez nincs szöveg
2. kép:
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer hat jó barát: a Medvebocs, az
Őzgida, a Kisnyúl, a Kispocok, a Katicabogár és a Méhecske. Egész nyáron együtt játszottak, napoztak, de tudták, hamarosan vége a nyárnak.
Szomorúan gondoltak arra, hogy egyre hűvösebbek lesznek a napok, fújni
fog a szél, hideg lesz.
3. kép:
Egyik szép, napos délután labdázás után leültek beszélgetni, s elhatározták, építenek egy szép, meleg házat.
4. kép:
Másnap el is kezdték a munkát az erdőben. A többi állat – a
Vadmalac, a Farkas, a Róka, a Béka és a Holló – csak nevettek rajtuk:
–Miért akartok házat építeni?
– Hogy ne fázzunk. Télen nagyon hideg lesz.
– Hahaha – nevetett a Vadmalac, a Farkas, a Róka – minek a ház, ha van
jó meleg bundánk? Hahaha – nevetett a Béka - minek a ház, ha van jó meleg tó? Hahaha – nevetett a Holló – minek a ház, ha van puha fészek?
– Nevessetek csak! – mondták a jó barátok – s szorgalmasan dolgoztak
tovább.
5. kép:
A Medvebocs nagy fadarabokat gyűjtött az erdőben. Az Őzgida
gallyakat keresett.
6. kép:
Kisnyúl mohát hozott. A Kispocok falevelet szedett össze. A Katicabogár
és a Méhecske pedig messze repült, hogy a faluból szöget és madzagot
hozzon.

7. kép:
A Vadmalac látta, hogyan cipeli a fát a Medvebocs, de nem segített
neki. Nevetett rajta:
– Hahaha, minek cipeled azt a fát? Úgysem tudsz belőle házat építeni! A
Medvebocs azonban nem törődött vele, szorgalmasan tovább cipelte a
szép vastag ágakat.
A Farkas egy fa mögül látta, hogyan gyűjti a gallyakat az Őzgida, de
nem segített neki. Nevetett rajta:
– Hahaha, minek cipeled azokat a gallyakat? Úgysem tudsz belőlük házat
építeni! Az Őzgida azonban nem törődött vele, szorgalmasan tovább
gyűjtötte a kisebb-nagyobb gallyakat.
8. kép:
A Róka egy bokorból látta, hogyan keresi a mohát a Kisnyúl, de nem
segített neki. Nevetett rajta:
– Hahaha, minek keresed azt a mohát? Úgysem tudsz belőle házat építeni!
A Kisnyúl azonban nem törődött vele, szorgalmasan tovább kereste a
puha mohát.
A Béka a tóból látta, hogyan szedegeti a faleveleket a Kispocok, de
nem segített neki. Nevetett rajta:
–Hahaha, minek szeded azokat a faleveleket? Úgysem tudsz belőlük házat
építeni! A Kispocok azonban nem törődött vele, szorgalmasan tovább
szedte a faleveleket.
9. kép:
A Holló a fák fölött repülve látta, hogyan hozza a Katicabogár és a
Méhecske a szöget és madzagot, de nem segített nekik. Nevetett rajtuk:
– Hahaha, minek hozzátok azokat a szögeket meg a madzagot? Úgysem
tudtok belőle házat építeni! A Katicabogár és a Méhecske azonban nem
törődött vele, szorgalmasan tovább repült a szöggel és a madzaggal.
10. kép:
Estére minden alapanyagot összeszedtek a szorgalmas jó barátok.
Nagyon-nagyon elfáradtak. Megbeszélték, hogy másnap folytatják a munkát. Mindenki aludni ment.
A Medvebocs arra gondolt, hogy milyen jó lesz, nem kell majd sötét
barlangban laknia. Szép, világos háza lesz hamarosan.

11. kép:
Az Őzgida arra gondolt, hogy milyen jó lesz, nem fél majd a sötét, hideg
estéken, mert együtt lesz a barátaival a szép új házban.
12. kép:
A Kisnyúl arra gondolt, hogy milyen jó lesz, nem kell a hideg, nedves földön aludnia, finom meleg mohából lesz az ágya a szép új házban.
13. kép:
A Kispocok arra gondolt, hogy milyen jó lesz, nem kell a föld alatt laknia,
szép, tágas lesz az új ház.
14. kép:
A Katicabogár arra gondolt, hogy milyen jó lesz, nem ázik meg, ha esik az
eső, száraz lesz a szép új házikó.
15. kép:
A Méhecske pedig arra gondolt, hogy milyen jó lesz, nem fog majd fázni,
ha hideg szél fúj, jó meleg lesz a házikóban.
16. kép:
Másnap a jó barátok korán reggel felkeltek és munkához láttak. A
Medvebocs a vastag fadarabokból megcsinálta a falakat. Az Őzgida a
gallyakból ablakot és ajtót csinált. A Kisnyúl a mohából kényelmes ágyakat készített. A Kispocok a falevelekkel betömte a réseket, hogy ne fújjon
be a szél. A Katicabogár és a Méhecske pedig mindenhol ott volt, ahol
szög vagy madzag kellett.
17. kép:
Estére elkészült a házikó.
A Vadmalac, a Farkas, a Róka, a Béka és a Holló csak nevettek:
– Hahaha, csak dolgoznak egész nap, alig esznek, alig isznak, nem
játszanak! Hahaha!
A jó barátok azonban nem törődtek velük, boldogan költöztek be az új
házikóba.

18. kép:
Telt-múlt az idő, ősz lett, aztán tél, egyre hidegebb lett. Egyszer csak
kopogtatnak a ház ajtaján:
– Jajajaj, nagyon fázom! Engedjetek be! – kopogtatott a Holló.
– Miért fázol? Van fészked – válaszolták a jó barátok.
– Nincs már fészkem, elfújta az erős szél. Jajajaj!
A jó barátok bent a házban gondolkodtak: Beengedjük? Ne engedjük?
Végül azt mondták:
– Na jó, gyere be!
A Holló boldogan berepült. Így már heten laktak a jó meleg házban.
19. kép:
Eltelt egy kis idő, s újra kopogtatnak a ház ajtaján:
– Jajajaj, nagyon fázom! Engedjetek be! – kopogtatott a Béka.
– Miért fázol? Van meleg tavad – válaszolták a jó barátok.
– Nincs már meleg tavam, befagyott a víz. Jajajaj!
A jó barátok bent a házban gondolkodtak: Beengedjük? Ne engedjük?
Végül azt mondták:
– Na jó, gyere be!
A Béka boldogan beugrált. Így már nyolcan laktak a jó meleg házban.
20. kép:
Eltelt egy kis idő, s újra kopogtatnak a ház ajtaján:
– Jajajaj, nagyon fázunk! Engedjetek be! – kopogtatott a Róka, a Farkas és
a Vadmalac.
– Miért fáztok? Van meleg bundátok – válaszolták a jó barátok.
– Nem elég meleg már a bundánk. Hull a hó és fúj a szél. Jajajaj!
A jó barátok bent a házban gondolkodtak: Beengedjük őket? Ne engedjük
őket? Végül azt mondták:
– Na jó, gyertek be!
A Róka, a Farkas és a Vadmalac boldogan bement. Így már tizenegyen
laktak a jó meleg házban.

21. kép:
Délutánonként valamennyien boldogan nézték a szép, új, tiszta, meleg házikó ablakából, hogyan fúj kint a szél, hogyan hull a hó. A jó barátok arra gondoltak, milyen jó, hogy segíthettek a többi kis állatnak. A többi kis állat pedig arra gondolt, milyen buták voltak, amikor kinevették
nyáron a jó barátokat.

1.4. FELADAT: MESE-KÉPKÁRTYÁK
1.4. Rajz 1: Középen szép betűkkel: Jót tenni mindig jó!
A lap alján és szélén legyen egy kevés kedves illusztráció: pl. egy erdőben egy házikó,
amely körül a mesében szereplő állatok játszanak, és amelynek az ablakain kinéznek.
(sz)
1.4. Rajz 2: Egy Medvebocs, egy Őzgida, egy Kisnyúl, egy Kispocok, egy Katicabogár és egy
Méhecske labdázik egy szép nyári napon az erdő széli tisztáson. (sz)
1.4. Rajz 3: A Medvebocs, az Őzgida, a Kisnyúl, a Kispocok, a Katicabogár és a Méhecske a fűben
ül és beszélget. A kép jobb felső sarkában egy nagy buborékban megjelenik egy nagyon
szép ház képe, amelynek a kéményéből füst száll fel, miközben esetleg kint fújhat a szél
és eshet az eső. (sz)
1.4. Rajz 4: Munkában lévő Medvebocs, Őzgida, Kisnyúl, Kispocok, Katicabogár és Méhecske, aki
körül ott van az őket kinevető Vadmalac, Farkas, Róka, Béka és Holló. (sz)
1.4. Rajz 5: A kép bal oldalán a nagy fadarabokat gyűjtő Medvebocs van, a jobb oldalán pedig a
gallyakat kereső és gyűjtő Őzgida van. (sz)
1.4. Rajz 6: A kép bal oldalán a mohát hozó Kisnyúl van, a jobb oldalán pedig a faleveleket szedő
Kispocok van. A kép tetején az elrepülő Katicabogár és Méhecske van, a kép jobb felső
sarkában, nagyon messze egy falu körvonalait látni, ide repülnek szögért és madzagért.
(sz)
1.4. Rajz 7: A kép bal oldalán egy nevető Vadmalac van, aki nézi, hogyan cipeli a fát a
Medvebocs. A kép jobb oldalán félig egy fa mögött a nevető Farkas leselkedik, és odaszól a szorgalmasan gallyakat gyűjtő Őzgidának. (sz)
1.4. Rajz 8: A kép bal oldalán félig egy bokor mögött egy nevető Róka van, aki nézi, hogyan keresi
a mohát a Kisnyúl. A kép jobb oldalán egy tó van, amelynek egy pici szigetén egy
lapulevél alól félig látszódva a nevető Béka leselkedik, és odaszól a szorgalmasan
faleveleket gyűjtő Kispocoknak. (sz)
1.4. Rajz 9: A képen a fák fölött repül a nevető Holló, aki odaszól a Katicabogárnak és a
Méhecskének, akik közösen szöget és madzagot cipelnek. (sz)
1.4. Rajz 10: Este van, aludni ment a Medvebocs, s most arra gondol, milyen jó lesz, nem kell
majd sötét barlangban laknia. Szép, világos háza lesz hamarosan. Egy gondolatbuborékban lehetne megjeleníteni egy áthúzott sötét barlangot és mellette egy jól
láthatóan szép, világos ház. (sz)
1.4. Rajz 11: Este van, aludni ment az Őzgida, s most arra gondol, hogy milyen jó lesz, nem fél
majd a sötét, hideg estéken, mert együtt lesz a barátaival a szép új házban. Egy
gondolatbuborékban lehetne megjeleníteni egy áthúzott félő Őzgidát és mellette egy
szép, világos ház, amelyben a Medvebocs, a Kisnyúl, a Kispocok, a Katicabogár és a
Méhecske társaságában ott van az Őzgida. (sz)
1.4. Rajz 12: Este van, aludni ment a Kisnyúl, s most arra gondol, hogy milyen jó lesz, nem kell a
hideg, nedves földön aludnia, finom meleg mohából lesz az ágya a szép új házban.
Egy gondolatbuborékban lehetne megjeleníteni egy hideg kucorgó, fázó Kisnyulat és
mellette egy szép, világos ház, amelyben egy finom, puha mohából készült ágyban
alszik a Kisnyúl. (sz)
1.4. Rajz 13: Este van, aludni ment a Kispocok, s most arra gondol, hogy milyen jó lesz, nem kell a
föld alatt laknia, szép, tágas lesz az új ház. Egy gondolatbuborékban lehetne
megjeleníteni egy föld alatt lakó, sötét lyukban levő szomorú Kispockot és mellette
egy szép, világos, tágas házban kényelmesen elnyújtózó Kispockot. (sz)
1.4. Rajz 14: Este van, aludni ment a Katicabogár, s most arra gondol, hogy milyen jó lesz, nem
ázik meg, ha esik az eső, száraz lesz a szép új házikó. Egy gondolatbuborékban

lehetne megjeleníteni egy falevélen egy másik falevél alá hiába bújó, esőben ázó
Katicabogarat és mellette egy szép, világos házban mosolygó száraz Katicabogarat,
miközben kint esik az eső. (sz)
1.4. Rajz 15: Este van, aludni ment a Méhecske s most arra gondol, hogy milyen jó lesz, nem fog
majd fázni, ha hideg szél fúj, jó meleg lesz a házikóban. Egy gondolatbuborékban
lehetne megjeleníteni egy virágon megbújó, az óriási szélben fázó Méhecskét és mellette egy szép, meleg házban mosolygó nem fázó Méhecskét, miközben kint nagyon
fúj az őszi faleveleket kergető hideg szél. (sz)
1.4. Rajz 16: Az állatok szorgalmasan dolgoznak: a Medvebocs a vastag fadarabokból csinálja a
falakat, az Őzgida a gallyakból ablakot és ajtót csinál, a Kisnyúl a mohából kényelmes ágyakat készít, a Kispocok a falevelekkel betömi a réseket, hogy ne fújjon be a
szél, a Katicabogár és a Méhecske pedig mindenhol ott van, ahol szög vagy madzag
kell.
A háttérben oldalt lehet látni, hogyan nevet rajtuk a Vadmalac, a Farkas, a Róka, a
Béka és a Holló. (sz)
1.4. Rajz 17: Elkészült a házikó. A Medvebocs, az Őzgida, a Kisnyúl, a Kispocok, a Katicabogár és
a Méhecske beköltözik a házba. (sz)
1.4. Rajz 18: Tél van, kint fúj a szél, hullik a hó, havasak az erdő ágai. Bent van a jó meleg házban
(a kéményből füst száll fel, jelzi, hogy jó meleg van bent) a Medvebocs, az Őzgida, a
Kisnyúl, a Kispocok, a Katicabogár és a Méhecske, az ajtón a jól láthatóan nagyon
fázó Holló kopog. Gondolatbuborékban fölötte egy a széltől szétzilált, használhatatlan
fészek képe. (sz)
1.4. Rajz 19: Tél van, kint fúj a szél, hullik a hó, havasak az erdő ágai. Bent van a jó meleg házban
(a kéményből füst száll fel, jelzi, hogy jó meleg van bent) a Medvebocs, az Őzgida, a
Kisnyúl, a Kispocok, a Katicabogár, a Méhecske és az új lakó, a Holló, az ajtón a jól
láthatóan nagyon fázó Béka kopog. Gondolatbuborékban fölötte egy befagyott, hideghavas tó képe. (sz)
1.4. Rajz 20: Tél van, kint fúj a szél, hullik a hó, havasak az erdő ágai. Bent van a jó meleg házban
(a kéményből füst száll fel, jelzi, hogy jó meleg van bent) a Medvebocs, az Őzgida, a
Kisnyúl, a Kispocok, a Katicabogár, a Méhecske, a Holló és a Béka, az ajtón a jól
láthatóan nagyon fázó Róka, Farkas és Vadmalac kopog. Gondolatbuborékban fölöttük ők maguk vannak átázott, szétzilált bundájukban, dideregve. (azt kell, hogy ábrázolja a kép, hogy nem elég meleg a bundájuk ebben a nagy hidegben.) (sz)
1.4. Rajz 21: A jó meleg házban vannak a boldog állatok (a Medvebocs, az Őzgida, a Kisnyúl, a
Kispocok, a Katicabogár, a Méhecske, a Holló, a Béka, a Róka, a Farkas és a Vadmalac), s az ablakokból nézik, hogyan fúj kint a szél, hogyan hull kint a hó, milyen havas
az erdő. (sz)

2.3. FELADAT: MESE-MONDATKÁRTYÁK

1. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer hat jó
barát: a Medvebocs, az Őzgida, a Kisnyúl, a
Kispocok, a Katicabogár és a Méhecske.
Egész nyáron együtt játszottak, napoztak.
2. Egyik szép, napos délután labdázás után
leültek beszélgetni, s elhatározták, építenek
egy szép, meleg házat.
3. Másnap el is kezdték a munkát az erdőben.
A többi állat – a Vadmalac, a Farkas, a Róka,
a Béka és a Holló – csak nevettek rajtuk.
4. A Medvebocs nagy fadarabokat gyűjtött az
erdőben. Az Őzgida gallyakat keresett.
5. A Kisnyúl mohát hozott. A Kispocok falevelet szedett össze. A Katicabogár és a
Méhecske pedig messze repült, hogy a faluból szöget és madzagot hozzon.

6. A Vadmalac látta, hogyan cipeli a fát a
Medvebocs, de nem segített neki. Nevetett
rajta.
A Farkas pedig egy fa mögül látta, hogyan
gyűjti a gallyakat az Őzgida, de nem segített
neki. Ő is csak nevetett.
7. A Róka egy bokorból látta, hogyan keresi a
mohát a Kisnyúl, de nem segített neki.
Nevetett rajta. A Béka pedig a tóból látta,
hogyan szedegeti a faleveleket a Kispocok,
de nem segített neki. Ő is csak nevetett.
8. A Holló a fák fölött repülve látta, hogyan
hozza a Katicabogár és a Méhecske a szöget és
madzagot, de nem segített nekik. Nevetett rajtuk.

9. A Medvebocs arra gondolt, hogy milyen jó
lesz, nem kell majd sötét barlangban laknia.
Szép, világos háza lesz hamarosan.

10. Az Őzgida arra gondolt, hogy milyen jó
lesz, nem fél majd a sötét, hideg estéken,
mert együtt lesz a barátaival a szép új házban.
11. A Kisnyúl arra gondolt, hogy milyen jó
lesz, nem kell a hideg, nedves földön aludnia,
finom meleg mohából lesz az ágya a szép új
házban.
12. A Kispocok arra gondolt, hogy milyen jó
lesz, nem kell a föld alatt laknia, szép, tágas
lesz az új ház.
13. A Katicabogár arra gondolt, hogy milyen
jó lesz, nem ázik meg, ha esik az eső, száraz
lesz a szép új házikó.
14. A Méhecske pedig arra gondolt, hogy
milyen jó lesz, nem fog majd fázni, ha hideg
szél fúj, jó meleg lesz a házikóban.

15. Az állatok szorgalmasan dolgoznak: a
Medvebocs a vastag fadarabokból csinálja a
falakat, az Őzgida a gallyakból ablakot és
ajtót csinál, a Kisnyúl a mohából kényelmes
ágyakat készít, a Kispocok a falevelekkel
betömi a réseket, hogy ne fújjon be a szél, a
Katicabogár és a Méhecske pedig mindenhol
ott van, ahol szög vagy madzag kell.
16. Telt-múlt az idő, ősz lett, aztán tél, egyre
hidegebb lett. Egyszer csak kopogtatnak a
ház ajtaján:
- Jajajaj, nagyon fázom! Engedjetek be! –
kopogtatott a Holló.
17. Elkészült a házikó. A jó barátok boldogan
költöztek be az új házikóba.
18. - Jajajaj, nagyon fázom! Engedjetek be! –
kopogtatott a Béka.

19. – Jajajaj, nagyon fázunk! Engedjetek be!
– kopogtatott a Róka, a Farkas és a Vadmalac.
20. Délutánonként valamennyien boldogan
nézték a szép, új, tiszta, meleg házikó ablakából, hogyan fúj kint a szél, hogyan hull a
hó.

2.4. A FELADATLAP
Jót tenni mindig jó!
A Katicabogár arra gondolt, hogy milyen jó lesz, nem ázik meg, ha esik az
eső, száraz lesz a szép új házikó.
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer hat jó barát: a Medvebocs, az Őzgida,
a Kisnyúl, a Kispocok, a Katicabogár és a Méhecske. Egész nyáron együtt
játszottak, napoztak.
– Jajajaj, nagyon fázunk! Engedjetek be! – kopogtatott a Róka, a Farkas és
a Vadmalac.
A Medvebocs arra gondolt, hogy milyen jó lesz, nem kell majd sötét barlangban laknia. Szép, világos háza lesz hamarosan.
A Kispocok arra gondolt, hogy milyen jó lesz, nem kell a föld alatt laknia,
szép, tágas lesz az új ház.
– Jajajaj, nagyon fázom! Engedjetek be! – kopogtatott a Béka.
A Medvebocs nagy fadarabokat gyűjtött az erdőben. Az Őzgida gallyakat
keresett.
A Róka egy bokorból látta, hogyan keresi a mohát a Kisnyúl, de nem segített neki. Nevetett rajta. A Béka pedig a tóból látta, hogyan szedegeti a fa
leveleket a Kispocok, de nem segített neki. Ő is csak nevetett.
Egyik szép, napos délután labdázás után leültek beszélgetni, s elhatározták, építenek egy szép, meleg házat.
A Vadmalac látta, hogyan cipeli a fát a Medvebocs, de nem segített neki.
Nevetett rajta. A Farkas pedig egy fa mögül látta, hogyan gyűjti a galy
lyakat az Őzgida, de nem segített neki. Ő is csak nevetett.

Az állatok szorgalmasan dolgoznak: a Medvebocs a vastag fadarabokból
csinálja a falakat, az Őzgida a gallyakból ablakot és ajtót csinál, a Kisnyúl
a mohából kényelmes ágyakat készít, a Kispocok a falevelekkel betömi a
réseket, hogy ne fújjon be a szél, a Katicabogár és a Méhecske pedig
mindenhol ott van, ahol szög vagy madzag kell.
Másnap el is kezdték a munkát az erdőben. A többi állat – a Vadmalac, a
Farkas, a Róka, a Béka és a Holló – csak nevettek rajtuk
A Kisnyúl mohát hozott. A Kispocok falevelet szedett össze. A Katicabogár és a Méhecske pedig messze repült, hogy a faluból szöget és
madzagot hozzon.
Az Őzgida arra gondolt, hogy milyen jó lesz, nem fél majd a sötét, hideg
estéken, mert együtt lesz a barátaival a szép új házban.
A Holló a fák fölött repülve látta, hogyan hozza a Katicabogár és a Méhecske a szöget és madzagot, de nem segített nekik. Nevetett rajtuk.
Telt-múlt az idő, ősz lett, aztán tél, egyre hidegebb lett. Egyszer csak kopogtatnak a ház ajtaján:
– Jajajaj, nagyon fázom! Engedjetek be! – kopogtatott a Holló.
A Kisnyúl arra gondolt, hogy milyen jó lesz, nem kell a hideg, nedves földön aludnia, finom meleg mohából lesz az ágya a szép új házban.
A Méhecske pedig arra gondolt, hogy milyen jó lesz, nem fog majd fázni,
ha hideg szél fúj, jó meleg lesz a házikóban.
Estére elkészült a házikó.
Délutánonként valamennyien boldogan nézték a szép, új, tiszta, meleg
házikó ablakából, hogyan fúj kint a szél, hogyan hull a hó.

2.4.B FELADAT
Jót tenni mindig jó!
A Katicabogár arra gondolt, hogy milyen jó lesz, nem ázik meg, ha esik az
eső, száraz lesz a szép új házikó.
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer hat jó barát: a Medvebocs, az Őzgida,
a Kisnyúl, a Kispocok, a Katicabogár és a Méhecske. Egész nyáron együtt
játszottak, napoztak.
– Jajajaj, nagyon fázunk! Engedjetek be! – kopogtatott a Róka, a Farkas és
a Vadmalac.
A Medvebocs arra gondolt, hogy milyen jó lesz, nem kell majd sötét
barlangban laknia. Szép, világos háza lesz hamarosan.
A Kispocok arra gondolt, hogy milyen jó lesz, nem kell a föld alatt laknia,
szép, tágas lesz az új ház.
– Jajajaj, nagyon fázom! Engedjetek be! – kopogtatott a Béka.
A Medvebocs nagy fadarabokat gyűjtött az erdőben. Az Őzgida gallyakat
keresett.
A Róka egy bokorból látta, hogyan keresi a mohát a Kisnyúl, de nem
segített neki. Nevetett rajta. A Béka pedig a tóból látta, hogyan szedegeti a
faleveleket a Kispocok, de nem segített neki. Ő is csak nevetett.
Egyik szép, napos délután labdázás után leültek beszélgetni, s elhatározták, építenek egy szép, meleg házat.
A Vadmalac látta, hogyan cipeli a fát a Medvebocs, de nem segített neki.
Nevetett rajta. A Farkas pedig egy fa mögül látta, hogyan gyűjti a galy
lyakat az Őzgida, de nem segített neki. Ő is csak nevetett.

Az állatok szorgalmasan dolgoznak: a Medvebocs a vastag fadarabokból
csinálja a falakat, az Őzgida a gallyakból ablakot és ajtót csinál, a Kisnyúl
a mohából kényelmes ágyakat készít, a Kispocok a falevelekkel betömi a
réseket, hogy ne fújjon be a szél, a Katicabogár és a Méhecske pedig
mindenhol ott van, ahol szög vagy madzag kell.
Másnap el is kezdték a munkát az erdőben. A többi állat – a Vadmalac, a
Farkas, a Róka, a Béka és a Holló – csak nevettek rajtuk
A Kisnyúl mohát hozott. A Kispocok falevelet szedett össze. A Katicabogár és a Méhecske pedig messze repült, hogy a faluból szöget és
madzagot hozzon.
Az Őzgida arra gondolt, hogy milyen jó lesz, nem fél majd a sötét, hideg
estéken, mert együtt lesz a barátaival a szép új házban.
A Holló a fák fölött repülve látta, hogyan hozza a Katicabogár és a Méhecske a szöget és madzagot, de nem segített nekik. Nevetett rajtuk.
Telt-múlt az idő, ősz lett, aztán tél, egyre hidegebb lett. Egyszer csak kopogtatnak a ház ajtaján:
– Jajajaj, nagyon fázom! Engedjetek be! – kopogtatott a Holló.
A Kisnyúl arra gondolt, hogy milyen jó lesz, nem kell a hideg, nedves
földön aludnia, finom meleg mohából lesz az ágya a szép új házban.
A Méhecske pedig arra gondolt, hogy milyen jó lesz, nem fog majd fázni,
ha hideg szél fúj, jó meleg lesz a házikóban.
Estére elkészült a házikó.
Délutánonként valamennyien boldogan nézték a szép, új, tiszta, meleg
házikó ablakából, hogyan fúj kint a szél, hogyan hull a hó.

3.2. SZÖVEG
Reggeli a Kerek Erdőben
Mese
Nyuszi, Süni, Őzike, Egérke, Mókus és Mackó a Kerek Erdőben laknak.
Ők mind jó barátok. Ma nagyon szép nap van. Süt a nap, nem fúj a szél,
nem esik az eső. Itt van Nyuszi háza. Nyuszi jókedvű. Kinyitja a szekrényt. A szekrényben sok ennivaló van: alma, sárgarépa, sajt, káposzta,
saláta, dió és méz. Nyuszi nem akar egyedül enni. Azt gondolja, elmegy
Sünihez ebédelni, így minden ennivaló megmarad.
Nyuszi szalad Sünihez.
– Szia, Süni! – mondja neki. – Milyen szép nap van! Reggelizzünk
együtt!
– Szia, Nyuszi! Ne haragudj, nem érek rá – feleli Süni. – Őzikéhez megyek reggelizni. Gyere velem!
– Jó ötlet! Menjünk együtt!
Nyuszi és Süni elindulnak Őzikéhez.
– Szia, Őzike! – köszönnek az állatok. – Milyen szép nap van! Reggelizzünk együtt!
– Sziasztok! Ne haragudjatok, nem érek rá. – feleli Őzike. – Egérkéhez
megyek reggelizni. Gyertek velem!
– Jó ötlet! Menjünk együtt!
Nyuszi, Süni és Őzike elsétálnak Egérkéhez.
– Szia, Egérke! – köszönnek Egérkének az állatok. Milyen szép nap van!
Reggelizzünk együtt!

– Sziasztok! Ne haragudjatok, nem érek rá – mondja Egérke. – Mókushoz
megyek reggelizni. Gyertek velem!
– Jó ötlet! Menjünk együtt!
Nyuszi, Süni, Őzike és Egérke sietnek Mókushoz.
– Szia, Mókus! Milyen szép nap van! – köszönnek az állatok Mókusnak. –
Reggelizzünk együtt!
– Sziasztok! – mondja Mókus. – Ne haragudjatok, nem érek rá. Mackóhoz
megyek reggelizni. Gyertek velem!
– Jó ötlet! Menjünk együtt!
Nyuszi, Süni, Őzike, Egérke és Mókus futnak Mackóhoz.
– Szia, Mackó! Milyen szép nap van! Reggelizzünk együtt! – mondják az
állatok.
– Sziasztok! Ne haragudjatok, nem érek rá – feleli Mackó. – Nyuszihoz
megyek reggelizni. Gyertek velem!
– Jó ötlet! – mondja Süni, Őzike, Egérke és Mókus. – Menjünk együtt!
– Nem jó ötlet! – mondja Nyuszi.
Süni, Őzike, Egérke, Mókus és Mackó már nagyon éhesek. Rohannak
Nyuszi házához. Csak Nyuszi nem siet.
– Nagyon kedves vagy, Nyuszi, hogy mindenkit megvendégelsz! –
mondja Süni.
– Igen, nagyon kedves! – mondja Őzike, Egérke, Mókus és Mackó is.
Az állatok mind bemennek a házba, és kinyitják a teli szekrényt. Süni
megeszi az almát, Őzike megeszi a salátát, Egérke megeszi a sajtot,
Mackó megeszi a mézet, Mókus pedig megeszik mindent, ami marad.

Csak Nyuszi nem eszik semmit. A szekrény gyorsan üres lesz.
– Soha többé nem megyek Sünihez reggelizni! – mondja mérgesen
Nyuszi. – Inkább bezárom az ajtót, és egyedül reggelizek!

3.4. SZÖVEG – FORGATÓKÖNYV
Reggeli a Kerek Erdőben
Forgatókönyv a bábjátékhoz
Mesélő:

A Kerek Erdőben vagyunk. Itt lakik Nyuszi, Süni, Őzike,
Egérke, Mókus és Mackó. Ők mind jó barátok. Ma nagyon
szép nap van. Süt a nap, nem fúj a szél, nem esik az eső. Itt van
Nyuszi háza. Nyuszi jókedvű. Kinyitja a szekrényt. A
szekrényben sok ennivaló van: alma, sárgarépa, káposzta, sajt,
saláta, dió és méz. Nyuszi nem akar egyedül enni. Azt
gondolja, elmegy Sünihez ebédelni, így minden ennivaló
megmarad.

Mesélő:

Itt van Süni háza. Nyuszi szalad Sünihez.

Nyuszi:

Szia, Süni! Milyen szép nap van! Reggelizzünk együtt!

Süni:

Szia, Nyuszi! Ne haragudj, nem érek rá. Őzikéhez megyek
reggelizni. Gyere velem!

Nyuszi:

Jó ötlet! Menjünk együtt!

Mesélő:

Nyuszi és Süni elindulnak Őzikéhez.

Mesélő:

Itt van Őzike háza. Nyuszi és Süni szaladnak Őzikéhez.

Ny, S:

Szia, Őzike! Milyen szép nap van! Reggelizzünk együtt!

Őzike:

Sziasztok! Ne haragudjatok, nem érek rá. Egérkéhez megyek
reggelizni. Gyertek velem!

Ny, S:

Jó ötlet! Menjünk együtt!

Mesélő:

Nyuszi, Süni és Őzike elsétálnak Egérkéhez.

Mesélő:

Ez itt Egérke háza.

Ny, S, Ő: Szia, Egérke! Milyen szép nap van! Reggelizzünk együtt!
Egérke:

Sziasztok! Ne haragudjatok, nem érek rá. Mókushoz megyek
reggelizni. Gyertek velem!

Ny, S, Ő: Jó ötlet! Menjünk együtt!
Mesélő:
Mesélő:

Nyuszi, Süni, Őzike és Egérke sietnek Mókushoz.
Itt van Mókus háza.

Ny, S, Ő, E:
Mókus:

Szia, Mókus! Milyen szép nap van! Reggelizzünk együtt!

Sziasztok! Ne haragudjatok, nem érek rá. Mackóhoz megyek
reggelizni. Gyertek velem!

Ny, S, Ő, E:
Jó ötlet! Menjünk együtt!
Mesélő: Nyuszi, Süni, Őzike, Egérke és Mókus elfutnak Mackóhoz.
Mesélő:

Itt van Mackó háza.

Ny,S,Ő,E,Mó: Szia, Mackó! Milyen szép nap van! Reggelizzünk együtt!
Mackó:

Sziasztok! Ne haragudjatok, nem érek rá. Nyuszihoz megyek
reggelizni. Gyertek velem!

S, Ő, E, Mó:

Jó ötlet! Menjünk együtt!

Nyuszi:

Nem jó ötlet!

Mesélő:

Süni, Őzike, Egérke, Mókus és Mackó már nagyon éhesek.
Rohannak Nyuszi házához. Csak Nyuszi nem siet.

Süni:

Nagyon kedves vagy, Nyuszi, hogy mindenkit megvendégelsz!

Ő, E, Mó, Ma: Igen, nagyon kedves!

Mesélő:

Bemennek a házba, és kinyitják a teli szekrényt. Süni megeszi
az almát, Őzike megeszi a salátát, Egérke megeszi a sajtot,
Mackó megeszi a mézet, Mókus pedig megeszik mindent, ami
marad. Csak Nyuszi nem eszik semmit. A szekrény gyorsan
üres lesz.

Nyuszi:

Soha többé nem megyek Sünihez reggelizni! Inkább bezárom
az ajtót, és egyedül reggelizek!

4.5. A FELADATLAP
……………………………….. NÉVJEGYE

Ki vagy?

………………………………….. vagyok.

Hol laksz?

…………………………………………….. .

Kivel akarsz reggelizni?

……………………………………………... .

Kinek a házában reggelizel? …………………………………………….. .
Mit eszel reggelire?
Rajzold ide a házadat!

……………………………………………... .

4.5. B FELADAT
A MESÉLŐ NÉVJEGYE
Hol történik a mese?
………………………………………………... .
Ki lakik ott?
……………………………………………….. .
Milyen idő van?
……………………………………………….. .
Írd le, hogyan, milyen sorrendben mennek az állatok a következő házhoz!
…………………………………………………………………………..…..………...
.

……………………………………………………………………………. .
Kinek a házában reggeliznek az állatok?
……..……………………..………… .
Rajzold le a Kerek Erdőt!

5.4. FELADATLAP
Jelöld X–szel, milyen volt a bábszínház-játék!
Mi tetszett, mennyire tetszett?
Tetszett a mese.
Tetszett a szerepem.
Tetszett a szereplőm háza.
Tetszett, hogy bábokat készítettünk.
Tetszett, hogy díszleteket készítettünk.
Jó volt a többiekkel bábszínházat
játszani.
Tetszett az előadás.
Tetszett, hogy mások is látták az
előadást.

