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Idesüss!
Előszó a 3. kiadáshoz

Kedves Gyerekek, Szülők, Nagyszülők és Pedagógusok!

Az „Idesüss!” és a hozzá tartozó „Csupa új” 2000-ben jelent meg először, 
akkor többek között ezt írtam róla:

„E könyv és a hozzá tartozó két műsoros kazetta megszületésének előz-
ménye az a harminc év, amit óvónőként és zenetanárként a 3–10 éves 
korosztállyal együtt töltöttem. Velük együtt élvén, őket tanítván, sokszor 
az ő ötleteikből, szavaikból, álmaikból vagy éppen kérésükre jöttek létre 
azok a versek, mesék, dalok, melyekkel könyvünket lapozgatván olvasóink 
találkozhatnak...

...Az évszakonkénti csoportosítás elsősorban a pedagógusok számára 
teszi (egyéb érdemei mellett) nagyon jól használhatóvá a könyvet és a kazet-
tákat, hiszen a tananyag a legtöbb óvodai nevelési programban és az általá-
nos iskolai tanmenetben is az évszakok köré szövődik...

...Na és hogy kik kukucskálnak ki a vár ablakain? Természetesen azok 
a jelenlegi és volt óvodásaim, akik a kazettákon szerepelnek...”

Nos, azok a gyerekek azóta felnőttek, anyukák és apukák lettek. A műso-
ros kazettákat 2006-ban, a második kiadás alkalmával felváltotta a CD, 
jelenleg pedig az interneten érhető el a könyvhöz tartozó hanganyag.

Az elmúlt 15–21 évben, a mai napig folyamatosan és rendszeresen 
nagyon sokan kerestek – és keresnek – meg azt kérve, segítsem őket hoz-
zájutni az „Idesüss” könyvhöz és a hozzá tartozó hanganyaghoz, valamint 
a „Csupa új” könyvhöz és annak hanganyagához. Olyanok is, akiknek gye-
rekkorukban az „Idesüss” volt a legkedvesebb könyvük, most meg már 
a saját gyermekük számára szeretnék beszerezni. De nem csak anyukák és 
nagymamák, pedagógusok is kérik a segítségemet a könyv beszerzéséhez.

Ezért különösen nagy örömömre szolgál, hogy létrejött a 3. kiadás. A bel- 
tartalom nem változott, Tényi Kati időt állóan bájos és humoros illusztrációi 
a jövendő olvasókat is ugyanúgy megmosolyogtathatják, mint a régieket.

Kellemes és hasznos időtöltés kívánok szeretettel az „Idesüss”-höz min-
denkinek, aki csak a kezébe veszi, és bízom benne, hogy ugyanolyan örömet 
jelent majd a hozzá tartozó hanganyaggal együtt olvasóinknak is, 
mint amilyen örömet jelentett készítése a szereplő gyerekeknek, 
Tényi Kati illusztrátornak és nekem, a feladatok, versek, mesék, 
dalok és zenék szerzőjének.

      Kovács Barbara





Az őszi szél szomorú. Felhőt hoz felhőre,
a száraz falevelet lerázza a földre.

Görgeti messzire, csörgeti, zörgeti,
csak fúj, s az esőt az ablakra veri.



6

Puha szőnyeg. Tarka minta.
Levél hullott le az útra,

őszi levél. De még mennyi!
De jó rajta lépegetni!

Zöld és sárga, rozsdatarka,
az őszi szél felkavarja,

összegyűjti, széjjelszórja,
mintáit újra írja.

Aláhullva újra szőnyeg,
tündérek is ilyet szőnek:
ilyen tarkát, ilyen puhát,

hordja az út, mint egy ruhát.

Rajta lépem összes léptem,
megigézve nézem, nézem:

VARÁZSSZŐNYEG! Igazcsoda:
levél hullott le az útra.

Őszi varázsszőnyeg



Kinézek az ablakon,
falevél egy nagy halom

már a földet takarja,
a szél összekavarja.

Egy kis huncut szélgyerek
falevelet kergetett.

Összevissza kavarta,
feldobálta magasra.

Rászórta a fejemre,
leráztam én nevetve;

feldobáltam, fel az égbe,
kapaszkodjon meg a szélbe’!

Kinézek az ablakon

Levél a szélben
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Ebben a sorban minden második levél sárga legyen, a többi bármilyen más színű!

Ebben a sorban minden harmadik legyen sárga, a többi bármilyen más színű!

Ebben a sorban minden negyedik legyen sárga, a többi bármilyen más színű!

Ebben a sorban minden ötödik legyen sárga, a többi bármilyen más színű!

Ebben a sorban minden hatodik legyen sárga, a többi bármilyen más színű!

Ebben a sorban minden hetedik legyen sárga, a többi bármilyen más színű!

A megkezdett minta alapján, rajzolj az oldalnak keretet!

Rajzolj ide annyi pöttyöt, amennyi sárga levelet színeztél!


