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MILYENEK VAGYUNK?

A kutya meg a nyúl
A világ teremtésekor az állatok nagy barátságban voltak egymás-

sal, nem üldözte egyik a másikat, mint most. Különösen nagy ba-

rátságban volt a kutya a nyúllal.

Történt egyszer, hogy több állat összegyűlt egy erdőben, ott nagy 

tüzet raktak, a tűz körül játszadoztak, mulatoztak. Egyik-másik pi-

rítgatta a talpát a tűz melegénél.

A tűz mellé ült a kutya is, pirította a talpát, de egyszerre csak 

háta mögé lopódzott a nyúl, s a kutyát játsziságból a tűzbe lökte.

Megmérgelődik a kutya, hirtelen kiugrik a tűzből, látja, hogy a tal-

páról leperzselődött a szőr. Hiszen neki sem kellett egyéb, mérgé-

ben megkapta a nyúl farkát, s kettéharapta. Azóta oly kurta a nyúl 

farka, s azóta üldözi a kutya a nyulat mindenütt, ahol látja – még ott 

is, ahol nem látja, csak a nyomát szagolja...
Benedek Elek
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Mutogatós mondókaEzzel látok, meg ezzel is,  
ezzel hallok, meg ezzel is.  

Ezzel érzek illatot, ezzel mindent bekapok. Ezzel fogok, ezzel járok, boldoggá csak ezzel válok.
(a mondóka szövegének megfelelő-

en mutatjuk és mozgatjuk az adott 

testrészeket)

Mondóka

Kicsi orr, kicsi száj
Kicsi orr, kicsi száj, 
keretezi kerek áll, 
kupolája homlok. 
Piros arc, piros nyár, 
áfonyakék szembogár, a pillái lombok.

(a mondóka szövegének megfelelő-en mutatjuk az adott testrészeket)
Mondóka

Volt egyszer egy kis törpe
Volt egyszer egy kis törpe, 

belenézett a tükörbe. 

Meglátta, hogy orra görbe, 

többet nem néz a tükörbe. 

 

Mérges lett a kis törpe, 

forogni is kezdett körbe, 

beleesett a gödörbe, 

görbe orrát betörte.
Mondóka
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Kis állat a hangya
Kis állat a hangya, de nagy a szorgalma. Szorgalmas a méh is, ilyen leszek én is!

Mondóka

TULAJDONSÁGAINK

A furfangos kecske 
Volt egyszer egy kecske. Egyszer a mezőn találkozott a farkassal.

A farkas azt mondta neki:

– Most én megeszlek, mert borzasztóan éhes vagyok.

– Ne egyél meg, farkas koma – könyörgött a kecske –, inkább 

elhozom neked a három fiamat!

Hazament a kecske. A három gidának egy-egy kukoricacsutkát 

tett a szájába, és rájuk parancsolt, hogy így jöjjenek a farkas elé.

– Mit esznek ezek a gidák? – kérdi ijedten a farkas.

– Hagyd el, farkas koma! – így a kecskemama. – Olyan rosszak 

ezek, hogy a múlt nap is három ilyen farkast fölfaltak, mint te vagy. 

Még a csontjukon rágódnak...

A farkasnak se kellet több. Úgy beszaladt a sűrű erdőbe, hogy 

azóta nem is látták. A kecskemama pedig boldogan ment haza 

a három kicsinyével.
Magyar népmese
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A naplopó medve
Egyszer a vadász, amint az erdőn ballagott, találkozott a barna 

medvével.

– Adj’ isten, medve! – köszönt rá.

– Adj’ isten, vadász! – válaszolt a medve. – Mi hír a nagyvilágban?

– Semmi – mondta a vadász. – Hát te mit tudsz?

– Én csak annyit, hogy holnap elbújok aludni. Hiszen nemsokára 

leesik az első hó.

– Elbújsz aludni? És mikor bújsz elő? – kérdezte a vadász.

– Tavasszal, mikor elolvad a hó – mondta a medve.

– Ejnye, te világ lustája! – csóválta fejét a vadász. – Míg más bir-

kózik a téllel, te csak alszol?

– Bizony alszom! – bólogatott a medve. – Még a szememet se 

nyitom ki.

A vadász megharagudott, és így szólt:

– Hallod-e, te lusta! Tudod-e, mi mindent csinálok én télen? 

Szánkót javítok, prémre vadászom, a jég alatt halászom! Reggeltől 

estig dolgozom, és csak éjszaka pihenek. Te még nappal is alszol? 

No hiszen!

És magára hagyta a medvét.

De bezzeg nem segített a szidás! A medve azóta is átalussza 

a telet. Elbújik a barlangjában, és elő se jön tavaszig.
Csukcs népmese alapján
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