Három kívánság
1.

Mesélj a képről! Hogyan élt a szegény ember?

2. Ha szeretnél valamit elérni, a csodát várod vagy teszel érte?
Vitasd meg a pároddal!
3. Három kívánság…
a) Ha egy tündér teljesítené három kívánságodat, mi lenne az?
b) Fogd meg a ceruzádat! Ez lesz a gyertya.
Hunyd be a szemed! Kívánj valamit mára!
Fújd el a gyertyát! Ne mondd el senkinek!
c) Hajtogass tátikát! A társad mondjon egy számot! A tátika válaszol.

4. Miért szegény a fiú a dalban? Figyeld meg! Sorold fel!

Sze-gény le-gény va-gyok én. Er-dőn me-zőn já- rok én.

Kraj-cá - rom

sin-csen,

El - sza - kadt az

Van egy lyukas nadrágom,
Folt is rajt’ huszonhárom.
Ég alatt hálok,
Jobb időket várok.
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in - gem.

Három kívánság
Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy szegény ember és
annak egy felesége. Fiatalok voltak, szerették egymást, de a
nagy szegénység miatt sokszor összeperlekedtek.
Egyszer egy este az asszony tüzet rak. Gondolja magában,
mire az ura hazajön, főz valami vacsorát, de bizony nem volt
miből. Még a víz fel sem forrott, jön haza a gazda, s mondja a
feleségének nagy örömmel:
– Hej, feleség, ha tudnád, mit történt! Vége a nagy szegénységnek, lesz ezután minden, amit szemünk-szájunk kíván.
Amint jövök az erdőből, mit látok az út közepén? Belerekedt
a nagy sárba egy kicsi aranyos kocsi. A kocsi előtt két mókus
befogva, s a kocsiban olyan szép asszony ült, amilyent még világéletemben nem láttam. Bizonyosan tündér lehetett. A segítségemet kérte. Az aranyos kocsit, asszonyostul, mókusostul kikaptam a sárból. Erre mondja nekem az a tündér, szóljak
otthon a feleségemnek, hogy kívánjon hármat, s mind a három
kívánsága azonnal teljesül. Hát, próbáld
meg, kívánj valamit!

1.

összeperlekedtek:
összevitatkoztak

belerekedt:
beleragadt

2.
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rőf:

lármázni:
hangoskodni,
kiabálni

szépszerével:
erővel, nehezen
megszomorodtak:
elszomorodtak,
búsulni kezdtek
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– Jól van, kívánok. Ó, uram, istenem, bárcsak egy rőfös kolbász kerülne ide!
Abban a szempillantásban a kéményből leereszkedett egy
nagy lábos, s a lábosban egy rőfös kolbász volt, szépen összetekeredve.
– Látod, hogy igazam volt – mondta a szegény ember. – Ha3. nem most már valami okosabbat kívánjunk!
A szegény ember elővette a pipáját, még volt egy kicsi dohánya, teletömte. Gondolta, ha pipára gyújt, majd valami
okosabb jut eszébe. Benyúl a tűzbe, hogy szenet vegyen ki a
pipájára, de olyan ügyetlenül talál belenyúlni, hogy a lábos felfordult a hamuba.
Felpattant az asszony, elkezdett lármázni:
– Jaj, de ügyetlen kend, bárcsak az
orrára nőne ez a kolbász!
S ahogy ezt kimondta, már ott
is lógott az urának az orrán a rőfös
kolbász, úgy odaforrott, hogy azt
szépszerével levenni nem lehetett.
Hej, uram, teremtőm, megszomorodtak mind a ketten, már most mit
csináljanak, mit kívánjanak harma4. diknak?
Mondja az ember:
– Előbb ezt a kolbászt vegyük le.
Próbálja az asszony, nem tudja levenni.
– Hát bizony ezt le kell vágni – mondja az asszony. – Egy
kicsit az orrából is lecsippentünk, nem olyan nagy baj az!
– De már azt nem engedem!
– Bizony, ha nem, akkor járjon kend a kolbásszal!
– De már ezt nem teszem, hogy az egész világ csúfja legyek.
– Istenem, istenem, mit tudunk csinálni?
– Tudod mit, asszony – mondja az ember –, kívánd azt, hogy
a kolbász essék le az orromról.

Mit volt mit tenni, a szegény asszony mégiscsak azt kívánta, hogy az ura orráról essék le a kolbász. Mikor aztán leesett,
a hamut szépen lemosta róla, úgy megették egy ültükben,
hogy egy falat sem maradt belőle. Evés közben szépen megbékültek, s többet a szegénység miatt nem veszekedtek,
hanem dolgoztak sokat. Lett aztán ökör is, ló is, lett föld is,
lett szép ház is.
Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

5.

magyar népmese
Benedek Elek gyűjtése nyomán

1.

Hogyan élt a szegény ember és a felesége?

2.

Mondd el, mit mesélt a szegény ember, amikor hazaért!

3.

Miért volt elégedetlen az ember az első kívánsággal?
Kívánj nekik okosabbat!

4.

Mi lett az asszony második kívánsága? Játsszátok el a jelenetet! Ezek után szerinted mi lesz a harmadik kívánsága?

5.

Miért ez lett a harmadik kívánság?
Megfogta az Isten lábát.
Több nap, mint kolbász.
Nincs ám mindenütt kolbászból fonva a kerítés!
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A só
1.

Milyen lehetett az élet egy királyi palotában?

2.

Játsszunk szeret – nem szeret játékot!
Gondolj valakire, és számold ki a levélen,
hogy szeret vagy nem!

3. Alkoss mondatokat a képekkel! Például: úgy szereti, mint
a galamb a búzát! Mondj még hasonlókat!

4. Főzzünk! Kinél lesz a fakanál? Számoljátok ki!
Kérdezze meg tőle:
– Mit főztél hétfőn?
A válaszoló a hétfő kezdőbetűjével
mond egy ételt. Például:
– Húslevest.
Majd továbbadja a fakanalat:
– Mit főztél kedden?
– Káposztát...

5.
36

Borsót főztem,
Jól megsóztam,
Meg is paprikáztam.
Ábele, bábele, huss!

Csoportosítsd kedvenc ételeidet ízük szerint!

A só

(1. rész)
Volt egyszer egy öreg király, s annak három szép leánya. Szerette volna mind a három leányát férjhez adni. Hiszen az nem
is lett volna nehéz, mert három országa volt, mind a három
leányára jutott hát egy-egy ország. Hanem amiképpen nincs
három egyforma alma, azonképpen a három ország sem volt
egyforma. Azt mondta hát egyszer a király a leányainak, hogy
annak adja a legszebbik országát, amelyik őt a legjobban szereti. Sorba kérdezte a leányokat, kezdte a legidősebbikkel:

– Felelj nekem, édes leányom, hogy szeretsz engem?
– Mint a galamb a tiszta búzát – mondá a leány.
– Hát te, édes lányom? – kérdezte a középsőt.
– Én úgy, édesapám, mint forró meleg nyárban a szellőt.
– Na, most téged kérdezlek – fordult a legkisebbikhez –,
mondjad, hogy szeretsz?
– Úgy, édesapám, ahogy az emberek a sót! – felelt a kicsi
királykisasszony.
– Mit beszélsz, te haszontalan lélek – förmedt rá a király –,
kitakarodj az udvaromból, de még az országomból is! Ne is
lássalak, ha csak ennyire szeretsz!
Hiába sírt, könyörgött a királykisasszony, hiába magyarázta, hogy az emberek így meg úgy szeretik a sót, világgá kellett
mennie.
Elindult keserves sírás közt a kicsi királykisasszony, s betévedt egy rengeteg erdőbe. Onnét nem is tudott kivergődni,

3

1.
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odvas:

bélövök:
belövök

2.
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szállást vert egy odvas fában, s ki-kijárt az erdőbe, szedett epret, málnát, szedret, mogyorót, s amit csak talált, úgy éldegélt
egymagában.
Egyszer, mikor már egy esztendő is eltelt, arra vetődött
a szomszéd királyfi, s megpillantotta a királykisasszonyt a málnabokrok közt. De a királykisasszony is észrevette a királyfit,
s nagy ijedten beszaladt a fa odvába.
Utánamegy a királyfi, s beszól:
- Ki van itt?
A királykisasszony meghúzódott az odúban,
reszketett, mint a nyárfalevél, s egy szó nem sok,
annyit sem szólt.
Újra kérdi a királyfi:
- Hé! Ki van itt? Ember-e vagy ördög? Ha ember:
jöjjön ki, ha ördög: menjen a pokol fenekére!
A királykisasszony most sem mert szólni.
Harmadszor is kérdi a királyfi:
- Hé! Ki van itt? Szóljon! Ember-e vagy ördög,
mert mindjárt bélövök!
De már erre megijedt szörnyen a királykisasszony, s kibújt
a fa odvából nagy szipogva-szepegve. Rongyos, piszkos volt a
ruhája, szégyellte magát erősen, s keserves könnyhullatás közt
mondta el a királyfinak, hogy ki s mi ő. Megtetszett a királyfinak a királykisasszony, mert akármilyen rongyos volt, akármilyen piszkos volt a ruhája, szép volt, kellemetes volt az arca.
Szép gyöngén megfogta a kezét, hazavezette a palotájába, ott
felöltöztette drága aranyos, gyémántos ruhába, s két hetet
sem várt, de talán még egy órát sem: papot hívatott, megesküdtek.

1.

Szerinted igaza volt a királynak, hogy megharagudott
a királykisasszonyra? Mi történik ezután a királylánnyal?

2.

Miben hasonlít egymásra a két fiatal, amikor találkoznak?
Miben különböznek? Miért? Szerinted mi történik ezután?

A só

(2. rész)
Telt-múlt az idő, a fiatal pár nagy békességben élt, úgy szerették egymást, mint két galamb. Mondta egyszer a király:
– Na, feleség, én akkor, mikor először megláttalak, nem is
igen firtattam, hogy mért kergetett el az apád. Mondd meg nekem a tiszta valóságot!
– Lelkem, uram – mondja a királyné –, én másként most sem
mondhatom, mint ahogy akkor mondottam. Azt kérdezte az
édesapám, hogy szeretem őt, s én azt feleltem: mint az emberek a sót.
– Jól van – mondja a király –, majd csinálok én valamit, tudom, visszafordul az édesapád szíve.
Hogy s mint fordítja vissza, arról semmit sem szólt a feleségének, hanem csak befordult a másik szobába, levelet írt az
öreg királynak, s abban meghívta délebédre. Hát el is ment a
levél másnap, s harmadnap jött az öreg király hatlovas hintón.
Fölvezette a fiatal király az öreg királyt a palotába, a palotának
a legszebb szobájába, ottan már meg volt terítve az asztal két
személyre. Leülnek az asztalhoz, hordják az inasok az ételeket,
de hogy szavamat össze ne keverjem, a fiatal király megparancsolta volt, hogy az öreg király számára minden ételt külön
főzzenek, süssenek, s abba sót ne tegyenek.

firtattam:
kérdezgettem,
kíváncsiskodtam

3.
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cudar:
cudarul, szörnyen,
nagyon-nagyon

4.

5.

No, ez volt csak az ebéd! Megkóstolta az öreg király a levest,
merített belőle egy kanállal, kettővel, de le is tette mindjárt
a kanalat, nem tudta megenni, olyan sótalan volt. Gondolta
magában az öreg király: ebből bizony kifelejtették a sót, de a
sóban főttben (főtt marhahús) majd csak lesz. Nem volt abban
annyi sem, mint egy mákszem. Hordták a pecsenyéket szép
sorjában, de vissza is vihették, mert a vén király csak megnyalintotta, s belé sem harapott, olyan cudar sótalan, íztelen volt
mind a sok drága pecsenye.
De már ezt nem állhatta szó nélkül az öreg király.
– Hallod-e, öcsém, hát miféle szakácsod van néked, hogy só
nélkül süt-főz?
– Sóval süt-főz az máskor mindig, felséges bátyámuram, de én azt hallottam,
hogy bátyámuram nem szereti a
sót, megparancsoltam hát, hogy
fejét vétetem, ha egy mákszem
sót is tesz az ételekbe.
– No, öcsém, azt ugyancsak rosszul tetted, mert én
erősen szeretem a sót. Kitől
hallottad, hogy nem szeretem?
– Én bizony éppen a kegyelmed leányától, felséges bátyámuram – mondá a fiatal király.
Abban a szempillantásban kinyílt az ajtó, belépett a királyné, az öreg király legkisebbik leánya.
Hej, Istenem, örült az öreg király! Mert még akkor megbánta
szívből, hogy elkergette a leányát, s azóta ország-világszerte
kerestette mindenfelé. Bezzeg, hogy most a legkisebbik leányának adta a legnagyobbik országát. A fiatal király mindjárt
kezére vette ezt az országot is, s még ma is élnek, ha meg nem
haltak.
magyar népmese
Benedek Elek gyűjtése nyomán
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3.

Hogy érez az öreg király, mikor kitagadja a lányát?
Mit jelent az, hogy „visszafordul édesapád szíve”?
Mit tesz a királyfi?

4.

Miért voltak különlegesek az ételek?
Mire jött rá az öreg k
 irály?

5.

Megbánta-e az öreg király, hogy így megharagudott
a leányára? Hogyan tette jóvá?

A természet kincse
Testünk nagy része vízből,
méghozzá sós vízből áll,
mint a tengerek. Só és víz
nélkül nem tudnánk létezni.
Testünk azon dolgozik, hogy
ne veszítse el a sót. Akinek
sóhiánya van, fáj a feje.
Gyengének, erőtlennek érzi
magát. A só gyógyító hatása még a gondolkodásunkat
is segíti.

Milyen betegségeket gyógyítanak sóbarlangban? Nézz utána
a könyvtárban vagy az interneten!
Fejezd be a szöveget a pároddal szóban a mondás szerint:
„A jóból is megárt a sok”!
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Az égig érő paszuly
1.

Menjünk ki a vásárba! Cseréljünk!

2.

Mi az a paszuly?
Bab, paszuly, fuszulyka…
Ki gondolná, hogy a háromféle elnevezés egyet jelent?
A bab, a paszuly és a fuszulyka szó
ugyanazt a termést és növényt takarja más-más vidékeken.
A bab friss termését zöldbabnak vagy
zöldpaszulynak hívjuk. A szárazbab
ennek kiszáradt magja.
A babnak nemcsak sok neve, hanem
sokféle fajtája is van. A futóbab például nagyon magasra fel tud
kúszni.

3.

Találd meg az összeillőket!
málé

köszméte

burgonya
bab
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kukorica

fuszulyka
tengeri

piszke

krumpli
paszuly

Az égig érő paszuly
Egyszer volt, hol nem volt,
még a gyöngyvirágos réteken
is túl, volt egyszer egy szegény asszony. Annak volt egy
fia meg egy tehénkéje.

Olyan szegénységben éltek,
hogy még egy korty tej vagy
egy falat kenyér sem jutott már
nekik. Bizony el kellett adni a
tehenet.

paszuly: bab

2.
A fiú csak egy szem paszulyt kapott a tehénért. Elszontyolodott a szegény aszszony, hogy a gyerek csak úgy
elkótyavetyélte az egyetlen
vagyonkájukat.

Mit volt mit tenni, elültették
a paszulyt. Hát az hajnaltájra
olyan nagyra nőtt, hogy nem
látták a tetejét. A kisfiú fogta
magát, és elkezdett mászni
rajta felfelé.

1.

elkótyavetyélte:
eltékozolta,
elherdálta,
elpazarolta

3.

4.
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7
5.

6.

Mikor feljutott, átbújt egy
lyukon, s talált egy ajtót. Benyitott, hát mit lát? A hétfejű
sárkány tanyáját! Nagy zajjal
jött is a sárkány, egy tyúkkal a
hóna alatt. A fiú meg gyorsan
elbújt egy láda mögé.

Rákiáltott a sárkány a tyúkra,
hogy tojjon egyet. A tyúk tojt
is egy aranytojást. Tojt és tojt,
ameddig a sárkány mondta. –
Ez az aranytojást tojó tyúk kell
nekem! – határozta el a fiú.

Mikor a sárkány elaludt, a
fiú szaladt a tyúkkal ki az ajtón, át a lyukon. Lemászott a
paszulyon, és gyorsan kivágta. A sárkány meg lezuhant a
mélybe, és szörnyethalt.

7.

8.

A fiú hazaért a tyúkkal a
szegény asszonyhoz. – Jaj,
fiam, ezért a tyúkért még anynyi paszulyt se kapsz, mint a
tehénkéért! – jajgatott az anyja. Erre a fiú megmutatta a
tyúk tudományát. Annyi aranyuk lett, hogy jólétben éltek,
míg meg nem haltak.
magyar népmese
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Kik a történet szereplői?

2.

Milyen élete volt a szegény asszonynak meg a fiának?

3.

Mennyit érhet egy tehénke?
Szerinted mire kellett volna elcserélnie a fiúnak a tehenet?

4.

Mi lesz, ha a fiú felmászik a paszuly tetejére?

5.

Te mit tettél volna a fiú helyében?

6.

Miért jó, ha van egy aranytojást tojó tyúkod?

7.

Helyesen tette-e a fiú, hogy ellopta a tyúkot?

8.

Hogyan élt ezután az asszony és a fia?
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1.

Egészítsd ki a vázlatkört!
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A görbe nyírfa
1.

Mi lehet egy csodálatos tarisznyában?

2.

Melyik szó nem illik a sorba? Miért?

3.
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ravasz

csalafinta

agyafúrt

rafinált

csacska

buta

furfangos

furmányos

cseles

fortélyos

leleményes

ötletes

ostoba

ötletgazdag

találékony

lassú

ügyes

furfangos

Melyik meghatározás illik a szólásokhoz?
Helyén van a szíve.

Nem lehet őt becsapni, nehezen
jön zavarba, talpraesett.

Helyén van az esze.

Megcsúfolva átver,
becsap valakit.

Jó helyen jár.

Nem veszíti el a lélekjelenlétét,
nem ijed meg.

Túljár az eszén.

Közel van a megoldáshoz,
ahhoz, amit keres.

Lóvá tesz.

Ravaszsággal, ötletességgel
becsap valakit.

A görbe nyírfa
Élt egyszer réges-régen egy igen furfangos szegény ember, aki messze földön híres volt arról,
hogy mindig a helyén van az esze. Senki sem
tud túljárni az eszén. Ugyanitt élt egy gazdag
ember is, aki folyton dicsekedett az eszével,
és magát tartotta a legokosabb embernek.
– Engem még az a híres furfangos ember sem
tud lóvá tenni – dicsekedett gyakran a gazdag.
Egyszer az úton mendegélve megpillantotta a furfangos embert, aki ott állt, egy görbe nyírfához támaszkodva.
– Téged, barátom, furfangos és leleményes embernek tartanak. No, próbálj túljárni az én eszemen!
– Megpróbálnám én! – felelte a szegény ember. – Túljárnék
az eszeden valami furfanggal, csak az a baj, hogy nincs itt a
furfangos tarisznyám. Otthon feledtem.
– Hát menj haza, hozd el – mondta a dicsekvő. – Itt várlak.
– Mennék én szívesen, de nem mozdulhatok innen – mondta a furfangos. – Látod, hogy megdőlt ez a nyírfa! Ha nem támasztom a hátammal, rögtön kidől.
Megmérgesítette a dicsekvőt a sok kifogás, rákiáltott a szegény emberre:
– Lódulj, hozd a furfangos tarisznyádat, addig majd tartom
helyetted ezt a nyírfát!
A furfangos elment, de nem is tért vissza. A dicsekvő pedig
talán még most is támogatja a görbe nyírfát.
tatár népmese

furfangos:
okos, ravasz

1.

2.

3.
megmérgesítette:
feldühítette,
mérgessé tette

4.

1. Mivel dicsekedett a gazdag ember?
2. Hogyan folytatódik szerinted a mese?
3. Igazat mond a szegény ember?
4. Hogyan járt túl a szegény ember a gazdag eszén? Helyes
dolog becsapni valakit? Mit jelent az, ha valakit megleckéztetnek?
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