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Kedves Gyerekek! 
 

Ha járnánk iskolába , akkor ma ünnepelnénk a Madarak és fák napját. Így most ezen a napon 

gondolunk sokat ezekre az élőlényekre. 

 Először nézzétek meg ezt a videót,amely bemutatja a jeles nap lényegét! 3:26 

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=rnpJZjqh-FQ&app=desktop 

 Ha ráérsz ,merülj el ebben a jó kis videóban.Van benne olvasnivaló,hallgatnivaló is. 

https://www.sutori.com/story/madarak-es-fak-napja-majus-10--1dtZVAcPPDD22STbuNTU1bFY 

 Ma egy nagyon szép kis madaras mesét találtam Nektek. Olvasd  el és  gondold át miről 

szól!Meséld el szóban Anyának vagy Apának és azt is ,miért tetszett ez a mese!!! 

 

Élt valahol fent, a messzi hegyekben egy bányász, akinek már régóta nem volt munkája, s 

ezért madarászásra adta a fejét. Legtöbbször vele ment legkisebb fiacskája, a tízéves Peti 

is. A kisfiú egyszer kora hajnalban egyedül ment ki az erdőbe, és elbújt egy bokorban. 

Nem kellett sokáig várakoznia, mert honnan, honnan nem, hirtelen egy cinege szállt a 

lépvesszőre, s mintha az lett volna a leghőbb vágya, hogy a kisfiú azonnal megfogta, még 

csak szabadulni sem próbált a gyerek simogató kezéből. 

 

Vígan fütyörészve ment Peti haza, vállán a hálóval, de a cinege is vidám volt ám, s együtt 

fütyörészett Petivel. Amikor Peti hazaért, leakasztotta a falról kicsinyke kalitkáját, 

betessékelte ajtaján udvariasan a kis cinegét, mohából ágyat is vetett neki, melléje meg 

friss vizet készített be és jó sok kendermagot. No, azért egy kis mákról sem feledkezett 

el, mert azt képzelte, hogy a cinege is szereti, hiszen az ő kedvenc eledele a mákos tészta 

volt. 

 

Másnap hajnalban a cinege vidám énekszóval költötte fel kis gazdáját. Amikor Peti 

odament hozzá, hogy megint friss vizet adjon neki és néhány újabb tökmagot, nagy 

álmélkodására egy icipici kis tojás feküdt a mohán, mint valami kicsi ékszer. S nem is 

közönséges tojás volt az, hanem tündökletesen fénylő pici aranytojás. Másnap kora 

reggel bement a bányász a városba, megkereste az aranyművest, és megmutatta neki a 

kincsét. Ha láttátok volna, hogy elcsodálkozott az aranyműves, mert bizony még 

sohasem került aranytojás a kezébe, s ahogy lemérte a mérlegen, annyit nyomott, hogy a 

szegény bányász egy egész kalap pénzt vitt haza érte. 

 

S ez aztán így ment napról napra, sok-sok hónapon át. Minden reggel, amikor a kisfiú 

odament a kalitkához, hogy megitassa és megetesse hűséges cinegemadarát, mindig ott 

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=rnpJZjqh-FQ&app=desktop
https://www.sutori.com/story/madarak-es-fak-napja-majus-10--1dtZVAcPPDD22STbuNTU1bFY


feküdt a mohán a tündökletesen fénylő pici aranytojás. Egy reggel azonban, amikor 

szokása szerint ismét odalépett a kalitkához, a kis cinege váratlanul emberi hangon 

szólalt meg: 

 

- Most már elég pénzetek van, vegyetek rajta egy veteményeskertet, sok-sok 

gyümölcsfával, tartsatok méheket, és dolgozzatok szorgalmasan. Engem pedig 

engedjetek szabadon, és ígérjétek meg, hogy soha többet nem fogtok kint madarat az 

erdőben. Ha megszegnétek tilalmamat, akkor egy reggel arra ébredtek, hogy a 

veteményeskertnek meg a gyümölcsfáknak hűlt helye lesz. Mindezért cserébe csak annyit 

kérek tőled, hogy vess el egy kis mákot is a kertben, hogy ha majd néha eljövök ide 

vendégségbe hozzátok, megkínálhass vele, mert tudod, igen-igen megkedveltem. 

 

Peti szabadon engedte a kis cinegét, és az fütyülve, trillázva, vidáman repült el az erdő 

felé. Mindannyian megfogadták a tanácsát, szorgalmasan dolgoztak, szépen meg is éltek. 

 

Persze a mákültetésről sem feledkezett el Peti - már csak a mákos tésztái miatt sem -, és 

minden héten egyszer vendégségbe várta a valamikor tündökletesen fénylő pici 

aranytojást tojó cinegét. S ilyenkor akkora füttykoncertet csaptak, hogy elhallatszott 

hetedhét országba, s mindaddig fütyültek, amíg be nem rekedtek.  

 

 Ha van kedved ,nézegesd meg kertünkben , környezetünkben élő madarainkat! 

https://www.youtube.com/watch?v=7BiGrMVLKeY 

 

Ma visszaküldendő feladatod nincs. Viszont az igen, hogy valóban rendesen foglalkozz ezzel a 

feladattal! 

Köszönöm a figyelmedet! 

Andi néni 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7BiGrMVLKeY

