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Bevezető
A Nemzeti alaptanterv célja, hogy a családdal együttműködve cselekvő elkötelezettségre
neveljen az igazság és az igazságosság, a jó és a szép iránt, fejlessze a harmonikus személyiség kibontakoztatásához szükséges szellemi, érzelmi, erkölcsi, társas és testi képességeket.
Ezáltal járul hozzá ahhoz, hogy a felnövekvő nemzedék a haza felelős polgárává váljék;
kifejlődjék benne a hazafiság érzelemvilága; reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyen szert; megtalálja helyét a családban, a szűkebb és tágabb közösségekben,
valamint a munka világában.
A fejlesztési területek – nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s így
közös értékeket jelenítenek meg.

Pályaorientáció
Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet
kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell
biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik
megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a
szükséges erőfeszítéseket. Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel,
a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését.

Életvitel és gyakorlat műveltségterület
A tevékenységek, szakmák és életpályák bemutatása megalapozza a tanulók pályaválasztását. A problémák megoldásában és a nehézségek leküzdésében szerzett jártasság segíti
őket, hogy megállják a helyüket a munka világában. A műveltségterület életszerű feladatokkal és eljárásokkal dolgozik, kapcsolatot teremtve az iskolai tanulás és az iskolán kívüli
világ között.
A fejlesztési feladatok szerkezete
1. Az emberi tevékenységek környezete
2. Pályaorientáció és a munka világa
3. Tervezés, kivitelezés, ellenőrzés
3.1. A tevékenység információforrásainak használata
3.2. Tervezés
3.3. Kivitelezés
4. Munkavégzési, tanulási szokások, attitűdök
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4.1 Rend, szabálykövetés
4.2 Egészség- és környezettudatosság, takarékosság, hatékonyság
Közműveltségi tartalmak
1–4. évfolyam
Pályaorientáció, közösségi szerepek
Közösségi feladatvállalás az osztályban, az iskolában és a lakóhelyen.
A legismertebb szakmák, hivatások jellemzői.
5-8. évfolyam
Pályaorientáció, közösségi szerepek Közösségi feladatok vállalása az osztályban, az iskolában. A tágabb közösségért (iskola, település) végzett önkéntes munka lehetőségei és
jelentősége, a tanuló adottságai és lehetőségei szerint aktív részvétel abban. A pénzkereső
munka: a szakmák, foglalkozások csoportjainak jellemzői. A szakma-, illetve pályaválasztás előkészítése.
9-12. évfolyam
Pályaorientáció, közösségi szerepek A civilszervezetek céljai, lehetőségei, jelentőségük, néhány ismertebb nemzeti és nemzetközi civilszervezet tevékenysége. A tágabb közösségért
(iskola, helyi közösség, település) végzett önkéntes munka lehetőségei és jelentősége; közösségi szolgálat. Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és honvédelmi alapismeretek. Az életpálya tervezése; továbbtanulási lehetőségek a szakképzésben és a felsőoktatásban; munkavállalás bel- és külföldön. A munkavállalói lét szakmafüggetlen komponensei. Alapvető
adózási, biztosítási, egészség-, nyugdíj- és társadalombiztosítási, pénzügyi és gazdasági
ismeretek; hivatali ügyek intézése.
Kivonat a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendeletből
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Kedves Kollégák!
A helyes pályaválasztási döntés megalapozását nem lehet elég korán kezdeni. Ennek
előszobája az általános iskolában zajló pályaorientáció. A munkafüzet e nagyon fontos
munkához kíván hozzájárulni néhány feladattal.
A felsorakoztatott mesék hosszúnak tűnnek a koroszály számára, ezért számítok arra, hogy a kollégák felolvasása fogja növelni a műélvezetet. A történetek valójában csak
bevezetők, kedvcsinálók, szervesen nem kapcsolódnak a feladatokhoz, csak utalások formájában. A feladatok rövidek, szerteágazóak, nem a tantárgyi tanítás vagy a gyakoroltatás a funkciója, hanem kifejezetten szakmák nevének megismertetése, tevékenységük
részletezése, munkával kapcsolatos kifejezések felsorolása szórakoztató formában.
A munkafüzethez nincs szükség megoldókulcsra, néha vannak egyértelmű megoldások,
melyet a kollégák tudnak ellenőrizni, néha pedig nem a megoldás vagy nem egy megoldás
a fontos, hanem az a folyamat, hogy beszélnek a gyerekek az adott szakmáról, tevékenységről.
A füzet kapcsolódási pontokat tartalmaz a következő tantárgyakkal: magyar nyelv és
irodalom, vizuális kultúra, matematika, technika, biológia, földrajz, továbbá az anyanyelvi
kommunikáció kompetenciaterülettel.
Jó mulatást kívánok!
A szerző
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Az együgyű csizmadia mint csodadoktor
Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy szegény csizmadia. Kicsit lükebóka volt az istenadta, csizmadiának viszont kitűnő volt. Egyszer beteg lett a felesége, megfájdult a feje.
Kipróbálta a csizmadia az összes falusi praktikát, de az asszony nem lett jobban. Akkoriban nem voltak orvosok a falvakban. A csizmadia is csak hallomásból tudott arról, hogy
a városban él egy doktor, aki minden bajt meg tud gyógyítani. Felkerekedett, hogy felkeresse az asszony gyógyulásának ügyében. Egyedül ment, a feleségét nem vitte magával.
Sejtelme sem volt ugyanis arról, hogy az orvos a betegeket meg szokta vizsgálni.
Sokáig kellett várakoznia a betegváróban. Türelmesen várt, de a kucsmáját nem vette
le. Amikor sorra került, csak úgy, kucsmásan indult befele a rendelőbe. A doktor segédje
úgy nyakon vágta, hogy leesett tőle a kucsmája. A csizmadia kissé meglepődött. Nem
tudta, hogy a kucsma miatt kapta a fülest. Így aztán azt hitte, hogy itt minden belépőt
nyakon vágnak.
Bent a rendelőben előadta, hogy a feleségének hasogat a feje és a láz is gyötri.
- Miért nem hozta el a feleségét, bátyámuram, ha egyszer ő a beteg? - ráncolta a
homlokát a doktor.
- Nem tudtam, hogy így szokás, doktor úr.
- No, sebaj, írok azért egy receptet. Váltsa ki, és adjon a gyógyszerből naponta három
szemet a feleségének. Öt forintot tetszik fizetni.
Az együgyű csizmadia kifizette az öt forintot, elvette a receptet, és elment. Nézegette
a receptet, hát a doktor írása olvashatatlan volt. Erre azt találta ki, hogy ilyen ákombákomot ő is tud rajzolni. Jól megnézte a rendelőt, a házat, a kapu melletti réztáblát
is. Lemért mindent, mert az járt a fejében, hogy ha ilyen könnyen lehet öt forintot keresni a doktorkodással, akkor ő is inkább orvos lesz, mint csizmadia. Csábította az a sok
ötforintos, amit majd a receptekért kap.
Elsétált a patikába, kiváltotta az orvosságot. Hazavitte és beadta az asszonyának. Az
pedig rövidesen meggyógyult. Ekkor a csizmadia előállt a farbával:
- Tudd meg, asszony, hogy én is doktor leszek!
- Ugyan már, nem tudod te, mennyit kell ahhoz tanulni!
- Nem kell hozzá sok tanulás. Elég, ha kiteszek egy réztáblát azzal a felirattal, hogy „Itt
lakik a mindentudó doktor”. Veszek egy receptkönyvet, írok rá valamit olvashatatlanul,
és elkérek érte öt forintot.
Szép álom volt ez, de tudta a csizmadia, hogy a tervek megvalósításához pénz is kell,
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méghozzá nem is kevés. Reggelre kitalálta, hogyan fog pénzt szerezni.
Készített egy pár gyönyörű csizmát, és elvitte a király udvarába. Kieszelte, hogy
felajánlja a királynak, és talán kap érte valami jutalmat. A gondolatot követte a tett. A
királyi vár kapujában az ott álló strázsa megállította.
- Hová igyekszik, bátyám?
- Csak ide, a király őfelségéhez. Egy pár díszes csizmát hoztam a számára.
- Ezért kend jutalmat fog kapni. Beengedem magát, de ígérje meg, hogy a jutalom
felét nekem adja. A csizmadia beleegyezett, így bejutott a palotába. Azonban állt egy őr
a trónterem előtt is. A csizmadiának azzal is meg kellett alkudnia. Ez is kérte a jutalom
felét. Az emberünk neki is megígérte, így végre bekerülhetett a király színe elé.
Átnyújtotta a királynak a csizmákat. A felséges úr megörült a mestermunkának, és
megkérdezte:
- No, fiam, milyen jutalmat kérsz a szép ajándékért?
- Száz botütést, nagyuram!
- De én nem megfenyíteni, hanem megjutalmazni akarlak!
- Adjon csak száz botütést! - erősködött a csizmadia.
- Áruld el: miért kérsz ilyen furcsa jutalmat?
Ekkor a csizmadia előadta töviről hegyire, hogy milyen alkut kötött az ajtónállókkal.
A király behívatta a két őrt:
- Akarjátok-e a jutalom felét? - kérdezte tőlük a csizmadia.
- Már hogyne akarnánk! - lelkesedtek a hadfiak.
- Adjátok ki nekik! - parancsolta nevetve a király.
Erre a szolgák fogták a két őrt, lekapták őket a tíz körmükről, és rájuk verték az
ötven botot. A csizmadiának pedig adott a király annyi aranyat, amennyit csak elbírt az
iszákjában.
Ő pedig a temérdek pénzből megvásárolt mindent, amire szüksége volt a doktorsághoz. Vett a város főterén egy nagy házat, beszerezte a doktori ruhát, a tudós könyveket,
a berendezést, a receptkönyvet, tollakat, tintát, sőt a bejárat melletti réztábláról sem
feledkezett meg. Azt vésette rá, hogy „Itt lakik a mindent gyógyítani tudó doktor”. Végezetül felvett még egy markos legényt is, akinek az volt a feladata, hogy aki betoppan a
rendelőbe, vágja jól nyakon. Vele is így tettek, ő szintén ekképp akart cselekedni.
Ezután jöttek szép számmal a betegek. A csizmadia csak rajzolta szorgalmasan az
ákombákomokat a receptekre. Mondta a betegeknek, hogy váltsák ki bátran a patikában,
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és aki csak iszik belőle, az meggyógyul. Az öt forintot persze nem felejtette el elkérni
tőlük.
A patikában egy fiatal patikus dolgozott. Mivel nem tudta elolvasni a csizmadiából lett
doktor macskakaparását, ezért mindenkitől megkérdezte, hogy mije fáj. Azután kikevert
egy olyan orvosságot, amiről tudta, hogy segíteni fog. Így aztán a csizmadia receptjeitől
sokan meggyógyultak. El is terjedt a híre hét határban a tudományának. Azok a betegei,
akik felépültek a nyavalyájukból, mindentudó hírét keltették.
Telt, múlt az idő, a csizmadia vagyona egyre gyarapodott. Egyszer a királyi udvarból
főemberek jöttek hozzá, és elmondták, hogy országos baj történt. A király leányának
eltűnt a gyémántgyűrűje, pedig az eljegyzésére kapta az apjától. Márpedig a lakodalmat
nem lehet addig megtartani, amíg a gyűrű elő nem kerül. Emiatt parancsolta meg a
király, hogy a mindentudó doktor jelenjék meg a színe előtt. Nem akaródzott elmenni a
csizmadiának, de vitték.
A palotában nagy tisztelettel fogadták, és azonnal bevezették a trónterembe. Kérdezte
is a király:
- No, te mindentudó! Meg tudod-e találni a gyűrűt? Ha nem, akkor fejedet veszem.
- Meg fogom lelni, felséges uram! Hozasd ide a feleségemet is, és ígérem, hogy három
nap alatt meglesz a gyűrű. Addig azonban kérek egy külön szobát és azt, hogy külön
szakácsok főzzenek ránk és szolgáljanak ki. - Pedig nem is remélte a csizmadia, hogy
sikerül megtalálnia. Viszont úgy okoskodott, hogy még három napig legalább úgy él,
mint egy igazi király, azután fejét vehetik. Beesteledett, hozta a szakács a vacsorát.
- No, itt az első, de ebben nem bízhatunk – szólt a feleségéhez a csizmadia. Úgy értette,
hogy a szakácsok közül az elsőben nem bízhat, hogy segítene neki a gyűrűt megtalálni.
Hanem mikor ezt hallotta a szakács, nagyon megriadt. Másnap már nem is ment be
hozzájuk, egy másik szakács vitte be az ételt.
- No asszony, ez itt a második, de ebben sem bízhatunk – jegyezte meg a csizmadia.
Erre a második szakács fehérebb lett a meszelt falnál. A következő napon a harmadik
ment tálalni, de az már előre reszketett félelmében.
- No, asszony, itt a harmadik, és ebben sem bízhatunk.
Ekkor a szakács nem bírta tovább. Térde hullott a csizmadia előtt, és sírva esdekelt:
- Jaj, jaj mindentudó doktor úr! Ne adjon ki minket a királynak! Mi hárman loptuk
el a a gyűrűt. Visszaadjuk, ráadásul pedig adunk magának egy-egy erszény aranyat.
Fölöttébb megvidámodott a csizmadia, hogy megmenekült a bitófától. Persze, hogy
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megkegyelmezett a szakácsoknak. Utasította őket, hogy nyelessék le a gyűrűt az egyik
pulykával, és jól jegyezzék meg, hogy melyik pulyka volt az.
Eljött a negyedik nap reggel. Bevonult nagy gőgösen a csizmadia a király színe elé.
Azonnal parancsot adott az udvari népnek:
- Álljon elém minden emberfia, aki csak él és mozog a palotában? Most kiderül, hogy ki
a bűnös. Azon nyomban összegyűltek a trónteremben. Az „együgyű” csizmadia úgy tett,
mintha törné a fejét. Vakargatta az állát meg az üstökét, majd kis idő múlva megszólalt:
- Nincsen egyiknél sem. Hozzátok most elő a állatokat, biztos közöttük van a tolvaj.
Elővezették az összes lábasjószágot, legvégül behozták a pulykákat. A főszakács, aki
mellette állt, megsúgta, hogy melyikkel etette meg a gyűrűt. A csizmadia rögvest rámutatott arra a pulykára.
- Ez volt a tolvaj, fogjátok meg!
Ezután már egykettőre előkerült a gyűrű. Lett is nagy vigasság! Nyomban megtartották a lakodalmat. A király aranyhintón vitette haza a csizmadiát. Ő meg örvendezett,
hogy ekkora szerencséje volt, és megmenekült a nagy veszedelemből. Nyomban bezárta a
rendelőjét, és hazament a falujába. Ott készíti a csizmákat ma is. Szép csizma kellene?
Eredj el hozzá, szívesen készít neked is.
Magyar népmesék. Összegyűjtötte: Pécsi Tibor. Budapest. Aranyhal Könyvkiadó, 2002.

Feladatok
1. A csizmadia melyik mai szakmához hasonlít? Karikázd be a helyes meghatározás
betűjelét!
(a) Egy étteremben a vendégek által kért ételeket és italokat udvariasan és szakszerűen felszolgálja. Érkezéskor fogadja a vendégeket.
(b) Épületeket tervez, átalakít, korszerűsít. Az építkezést irányítja, ellenőrzi.
(c) Az állatok betegségeit felismeri, illetve ellátja a sérüléseket, gyógyítja a betegségeket, illetve betegségmegelőző lépéseket tesz.
(d) A lábbelik elkészítésével és javításával foglalkozó kézműves szakember.
2. Mit csinál a cipész?
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3. Melyik eszközt ismered fel? Írd alá a nevét! Segítségedre lehet a felsorolás!

........

........

........

(cipészkalapács, harapófogó, cipészár, kaptafa)
4. Rajzold le a kedvenc cipődet!

5. Kösd össze az évszakot a megfelelő cipővel!
tél

félcipő
papucs
strandpapucs

nyár

bakancs
szandál
körömcipő

ősz

hótaposó
csizma
gumicsizma

tavasz

edzőcipő
bokacsizma
sícipő

11

........

6. A mese szerint a csizmadia úgy döntött, inkább orvos lesz. Azok, akik emberek
ápolásával, gyógyításával, egészségének megőrzésével, gondoskodással foglalkoznak,
úgy mondjuk, hogy az egészségügyben dolgoznak. Melyik hasonlatos még az orvosi
szakmához? Húzd alá!
kőműves, cukrász, cipész, ápoló, tanár, villanyszerelő,
mentős, eladó, gyógyszerész, fogorvos, pincér
Miben hasonlítanak? Beszéljétek meg az osztállyal!

7. Mit csinál egy orvos a munkája során? Írd le a tevékenységeket!
–
–
–
–
–
–
8. Melyek az orvosi eszközök? Karikázd be! Nevezd meg őket!

......

......

......

......

......

(fonendoszkóp/orvosi hallgató, orvosi homloktükör)

9. Milyen színű az orvos köpenye és általában az orvosi szoba falai és bútorai? Miért?

10. Mit érzel általában, amikor beteg vagy? Sorold fel a tüneteket!

..................................................................................
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11. Amikor beteg vagy, az orvos gyógyszert ír fel neked. Hol kell azt megvásárolni? Ki
dolgozik ott?

12. A királyi palotában három szakács szolgálta ki a csizmadiát. Milyen feladatai vannak
egy szakácsnak? A kép segíthet.

13. Milyen eszközökkel dolgozik a szakács? Nevezd meg őket! Segítséget kaphatsz a
képről!

14. Neked mi a kedvenc ételed? Le tudod írni, hogyan készül? Kérj szüleidtől segítséget,
ha nehezen megy!
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
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A csizmadia és a gróf lovai
Emlékeztek-e még gyerekek, a csizmadiából lett csodadoktorra? Újra róla szól a mesém,
még abból az időből, amikor elkezdte a doktorságot a városban. Sok beteg kereste fel,
és ahogyan már említettem, tudhatjátok, hogy a patikus segítségével többen meg is gyógyultak közülük. Élt akkoriban a városban egy gróf, akinek rengeteg lova volt. Egytől
egyik nemes, szép paripák, messze földön is nagy hírük volt. Hanem egy éjszaka valami
emberek elloptak közülük kettőt. Nem ám holmi hitványakat, hanem pont a legszebbeket.
Keresték őket mindenfelé, de sehol sem találták. Hívatta a gróf a főlovászt, és így szólt
hozzá:
- Három nap múlva jelented nekem, hogy a lovaimat megtaláltad! - parancsolt rá. Ha mégsem, akkor a fejedet vétetem.
Elkeseredett a lovász, de nem tehetett mást, elindult, hogy felkutassa a lovakat. Két
napig bandukolt az erdőben, a mezőn, a folyóparton a tó mellett, de hiába. A harmadik
nap már nem is keresgélt. Lógó orral és álmosan kódorgott a városban. Így jutott el a
csizmadiából lett doktor rendelőjéig. Ott meglátta a táblát: „Itt lakik a mindent gyógyítani tudó doktor.” Több se kellett neki, beállított a rendelésre. Várt egy félórát, azután
amikor belépett a doktorhoz, kapott egy jókora nyaklevest az arra felfogadott embertől.
- No, mi a baj? - érdeklődött a doktor, mivel látta, hogy a lovász ábrázata nagyon
savanyú. Észrevette, hogy alig áll a lábán a fáradtságtól.
- Az, hogy holnap reggel a fejemet veszik – kezdte a kocsis. Azután mindent elmesélt
töviről hegyire. A doktor türelmesen végighallgatta, majd így szólt:
- Ezen is tudok segíteni. Írok egy receptet, váltsd ki, vedd be, amit adnak, és megoldódik a gondod.
A lovász kifizette az öt forintot, a recepttel pedig elgyalogolt a patikába. A patikus
törte a fejét, hogy mit csináljon ezzel az emberrel. Látta, hogy álmos, ezért adott neki
egy zacskó ébresztőpont. A lovász bevett egy adagot, de még utána is fáradtnak érezte
magát. Elment a város szélére, elbújt egy borospincében, hogy utoljára még jól kipihenje
magát. De csak álmatlanul forgolódott a vackán, mert az ébresztőpor hatására nem bírt
elaludni.
Éjféltájban nyerítést hallott. A portól éles lett a hallása: azonnal rájött, hogy a gazdája lovai azok. Nyerített ő is egyet. A lovak megismerték a hangját és visszanyerítettek.
Ekkor már sejtette a lovász, hogy reggel nem büntetést, hanem jutalmat fog kapni. Bevett
még egy kis ébresztőport, amitől olyan éles lett a szaglása, mint a legjobb vadászkutyá14

nak. Meg is találta a lovakat, bekötve egy félreeső csűrben. Eloldozta őket és vidáman
nótázva hazahajtotta mindkettőt a gazdájához.
A gróf határtalanul boldog volt, hogy a paripái megkerültek. Megjutalmazta a lovászt
gazdagon. Részletesen kikérdezte arról is, hogy miként találta meg a lovakat. A lovász
elmesélt mindent, a doktort is meg a patikust is. A gróf még ezeknek is küldött ajándékot,
mivel annyira hálás volt.
Magyar népmesék. Összeállította: Pécsi Tibor. Budapest. Aranyhal Könyvkiadó, 2002.

Feladatok
1. A mesében a lovász vigyáz a gróf lovaira. Sokan azért szeretik az állatokkal való
foglalkozást, mert szabad levegőn lehet, erdőn és mezőn járhat, növényekkel és virágokkal találkozhat. Mely felsorolt szakmákban van még erre lehetőséged? Húzd
alá!
parkgondozó, óvónő, autószerelő, állatorvos, fodrász, számítógép-szerelő,
erdész, cukrász, kertész, szakács, építész, varrónő
2. Miért jó lovásznak lenni? Miért nem jó lovásznak lenni? Vitasd meg padtársaddal!
3. Le tudsz rajzolni egy lovat egy szekérrel?

4. Mesélj padtársadnak a kedvenc állatodról! Segítő kérdések: Mit eszik? Hogy néz
ki? Hol él? Miért ő a kedvenced? Hol találkoztál vele?
5. Milyen eszközökkel dolgozik egy lovász? Húzd alá!
számológép, villa, talicska, ostor, nyereg, kréta, kalapács, kefe,
vödör, lapát, televízió, sörényfésű, varrógép, patakaparó, olló, tégla,
ecset, tányér, kés, cérna, vasaló
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6. Egy ló képét látod. Hová illenek a részek?
csüd
sörény
pofa
szügy
pata

A csodatévő pék
Valóságos ünnep volt a kenyérdagasztás. Jeles esemény, melyre eljöttek az utcabeli gyerekek közül is néhányan. Nagyanyám kéthetente hajolt a fateknő fölé, hogy ököllel meggyömöszölje a vízzel és a már nyúlós kovásszal összekevert lisztet. Aki kiment a kamrába tűzrevalóért, a kútra vízért, vagy letörölte arcáról a verítéket, az darab ideig dagaszthatott.
Persze csak alapos kézmosás után! Királynak sem volt annyi irigye, mint a tésztagyömöszölő gyereknek. Mi, kisebbek sóvárogva néztük, hogyan tűnik el öklük a lágy masszában,
majd bukkan elő újra, ujjaik közt tésztahártyával. A megdagasztott tészta egyszer csak
domb alakot öltött, és szakajtóba került, amit mi, gyerekek, vászonkendővel lefedve vittünk megsüttetni Disznósi bácsihoz, a pékhez. Csontos, szikár, mindig fáradtnak látszó
ember volt a kenyérsütő mester. Házának udvarába építtette a kemencét, melynek forró,
izzó gyomra előtt, válláig érő, lépcsős gödörben állt Disznósi bácsi. Fehér fejfedőben,
nadrágban, rendszerint félmeztelenül. Kezében irgalmatlanul hosszú nyelű, vékony, lapos
végű lapáttal. Mellette, hosszában a falra akasztva két-három hosszabb-rövidebb lapát,
a keze ügyében vizes vödör, oldalán csuporral. Megengedte, hogy a mélyedés szélére ülve nézzük, hogyan süti a kenyeret, melyet előtte alaposan szemügyre vett. Ha túlnőtt
a lapáton, darabkát lecsípett belőle, és a kemence elejébe dobta. Na erre vártunk mi,
hogy kisüljön. A vakarcsra. Mert finom ugyan a friss kenyér, de a vakarcsnál nem lehet
ízletesebb.
Izgatottan lestünk a kemencébe, mikor az ajtaját kinyitotta a mester, hogy a lapátot
gyorsan és ügyesen megrántva arrébb tegye a kenyereket, vagy megvizezze a tetejüket,
hogy szép barnára piruljanak. Ennél persze jobban érdekelt minket, hogy mi van a vakarccsal? Laza, vagy már héjasodik? Siettettük az időt, de Disznósi bácsi ki nem vette,
amíg jól meg nem sült. Látva farkasétvágyunkat, fogyatkozó türelmünket, néha kedve16

sen ránk nézett, majd a műhelyből kihozott egy maga késztette kiflit, amit igazságosan
szétosztott a kis csapatnak. Aztán, amikor végre kisült a vakarcs – a kenyérre még egy
órát kellett várni –, maga elé tette, átvizsgálta, s ha ehetővé hűlt, darabokra törve adta a
kezünkbe, ahonnan rövid úton a gyomrunkba jutott.
Egyszer öten indultunk a pékhez a lágy kenyérrel. Ennyi gyereknek fél fogára se lesz
elég egy vakarcs – állapítottuk meg. Nosza, lecsíptünk belőle három vakarcsra valót,
így állítottunk be a pékmesterhez. Látva a csonkítást, egyszerre elillant Disznósi bácsi
legendás szelídsége. Komoran nézte a formátlanná vált kenyeret, meg az öt gyereket.
- Ezt küldték a szüleitek? Így süssem meg? - kérdezte.
- Igen, mert most több vakarcs kell – mondtuk.
Csóválta a fejét Disznósi bácsi, majd kisvártatva elővette fakését, és gömbölyűre formálta vele a kenyeret. Megvizezte a tetejét, és bedugta a kemence mélyére a többi közé.
Amikor a három vakarcs is a helyére került, ránk kacsintva csak annyit mondott, ne
féljetek, nem lesz kisebb a kenyér.
És tényleg, amikor kivette, nem akartunk hinni a szemünknek. Úgy fölpúposodott,
megszélesedett a kenyerünk, hogy alig fért a szakajtóba. Attól kezdve csodatevőnek neveztük a pékmestert és a fakését. Ám hiába kértük, tegyen újra csodát, többé nem
vállalkozott rá.
Novák Gábor: Mesebeli mesterek. Budapest. Napsugár és Virág Kft., 2011.

Feladatok
1. Disznósi bácsi szakmája pék. Mit süt a pék? Sorolj fel minél többet!
–

–

–

–

–

–

–

–

2. Szókirakó. Milyen kenyérféléket tudsz kiolvasni a betűkből?
f e é h r
k y n r e é ...............
r z s o n é y r k e

...............

ó i p c

...............

e s m l z e

...............

l á g s n o

...............

c e r e p

...............
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3. Péket látsz munka közben. Válaszolj a következő kérdésekre!
Hol dolgoznak a pékek?
Milyen körülmények között dolgoznak?
Mikor dolgoznak?
Mivel dolgoznak?
Mit viselnek? Miért?

4. Milyen a jó pék? Húzd alá a fontos tulajdonságokat, képességeket!
erős, pontos, jól számol, szeret állni és mozogni, szépen beszél,
magas, tud futni, jó a kézügyessége, szépen fest, szeret magasban
lenni, sokat ül, bírja a meleget, beszél idegen nyelveken

5. Mire kell vigyáznia egy péknek munka közben? Mi baj történhet vele? Beszéljétek
meg a padtársaddal!

6. Sorolj fel ételeket, amihez kenyeret is szoktál enni!
–
–
–
–
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7. Sütőeszközöket látsz. Kösd össze a megfelelő névvel!

kempingfőző, villanytűzhely, búbos kemence, grillsütő, mikrohullámú sütő

Többet ésszel, mint erővel
Réges-régen, olyan sok évvel ezelőtt, hogy csak a legöregebbek emlékeznek rá, történt meg
az, amit most elmesélek.
Nagy és erős barátságot kötött egymással a farkas, az oroszlán és a vaddisznó. Amerre
jártak, mindent elpusztítottak. Garázdálkodtak, sok kárt okoztak, rengeteg mezei állatot
megettek. Kevélykedett is az oroszlán:
- Szeretném azt látni, aki le bírna győzni bennünket!
- Az bizony nem sikerülne senki másnak, csakis az embernek – szögezte le a farkas. Ugyan, ne gyerekeskedj! - szidta le az oroszlán. - Egymagam leverek egy csapat embert.
Csak jönne már erre egy is!
Nem kellett sokat várniuk, mert arra lépkedett egy favágó. Az oroszlán elhatározta,
hogy beleköt. Meg is szólította rögtön:
- Szerencsés jó napot, atyafi! Azt állította a farkas, hogy te mindhármunkat le tudsz
győzni. Áruld már el, hogy mi a te fegyvered?
- A fegyverem? - gondolkodott hangosan a favágó. - Nincs nekem egyebem, mint a
fejszém meg hozzá az eszem. . .
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- Úgy! Szóval az eszed! Vedd hát elő, és győzz le minket!
- Egy baj van csak: hogy otthon felejtettem.
- Sebaj! A farkas majd elszalad a házadba és elhozza.
A favágó elővett egy darab papirost s ráírta a feleségének, hogy a farkas nyakára kösse
rá a köszörűkövet. A farkas elvette a levelet, és sietett a favágó házához. Eközben az
oroszlán meg a vaddisznó szemmel tartották a favágót.
Eltelt egy óra, két óra, három óra, de nem jött a farkas. Azért, mert miután engedte a
követ a nyakára kötni, a falubeliek agyonverték. A favágó ezalatt megéhezett, és elkezdett
szalonnázni.
- Ejnye – szimatolt az oroszlán-, mi az a jó illatú, amit falatozol?
- Vaddisznószalonna – súgta a fülébe a favágó.
Több se kellett az oroszlánnak: nekiugrott a vaddisznónak, és szétmarcangolta.
- Megállj! - kiáltott rá az ember. - Ne így edd meg! Ha szalonnára vágysz, akkor azt
ki kell vágni belőle.
- Igazad van – ismerte el az oroszlán. - Nem finom így szőröstül-bőröstül. Vágd ki,
kérlek, a szalonnáját! Közben pedig kötözz oda engem a fához, mert nem bírok magamon
uralkodni, ráugrom és felzabálom.
A favágónak sem kellett kétszer mondani, rögvest odakötötte az oroszlánt a fához.
Ropogtak is az oroszlán csontjai. Megkérdezte a favágó:
- Próbáld meg, el tudod-e szakítani a kötelet?
Az oroszlán nekirugaszkodott. A kötél szétszakadt, mintha pókhálóból lett volna.
- Erősebben kössél oda, favágó, erősebben! - biztatta az oroszlán.
Az emberünk nagy levegőt vett, és úgy megkötözte az oroszlánt, hogy az elbődült
fájdalmában. Most már szeretett volna szabadulni, de nem bírta elszaggatni a köteléket.
A favágó meg odaugrott hozzá, és agyoncsapta a fejszéjével. Megmutatta ezzel, hogy
milyen igaz a mondás: „Többet ésszel, mint erővel.”
Magyar népmesék. Összeállította: Pécsi Tibor. Budapest. Aranyhal Könyvkiadó, 2002.
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Feladatok
1. Le tudsz rajzolni egy farkast, egy oroszlánt és egy vaddisznót?

2. Kösd össze az állatot a lakhelyével!
óriáskígyó
Európa
zebra

Afrika

grizzly medve

Ausztrália

tapír

Közép-Amerika

kenguru

Észak-Amerika

földikutya

Dél-Amerika

3. Miért fontos szerinted az erdész munkája?
4. Hogyan telik szerinted egy állatorvos napja? Írd bele a naptárba a tevékenységeket!

2017
március 3.

március 4.

8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
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március 5.

5. Találd meg, milyen állatokat gyógyít egy állatorvos!
L Ó K A C S A P T
Ú V U C S

I G A I

D K T F A B Á P G
É N Y E S T R A R
L M A C S K A G I
W Ű K Í G Y Ó Á S
M A J O M B H J V
Segítség: ló, kacsa, kutya, macska, lúd, agár, papagáj, tigris, kígyó, majom, csiga, nyest, sas

6. Egészítsd ki az „állati” közmondásokat/szólások! Mit jelentenek? Használhatod
O. Nagy Gábor: Mi fán terem? című gyűjteményét.
Jobb ma egy . . . . . . . . . . . . . . , mint holnap egy túzok.
. . . . . . . . . . . . . . harapást szőrivel.
Hamarabb utolérik a hazug embert, mint a . . . . . . . . . . . . . . kutyát.
Madarat . . . . . . . . . . . . . . , embert barátjáról.
Amelyik . . . . . . . . . . . . . . ugat, az nem harap.
. . . . . . . . . . . . . . az ebet a karóhoz.
Kutyából nem lesz . . . . . . . . . . . . . . .
Bolhából . . . . . . . . . . . . . . csinál.
Sok lúd disznót . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . , mint a templom egere.
Egy fecske nem csinál . . . . . . . . . . . . . . .
Egy fenékkel nem lehet két . . . . . . . . . . . . . . megülni.
Okos . . . . . . . . . . . . . . , szamár szenved.

Tanácstalan János
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy ember. Ismerősei csak úgy nevezték: Tanácstalan
János. Bármire készült, bármihez fogott, sohasem volt bizonyos abban, hogy jól cselekszike, helyesen teszi-e azt, amit tesz. Egész életében mást se csinált, mint folyton-folyvást
tanácsot kért másoktól, ezért hol a felét sem tette meg annak, amit megtehetett volna,
hol meg kétszer annyit tett, mint amennyire szükség volt.
Sok időbe tellett, míg Tanácstalan János megunta a tanácstalankodást és felhagyott
a kérdezősködéssel. Most meg még azt sem kérdezte meg az emberektől, amihez bizony
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csakugyan tanácsra lett volna szüksége. De hát ilyen volt Tanácstalan János, egyszer túl
sokat kérdezett, máskor meg éppen semmit sem.
Történt pedig egy napon, hogy megfájdult a foga. Eddig még soha életében nem fáj
a foga, érthető tehát, hogy most igen-igen megijedt. El is határozta, hogy mégiscsak
megkérdezi a szomszédasszonytól, mit kellene tennie a fogfájás ellen. Szép illedelmesen
bekopogtatott a szomszédasszonyhoz s fél fogáról beszélve így szólt.
- Jó napot, szomszédasszony! Átjöttem magához tanácsért.
- No, ha átjött, jól tette – felelte a szomszédasszony-, aztán mondja, mihez adjak
tanácsot magának?
- Fáj egy kicsinyt a fogam – felelte Tanácstalan János - , szeretném, ha nem fájna.
- Akkor jó helyre jött – lelkendezett a szomszédasszony-, mert nekem valahányszor
fáj a fogam, mindig egy korty pálinkát tartogatok rajta. Próbálja ki maga is, bizonyosan
használni fog.
Megköszönte Tanácstalan János a tanácsot s hazament, hogy aszerint tegyen, amint
a szomszédasszony mondta. Meghúzta a pálinkás butykost s tartogatni próbálta fájós
fogán a pálinkát, ám vagy rosszul csinálta, vagy a fájós fog nem kedvelte a pálinkát, de
annyi bizonyos, hogy a foga jobban fájt. Keserves fintorral az arcán átballagott a másik
szomszédhoz, hogy attól kérjen tanácsot. A másik szomszéd éppen paprikát darált az
udvaron s nagy prüszkölve, harákolva fogadta Tanácstalan Jánost. A paprika erős volt,
mint a méreg s annak szálló porától prüszkölt, harákolt a szomszéd.
- Hallja-e, kedves szomszéd – kezdte beszédét János-, ajánlhatna nekem valami gyógyírt.
- Milyen betegségre? - fontoskodott a szomszéd.
- Éppen bizony fogfájásra – felelt János –, merthogy jócskán fáj a fogam. Tettem már
rá pálinkát, de az nem használt, sőt, mintha jobban fájna azóta.
- Persze, hogy jobban fáj – csattant fel a szomszéd –, ki is hallott még olyan szamárságot, hogy fájós fogra pálinkát tegyenek. Attól bizonyosan csak még jobban fáj, ez csak
magától értetődő valami.
- Hát akkor mit tegyek rá, ami elmulasztja a fájdalmat? - siránkozott panaszos hangon
János.
- Miért nem jött hozzám korábban, már régen el is feledte volna a fogfájást. Adok én
magának olyan orvosságot, még a patikában sincs különb – hencegett az ember.
- Adja, adja, aranyos szomszéd – lelkendezett János –, de azt is mondja meg, hogy mit
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ad, mert ne adj’ isten, máskor is szükségem lehet rá s akkor már majd szólnom sem kell.
- Ihol van e – mutatott a szomszéd a méregerős darált paprikára –, ebből csak egy
csipetet tegyen a fájós fogára, akkor bizonyosan nem fogja érezni a fogfájást.
Tanácstalan János fájós fogára rátett egy csipetnyi méregerős paprikát és csakugyan
nem érezte a fogfájást, mert a méregerős paprika olyan eszeveszetten marta a száját, hogy
az esze is majd világgá szaladt. Fél lábon ugrálta körül az udvart iszonyatos fájdalmában.
Közben lihegett, krákogott, sőt még vonított is, és makogva, nyöszörögve futott ki a
csodálkozó szomszéd udvarából az utcára.
Elsőnek a lókupeccel találkozott, aki nyomban karon fogta és érdeklődött: mi a baja?
János nagy kínosan kinyögte baját és szenvedését, mire a kupec így felelt neki.
- Hogy lehet ilyen szamárságot csinálni, nem is csoda, hogy ennyire megfájdult! Ki
hallott még ilyet?! Fájós fogra pálinkát és erős paprikát! Nyugalomra van magának
szüksége. Ha megfogadja a tanácsomat, jobban lesz. Menjen szépen haza, feküdjék le,
melegítsen sót egy lábosban, öntse a sót lisztes zacskóba és amilyen melegen csak el tudja
viselni, tartogassa az arcának azon a részén, ahol a fájós foga rakoncátlankodik.
Tanácstalan János megfogadta a lókupec tanácsát, hazament, meleg sós zacskót tett
az arcára s lefeküdt. Várta: mikor lesz már jobban. De bizony hiába várt, mert a foga,
ha lehet, még jobban fájt, s most már az arca is lüktetett.
Már azt sem tudta, hová legyen fájdalmában, mikor bekopogtatott hozzá a helybeli
borbélymester. János nagy keservesen elnyöszörögte vendégének, mi baja és mit csinált
már eddig, mire a borbély szigorú hangon ráripakodott:
- Hogy lehet ilyen bolondságot csinálni?! Fájós fogra nem szabad meleget tenni, mert
a meleg vérbőséget okoz s a fog csak még jobban fáj.
- Jaj nekem, jaj nekem – nyöszörgött János –, mondja meg, hogy mit tegyek?
- Mit tegyen. . . - zsörtölődött a borbély –, mindenekelőtt vegye le a meleg sót az arcáról
és kortyintson rá jéghideg kútvizet.
- De nem fog még jobban fájni? - kételkedett János.
- Az első pillanatban igen – felelt a borbély –, de aztán majd elmúlik.
Azzal sűrű fejcsóválások között magára hagyta a beteget. Tanácstalan János pedig
kiballagott a kúthoz, nagy keservesen kimert vagy száz vödör vizet, mert csak a századik
vödör vizet találta elég hidegnek. Aztán elszántan bekortyintott a vízből egy fél pofára
valót, de hangos üvöltéssel nyomban ki is köpte. Mert minden eddigi fájdalom csak
gyerekjátéknak tűnt fel ahhoz a fájdalomhoz képest, amit a hirtelen hörpintett víz után
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érzett.
Ám csakugyan, a rettenetes fájdalom után mintha alábbhagyott volna a fogfájása, de
ennek sem örülhetett sokáig. Estére úgy érezte, mintha az egész fogsora fájna és a fogai
helyén cipó nőtt volna a szájában. Feldagadt a fél arca olyannyira, hogy Tanácstalan
Jánosra még a tulajdon jó édesanyja is csak hosszas töprengés után ismert volna rá.
Nem tudta tovább tűrni esendő állapotát, elhatározta hát, elmegy a kocsmároshoz és
attól kér tanácsot, mert véleménye szerint a kocsmáros volt a legokosabb ember a földön.
Útközben azonban találkozott Mari nénivel, aki előbb nem fogadta a köszönését, mert
nem ismert rá. De mikor János megszólította, hát mégiscsak rávélekedett. Mikor Mari
néni végighallgatta viszontagságait, fejcsóválva kerepelni kezdett:
- Ej, ej, szegény fiam, hogy követhettél el ennyi ostobaságot? Az emberek csak okosnak
akarnak látszani, közben nem értenek a dologhoz. Amint megfájdult a fogad, nyomban
hozzám kellett volna jönnöd, nem szenvedtél volna ennyit. No, de ami késik, nem múlik,
ne menj te a kocsmároshoz, gyere csak hozzám. Nagyobb betegségekből is kigyógyítottam
én már a hozzám fordulókat.
- Jaj de jó lesz, Mari néném – hálálkodott János –, hogy nem jutott eszembe, hogy
csak magához jöjjek.
- Most már mindegy – legyintett az öregasszony –, a fontos, hogy itt vagy. Hanem
hallod-e, kedves fiam, ha úgyis jössz hozzám, hozzál magaddal egypár szép ludat, mert az
én ludaimat a múlt héten ellopták s most nincsen egy sem.
Tanácstalan János hát visszafordult, s két lúddal a hóna alatt tért be Mari néni házába.
Az öregasszony elvette tőle a ludakat s leültette Jánost egy háromlábú székre. Nyomban
hanyatt is esett a boldogtalan, de Mari néni rá se hederített, hanem térült-fordult s
egy merőkanál parázzsal tért vissza. János közben feltápászkodott s aggódva figyelte a
parazsas kanalat. Mari néni meg az orra alá tartotta a parazsas kanalat úgy, hogy a parázs
majdnem megsütötte János orrát, s közben mindenféle hókuszpókuszt mormolt. Aztán
egész váratlanul felkapott az asztalról egy tele pohár vizet, János szeme közé loccsantotta
s rákiabált:
- Le ne töröld arcodról a vizet, szerencsétlen, mert ha nem hagyod leszáradni, bizony
nem gyógyulsz meg soha!
Azzal kituszkolta Jánost a ajtón. A csuromvizes, dagadt képű János pedig megindult
hazafelé. Útközben összetalálkozott a tanítóval. A tanító megállította s megkérdezte tőle:
mi baja?
- Ej, ej, fiam – csóválta fejét a tanító –, bizony szamár módon cselekedtél s oktalanul
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szenvedtél. De mielőtt megmondom, hogy mit tegyél, föladok neked néhány kérdést.
Először is azt mondd meg, ha hordót akarsz csináltatni, a borbélyhoz mégy-e vagy a
kádárhoz?
- Bizony a kádárhoz- felelt keservesen János.
- Hát ha hajat akarsz vágatni, kovácshoz mégy-e, vagy a kádárhoz?
- Egyikhez sem, hanem a borbélyhoz – felelt János.
- Hát ha mindezt ilyen jól tudod, akkor ha beteg vagy, miért nem orvoshoz mégy?
Miért mégy a szomszédokhoz, borbélyhoz, a kupechez és mindenkihez, csak ahhoz nem,
akihez kellene?
János megköszönte szépen a tanító tanácsát és elbúcsúzott tőle. Ezután hazament,
tiszta ruhát öltött magára és elindult, hogy megkeresse az orvost. Félénken lépett be a
rendelőbe, de a kedves doktor bácsi felbátorította és hamarosan megeredt a szava. Csak
úgy ömlött belőle a panasz. Az orvos meghallgatta, megvizsgálta és meg is gyógyította,
bár már éppen az utolsó órában érkezett hozzá. János most már azt is megtanulta, hogy
az orvoshoz akkor kell elmenni, amikor még a kis bajból nem lesz nagy betegség!
Kovács Attila: Doktor bácsi meséi. Budapest. Unió Lap és Könyvkiadó, 1993.

Feladatok
1. A mesében több olyan szakma is szerepel, amit ma már másképp hívunk. Kösd
össze a régi elnevezést a magyarázattal!
borbély
Felveszi az italrendelést, a pultnál elkészíti a
koktélokat, kiszolgál.
lókupec

A szépségiparon belül vágást, szárítást, festést végez.

kocsmáros

Lovakkal kereskedik, elad és vásárol.
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2. Tanácstalan János végül eljutott betegségével a fogorvoshoz. Milyen eszközökkel
dolgozik a fogorvos? Beszéljétek meg az osztállyal!

3. Mi jellemzi szerinted a fogorvosokat? Húzd alá!
kedves a betegekkel, tiszta a keze, szájmaszkot visel, szépen ír, gyorsan fut,
jól főz, nem fél a vértől, sokat tanul, szeret úszni, injekciót is ad, betömi
a fogat, fogszabályozót ír fel, énekel
4. Játsszátok el párban, hogy egyikőtök a fogorvos, másik a beteg. Magyarázd el a
helyes fogmosást!
5. Színezd ki a képet!
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A kóstoló története
Élt egyszer egy kis faluban egy pap. Ezt a papot annyira szerették az emberek, hogy
valahányszor disznót vágtak, kóstolót küldtek neki. Történt egyszer, hogy a pap maga is
disznót hizlalt, ám amikor elérkezett a vágás ideje, ráeszmélt, hogy most neki illene egy
kevéske sültet meg hurkát küldenie minden parasztnak, akitől eddig kóstolót kapott.
- Talán bizony nem is elég erre egy disznó, aztán meg nekem magamnak egy falat nem
sok, annyi sem maradna – tanakodott magában, s elment a sekrestyéshez, hogy tanácsot
kérjen tőle, miként lehetne, hogy ne kelljen kóstolót adnia a parasztoknak.
A sekrestyés azt tanácsolta neki, hogy a vágás után akassza ki a disznót a háza elé,
sötétedésig hagyja ott, aztán az éj leple alatt csendben rejtse el, másnap meg mondja a
parasztoknak, hogy a disznót ellopták. Így senki nem várja el majd a kóstolót. A papnak
igen megtetszett a dolog, így is tett: levágatta és a ház elé akasztotta a disznót.
Mikor besötétedett, a sekrestyés a pap házához lopakodott, csendben leakasztotta s
hazavitte a disznót. Másnap reggel a pap elment a sekrestyéshez, s mondja neki:
- Valaki gonosz tréfát űzött velem az éjjel! Ellopták a disznómat!
- Igen, igen – felelte a sekrestyés. - Éppen így mondja majd, hogy az emberek elhiggyék.
- Nem, nem tréfálok, bizony mondom, hogy ellopták a disznómat! - erősködött a pap.
- Jól van, éppen így kell mondani – felelte megint a sekrestyés. -Én is teszek majd
róla, hogy a hír elterjedjen az emberek között.
Mikor a pap egyre csak jajveszékelt, a sekrestyés végül így szólt:
- Ugyan, tisztelendő úr, én mindent tudok, hiszen magam javasoltam a dolgot, előttem
igazán nem kell játszania!
A pap egyre nagyobb haragra gerjedt, s mivel elfogta a gyanú a sekrestyés viselkedését
illetően, végül arra kérte, hogy egy-két napra hadd hozzon át hozzá egy ládát, amelynek
nála éppen nincs helye. A sekrestyés ráállt a dologra, a pap meg bebújtatta a ládába
az anyósát, hogy az figyelje ki, nem a sekrestyés vitte-e el a disznót. Mert ha ő vitte el,
biztosan szót ejt majd róla a feleségével. A sekrestyésnek aztán még a lelkére kötötte,
hogy semmi szín alatt ki ne nyissa a ládát.
Vasárnap a sekrestyés felesége káposztát főzött, hozzá sültet a disznóhúsból. Hát
ahogy ott ülnek az asztalnál, mondja a sekrestyés lánya:
- Ej, de jó a pap húsa!
Hallja ezt az anyós a láda fenekén, hát elneveti magát. Igen ám, de a sekrestyés
meghallotta a nevetését.
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„No megállj csak – gondolta magában. - Megemlegeted még, hogy hallgatóztál!” Azzal elővett egy darabka ként, meggyújtotta, s egy hasadékon át a ládába dobta. Ám
az asszony csodálatos módon nem kiáltott, nem jajveszékelt. Hát ahogy a sekrestyés
kinyitotta a ládát, rémülten látta, hogy az asszony megfulladt a kéngőztől, holtan fekszik
a láda fenekén. A sekrestyés hamarjában visszament az asztalhoz, levágott egy darab
húst, az asszony szájára tömte, s visszacsukta a láda fedelét.
Másnap reggel a pap elküldött a ládáért, de mikor otthon felnyitotta, a kezét összecsapva jajveszékelni kezdett.
- Jaj, istenem, megfulladt az anyósom, most mitévő legyek? - Akkor hívatta a sekrestyést, s mondta neki: - Olyan hirtelen halt meg az anyósom, félek, szememre vetik majd,
hogy nem hívtam orvost hozzá. Ugyan temesse már el titokban, egy véka tönkölyt adok
cserébe.
A sekrestyés ráállt a dologra, felvitte a halottat a gabonapadlásra, lemérte a tönkölyt,
azzal a gabona közepébe állította a holt asszonyt, s hazament.
De ahogy ment lefelé a lépcsőn, egy maroknyi gabonát elszórt, s mikor a cseléd másnap
reggel fel akarta seperni a lépcsőt, meglátta a szétszóródott tönkölyt, összeszedte s a
padlásra vitte a szemeket. Ám alighogy az ajtót kinyitotta, meglátta a gabona közepén
álló asszonyt. Szörnyen megrémült, szaladt lélekszakadva a paphoz, s mondta neki, mit
látott odafönn. A pap sietett a sekrestyéshez, s kérdezte tőle, hogy valóban eltemette-e
az anyósát.
- Eltemettem biz én!
- Azt én nem hiszem, hiszen ott áll a gabonapadláson! - felelte a pap.
- Akkor bizony boszorkány az az asszony – mondta a sekrestyés. - Máskülönben nem
igen tért volna vissza halottaiból!
Erre a pap rimánkodni kezdett a sekrestyésnek, s száz guldent ígért neki, ha újra
eltemeti az anyósát. A sekrestyés nagy nehezen ráállt a dologra, fogta az asszonyt, s
az erdőbe vitte. Az erdőben aztán meglátott egy szatócsot, aki egy fának dőlve aludt,
mellette hatalmas láda állt. Megszólította a szatócsot, de az olyan mélyen aludt, hogy
meg sem moccant a költögetésre.
A sekrestyés erre felnyitotta a láda fedelét, kivette belőle a portékát, egy fa üregébe
rejtette, a ládába meg belefektette a holt asszonyt, s rácsukta a fedelet. Azután a közelben
várt, míg be nem állt az este. Akkor a szatócs felébredt, a sekrestyés meg odament hozzá,
s megkérdezte, mit árul.
A szatócs így felelt:
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- Sokféle árum van, de a fekete szövet a legkülönb mind közül. Ismer-e valakit, aki
venne belőle?
- Ismerek bizony – így a sekrestyés. - Menjen el a következő faluba, ott keresse meg a
papot. Annak gyászruhára van szüksége, mert meghalt az anyósa.
El is ment a szatócs a paplakba, s kínálta a portékáját a papnak, ám amikor a ládát
felnyitotta, egy halott asszony esett ki belőle, hogy a szatócs elájult ijedtében.
- Jaj, istenem! - kiáltott fel a pap. - Hát megint visszajött az anyósom! - Hamar a
sekrestyésért küldetett, s kérdezte tőle, hogy valóban eltemette-e az anyósát.
- Eltemettem biz én! - felelte a sekrestyés. - Már kétszer is eltemettem. Legutóbb
még az erdőbe is kivittem, de hát mindig visszajön, bizony mondom, hogy boszorkány!
A pap kérte a sekrestyést, hogy még egyszer utoljára temesse el az anyósát. A sekrestyés nagy nehezen állt csak rá a dologra, kétszáz guldent kért cserébe, de most végre
valóban eltemette az asszonyt.
Mikor a szatócs magához tért ájultából, kérdi a papot:
- No, mit ad az árumért?
- Én kendnek semmit nem adok, hiszen én sem kaptam semmit.
- Akkor bizony a bíróhoz megyek – felelte a szatócs –, mert az anyósa minden portékámat ellopta. Legalább kétszáz guldent ért az árum.
- Jaj, csak ne szóljon egy szót se, nehogy rossz hírét költse az anyósomnak! Inkább
odaadom a kétszáz guldent!
Így járt hát a pap, aki egymaga akarta megenni a disznaját, nem akart kóstolót adni
a parasztoknak. Mese volt, igaz volt.
Német népmesék. Fordította és összeállította: Draskóczy Piroska. Kossuth Kiadó, 2011.
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Feladatok
1. A mese több szakmát is említ. Kösd össze a szakma nevét és a magyarázatot!
szatócs
a) állati termékeket dolgoz fel, húsféleségeket
értékesít a vevőknek
pap

b)

meghallgatja a feleket, majd vitás ügyekben
dönt

hentes

c)

háztartási termékeket áruló kiskereskedő (pl.
tejtermékek, kenyér, cukor)

bíró

d)

templomban tevékenykedik, istentiszteleteket végez, tanácsot ad, tanít, imádkozik

2. Kösd össze az eszközöket és helyszíneket a szakmákkal aszerint, hogy ki melyikkel
dolgozik!

bíró

hentes

pap
kereszt
tárgyalóterem
füstölő
templom
pult
oltár
bárd
pénztárgép
bírói kalapács
kés
hurkatöltő
sertés
szatócs
árucímkéző

3. Mit árul egy szatócs (kereskedő, boltos)? Ha összeolvasod a nyíllal jelölt részt, egy
kedvelt játék nevét találod.
1. Desszert, kívül csokoládé, belül túró van.
2. Hosszú, zöld színű zöldség.
3. Hosszú, sárga gyümölcs.
4. Kerek, kívül zöld, belül piros gyümölcs, tele magokkal.
5. Ebbe fújjuk az orrunkat.
6. Tejből készült ital.
7. Édesség, egy dobozban több is van belőle külön-külön csomagolva.
8. Íróeszköz, de nem toll.
9. Reggelire esszük, vajjal is megkenhető, de nem zsemle.
10. Ezzel gyújtjuk meg a tüzet.
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4. Egy hentessel beszélgettünk. Húzd alá, mit kell csinálnia és mire kell vigyáznia egy
hentesnek a munkája során!
„Huszonkét éve dolgozom hentesként. Nagyon szeretem a szakmámat.
Annyi szépség van benne. Ismerni kell a húsféléket, azok feldolgozási módját. Egy jó hentes felismeri a friss húst a színéről. Bár vannak veszélyei
a munkának, például hogy gyakran hidegben dolgozunk, vagy hogy éles
kések az eszközeink. Nem dolgozhatunk a saját ruhánkban, hanem védőfelszerelést kell hordanunk, köpenyt, kesztyűt, sapkát. Ez minket is véd,
és biztosítja a tisztaságot is.”
5. Mi a közös a papban és a bíróban?
emberekkel foglalkozik, sokat tanul, szeret főzni, nyugodt, sokat olvas,
elítéli a bűnözőt, meghallgatja az embereket, televízióban szerepel,
tárgyaláson vesz részt, misét tart, szabadidejében táncol, könyvet ír,
betegeket látogat, tanácsot ad, kedvence a sült hús
Közös:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

Az olló bosszúja
Hol volt, hol nem volt, volt valahol a kerek ég alatt egy kicsinyke falu. Ebben a faluban
lakott szülei házában dacos Ferkó.
Ferkót gyakran megdorgálták szülei hosszúra növesztett piszkos körmei miatt. Ferkónak nem használt sem a dorgálás, sem a jó tanács, csak nem vágta le a körmeit, sőt még
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büszke is volt arra, hogy neki van a leghosszabb körme hetedhét határban.
Egy alkalommal is kérlelte az édesanyja, hogy vágja le a körmeit, de Ferkó így feleselt
vissza:
- A kakas se vágja le, hát én sem vágom!
És hivatkozott még sasra, bagolyra, rókára, farkasra, hogy ezek az állatok is jól megvannak körömvágás nélkül.
- Ferkó, Ferkó! - képedt el az édesanyja - , hiszen azok állatok, te pedig gyerek vagy!
- Az igaz – feleselt Ferkó –, de az állatok gyermekei se vágják a körmüket.
- Tessék csak sorsára hagyni ezt a rossz fiút – szólalt meg az Olló és nagyot kacsintott
anyukára. Majd meglátja, mire jut a hosszú körmeivel. Hadd menjen csak szerencsét
próbálni, fogadok, hogy sírva könyörög még nekünk.
- Én-e? - vágott közbe Ferkó. - Soha! - folytatta dacosan. Akkor lássak ollót, amikor
a hátam közepét!
- Legyen! - szólt az Olló és eltűnt.
Ferkó meg elindult szerencsét próbálni. Ment, mendegélt hetedhét ország ellen, mikor
egyszer csak egy erdőbe ért, ahol majdnem annyi majom tanyázott, mint a fákon a levél.
Ezeknek a majmoknak a bundájában annyi volt a bolha, mint a gubóban a mák. Amikor
a majmok meglátták Ferkót, nagyon megörültek neki.
- Ez igen! - állt elébe a legvénebb majom. - Ezek aztán körmök! Ezekkel aztán
lehet vakarózni. Kössünk egyezséget, Ferkó, minden száz bolha után, ami kivakarsz a
bundámból, adok neked kétszázat.
- A kutyafáját! - rikkantott Ferkó ijedten. - Itt aztán megbecsülik a körmeimet!
De máris futásnak eredt, nehogy a majmok befogják bolhát vakarni. A majmok még
utánaszaladtak és kérlelték, sőt az öreg majom már háromszáz bolhát is ígért neki. Ferkó
ennek hallatára még jobban megszaporázta lépteit. Végül is sikerült elhagynia a bolhás
majmok erdejének határát s kissé kifújhatta magát. Le is heveredett a fűre, s hosszú,
piszkos körmeivel kapargatni kezdte a földet, csak úgy szórakozásból. Hát egyszer csak
felugrik előtte egy hangya. Haj, de milyen hangya volt az! Beillett volna lónak is, és így
kiáltott:
- Tudom a parancsot, ülj a hátamra!
S mielőtt Ferkó még feleszmélhetett volna, úgy elrobogott vele a havas, jeges sziklák
közé, hogy szegény Ferkó még azt sem mondhatta: „kukk-mukk”. Nem is tudta Ferkó,
milyen nagy pácba keveredett. Azon a helyen ugyanis, ahol ő a földet kapargatta, egy
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ördöngös varázslómesternek kellett volna a földet megkaparni, hogy a hangya elszállítsa a
havas, jeges sziklák közé. Ott aztán ő tudta volna, hogy mit akar, de Ferkó nem, akit az
óriáshangya az ördöngös varázslómester helyett hozott ide. A varázslómester talán még
ma is kapargatja ott, azon a helyen a földet, és várja az óriáshangyát, persze hiába, mert
a hangya azóta az üveghegyek alá ment aludni.
Na de térjünk csak vissza Ferkóhoz, aki a jeges, havas sziklák között didereg és nem
tudja, hogy mit csináljon. Elindult szegény gyerek s a keze igen szenvedett a hidegtől,
mert közben úgy megnőtt a körme, hogy nem tudta zsebre dugni a kezét. Ballagott
fáradtan a nagy hóban, míg végre meglátott egy kunyhót. Betért a kunyhóba s ott egy
öregasszonyt talált, aki a kemence mellett kötögetett.
- Ej, ej, szegény fiam! - szólalt meg az öregasszony, amikor meglátta a didergő Ferkót.
- Hol jársz erre, ahol még a madarak is megfagynak a levegőben?
- Magam sem tudom, hol járok – panaszkodott Ferkó –, egy félbolond óriáshangya
iderohant velem s itt hagyott.
- Nem vagy-e varázslómester? - kérdezte gyanakodva az öregasszony.
- Dehogy vagyok, dehogy vagyok. - siránkozott Ferkó.
- Jól van no, csak azért kérdem – vigasztalta az öregasszony-, mert egy varázslómester
el akarta lopni a hegy kincseit s az érkezett volna ide óriáshangyán. Nagy veszedelmet
hárítottál el fiam a fejem fölül, hálából felruházlak, hogy meg ne fagyj.
Azzal adott Ferkónak bundát, meleg sapkát, csak kesztyűt nem tudott adni, mert
ahány kesztyűt felhúzott a kezére, az mind kilyukadt a hosszú körmöktől. De ez lett
volna még csak a kisebbik baj, mert hát a lyukas kesztyű is jobb, mint a semmi, csakhogy
a kesztyűk nem értek még csak az ujjai tövéig sem.
- Hát, fiam – csóválta meg fejét az öregasszony-, amíg a körmeidet le nem vágod, nem
tudok neked kesztyűt adni.
De amikor az ollóért nyúlt, hogy Ferkónak odaadja, az olló egyszeriben eltűnt.
- Baj van, fiam, nagyon megsérthetted az ollót – sajnálkozott az öregasszony-, s addig
nem is engedelmeskedik neked az olló, amíg meg nem leled a piros köszörűkövet.
- Hát azt meg hol keressem meg? - kérdezte bánatosan Ferkó-, mikor azt sem tudom,
merre van?
- Én pedig azt tanácsolom, kedves gyermekem, sürgősen keresd meg, mert most már
mindennap kétszer annyit fog nőni a körmöd, mint amennyit előző nap nőtt! Abból pedig
nagy baj lesz, látod, most még csak térdig érnek a körmeid s ez is milyen nagy hiba. De
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képeld csak el, mi lesz akkor, ha majd a földön húzod már őket s lépten-nyomon orra
buksz bennük. Az lesz ám csak cifra mulatság!
Ferkó kétszer sem mondatta magának, hogy menjen, indult is megkeresni a piros
köszörűkövet. Fázott a keze kegyetlenül, nem győzte fújdogálni. Mire kibarangolt a hideg
vidékről, a körmei már majdnem a földet súrolták. Ej, de nehezére esett a járás! Úgy
érezte magát, mintha az ujjai hegyére súlyok lennének függesztve, pedig csak félméteres
körmei súlyát érezte.
Vándorútján, ha emberekkel találkozott, azok messzire elkerülték s ujjal mutogattak
rá. Elkerülte hát a városokat, falvakat, hogy ne kelljen szégyenkeznie. Közben a körme
csak nőtt, nőtt, egyre gyorsabban nőtt. Már méteres körmöket húzott maga után s az is
bekövetkezett, hogy nem tudta kezeit már semmire sem használni. Sőt arra is sor került,
hogy a kezeit föl sem tudta emelni. Ennek éppen akkor jött el az ideje, amikor egy nagy,
terebélyes almafához érkezett. Az almafa tövében volt egy nagy, mohos fűvel benőtt kerek
kő. Arra leült s várta, hogy éhen haljon. Hullott ugyan le néhány alma, de ahhoz, hogy
elfogyaszthassa a lehullott almákat, le kellett volna hajolnia.
Nagyon keserves dolog volt ez így. Amint ott üldögélt halálraszántan a mohos kövön,
egyszer csak látja ám, hogy jön felé egy vándorköszörűs. Megállítja Ferkó a köszörűst
s kéri, próbálja meg ollóival levágni a körmeit. A köszörűs megpróbálkozott, de mind a
tizenkét ollójának kicsorbult az éle Ferkó körmein.
Ferkó szívét azonban öröm járta át, mert az ollók legalább nem tűntek el. A köszörűs
meg felsóhajtott:
- Segíteni akartam és bajba jutottam. Most már soha többé nem tudom ezeket az
ollókat kiélesíteni, hacsak meg nem találjuk a piros köszörűkövet.
Amint ezt mondja, Ferkó éppen nagy keservesen felállott. Hát uramfia, a kő, amelyen
Ferkó ült, nem volt más, mint a piros köszörűkő, csak azért nem ismert rá, mert eddig
belepte a moha meg a fű. De ahogyan fölállt, lecsúszott róla a moha, mind a ketten
egyszerre vették észre.
Nosza, nekiállt a köszörűs, kiélesítette ollóit a piros köszörűkövön s egy-kettőre levágta
Ferkó tízméteres körmeit.
Ferkó meg a köszörűsnek adta a piros köszörűkövet és nagy boldogan hazaszaladt,
mert éppen faluja határában érte a szerencse.
Kovács Attila: Doktor bácsi meséi. Budapest. Unió Lap és Könyvkiadó, 1993.
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Feladatok
1. Húzd alá azokat a szakmákat, amelyekben ollóval dolgoznak!
kertész, szabó, fodrász, orvos, pincér, ápoló, manikűrös, pedikűrös,
rendőr, asztalos, szakács, autószerelő, kőműves, hentes, tanár

2. Kösd össze a képet és az elnevezést!

orvosi olló

papírvágó olló

metszőolló

manikűrolló

3. Karikázd be azokat a szakmákat, ahol nem jó, ha hosszú az ember körme!
titkárnő, tanító, műsorvezető, újságíró, csecsemőgondozó, kozmetikus,
eladó, varrónő, fodrász, masszőr, pék, autószerelő

4. Sorolj fel néhány tevékenységet, amelyre te használod az ollót! Lehet otthoni vagy
iskolai tevékenység.
–
–
–
–
–
–
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5. Az alábbi ábrát másold át úgy, hogy egy fehér lapot fölé helyezel! Majd a lapon
lévő ábrát színezd ki, vágd ki és ragaszd össze a szaggatott vonal mentén!

Az arany kacsa
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy özvegyasszony, annak volt három fia: Gáspár,
Menyhért és Baltazár. Mindhárom fiú mesterembernek tanult: a legidősebb takács lett,
a középső cipész, a harmadik nyeregmíves. Amikor kitöltötték az inaséveket, vándorútra
indultak.
Az édesanyjuk elsőként a legidősebb fiú tarisznyáját rakta tele hamuba sült pogácsával.
Ahogyan a faluban szokás volt, annyit rakott bele, amennyi csak fért a többi úti holmi
mellé, aztán így szólt a fiúhoz.
- Édes fiam, ha szegény emberrel találkozol, adj annak is az elemózsiából.
A fiú útnak indult, s néhány napi gyaloglás után egy erdőbe ért. Az erdőben egy
öregasszonnyal találkozott aki enni kért tőle, de a fiú azt felelte neki:
- Magamnak is szükségem lesz még arra, amim van.
Ekkor az asszony, aki valójában varázsló volt, úgy megbűvölte a fiút, hogy az ne tudjon
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tovább menni. Mit volt mit tenni, a fiúnak haza kellett térnie.
Amikor eljött az ideje, hogy a középső fiú is útra keljen, az özvegy édesanya az ő
tarisznyáját is telerakta hamuba sült pogácsával, és így szólt hozzá:
- No, fiam, hadd látom, te vajon meddig jutsz. Ne feledd: a szegényeknek is adnod
kell az ennivalóból.
A fiú ugyanazon az úton bandukolt, ahol a bátyja járt, s néhány nap múlva abba az
erdőbe ért, ahol a varázsló lakott. Nem telt bele sok idő, az öregasszony őt is megszólította,
és enni kért tőle. Ám a fiú azt felelte:
- Inkább magam eszem meg a pogácsát.
Erre a varázsló úgy elbűvölte, hogy egy lépést sem tudott továbbmenni. Neki is haza
kellett térnie az édesanyjához.
Végül az özvegyasszony útnak indította a legkisebb fiát is.
- Adja az isten, hogy ne juss te is arra a sorsra, amire a testvéreid – mondta neki. Lássuk, hogyan boldogulsz. Pogácsával raktam tele a te tarisznyádat is, de azt ne magad
edd meg, oszd meg a szegényekkel.
Baltazár vidáman indult útnak, néhány nap múlva odaért az erdőbe, s találkozott az
öregasszonnyal, aki enni kért tőle. A fiú rögvest elővette a tarisznyáját, felnyitotta, s az
asszony kötényébe borította a maradék pogácsát. Az asszony igen megörült, s így szólt a
fiúhoz:
- Jó tett helyébe jót várj. Mivel ilyen jó voltál hozzám, egy kacsát ajándékozok neked:
ennek a kacsának arany tolla van, s a neve Jó Gonda. Ezt jól jegyezd meg, mert ha bárki
el akarná venni tőled, vagy csak egy tollát is ki akarná tépni, elég, ha a nevén szólítod,
aztán azt mondod: „Tapadjon hozzád, aki megérint!”, s az ember, aki meg akart lopni,
többé nem szabadulhat, követnie kell a kacsát, bárhová menjen is.
A fiú illedelmesen megköszönte az ajándékot, és ment tovább az erdőn keresztül. Kisvártatva egy fogadóhoz ért, és elhatározta, hogy ott száll meg éjszakára. Vacsoráját megosztotta a kacsával, aki mindegyre csak a húst csipegette a tálból. Az emberek ámulva
figyelték a fiút meg a madarat, különösképpen csodálkozott három fehérnép, akik szintúgy
a fogadóban szálltak meg éjszakára. Kérték az ifjú nyeregmívest, adjon nekik egyet a kacsa tollából. De a fiú sajnálta volna kitépni az értékes tollat, nem adott hát nekik semmit.
A három lány megkörnyékezte a fogadóst, s addig-addig kérlelték, mire az ugyanabban a
szobában adott nekik szállást, ahová a nyeregmívest is küldte. Amikor leszállt az éj, s a
leányok látták, hogy az ifjú már mélyen alszik, csöndben kikeltek az ágyból, s odamentek
a fiú ágya mellett gubbasztó kacsához. Már éppen ki akarták tépni a tollát, amikor a
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kacsa nagyot rikkantott:
- Háp, háp!
Felriadt erre Baltazár, s azon nyomban így kiáltott:
- Jó Gonda, tapadjon hozzád, aki megérint!
Hát a lányok kénytelen-kelletlen ott álltak a kacsa mellett egész éjszaka, anyaszült
meztelenül. Amikor Baltazár másnap reggel fölkelt, szólította a kacsáját:
- Jó Gonda, gyere le velem reggelizni mindenestül!
Hiába jajveszékeltek a lányok, nekik is le kellett menniük a kacsával együtt, anyaszült
meztelenül. Folyvást keseregve megreggeliztek, aztán ugyanúgy, pőrén követték a kacsát,
amikor az ifjú útnak indult a fogadóból.
Kis idő múlva egy faluba értek, ahol a kőművesek épp új házat emeltek. Hát amint
a kőművesek meglátták a meztelen lányokat, odaszaladtak hozzájuk és a vakolókanállal
takarták el a testüket. Akkor Baltazár így szólt:
- Jó Gonda, tapadjon hozzád, aki megérint!
Így aztán a kőművesek sem tehettek már nélkülük egy lépést sem, útra kellett kelniük
a többiekkel együtt.
Ezután egy másik faluba értek, ahol a pap éppen kinézett az ablakon. Amikor megpillantotta a különös menetet, odakiáltott:
- Ej, leányok, rejtsétek el a pőreségeteket! Hát nem szégyelltek így az utcára menni?
- Azzal kisietett a házból, s hogy a falu népét a megbotránkozástól kímélhesse, levette
széles karimájú kalapját, s megpróbálta vele legalább az egyik leány bájait eltakarni. De
akkor Baltazár ismét így szólt a kacsához:
- Jó Gonda, tapadjon hozzád, aki megérint!
Így hát a pap is velük tartott.
Vonultak tovább, s kis idő múlva újabb faluba értek, ahol nagy pékség állt. A péklegények, megpillantván a különös menetet, s a meztelen lányokat, mind a harmincöten
kiszaladtak az utcára, és a péklapátokkal eltakarták a lányok testét. Baltazár megint így
szólt:
- Jó Gonda, tapadjon hozzád, aki megérint!
A harmincöt péklegény kénytelen-kelletlen a menettel tartott. Baltazár egy fogadóban
szállt meg éjszakára az arany kacsával meg a díszes társasággal együtt.
Ott hallotta hírét, hogy a portugál király leánya sohasem nevet, s a király kidoboltatta,
hogy annak adja a leánya kezét, aki megnevetteti. Baltazár már másnap reggel útnak
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indult Portugália felé, s amikor megérkezett, mindjárt jelentkezett is a királynál, mondván,
hogy ő bizony meg fogja nevettetni a leányt. A király másnap reggel tíz órára a palota
elé rendelte az ifjút az egész menettel együtt.
A királykisasszony a tornácon állt, s amint megpillantotta a palota felé tartó különös
társaságot, a három meztelen szüzet, a kőműveseket, a papot a nagy kalapjával meg
a harmincöt péklegényt a péklapátokkal, egyszeriben kacagni kezdett. A nyeregmíves
feleségül vette a királykisasszonyt, s a király halála után a korona is az ő fejére szállt.
Német népmesék. Fordította és összeállította: Draskóczy Piroska. Kossuth Kiadó, 2011.

Feladatok
1. A mese szerint a három testvér háromfajta mesterséget tanult ki. Kösd össze a
mesterségek nevét és a meghatározásokat!
cipész
a) Textiltárgyakat készít, pamut, len és kender szőtteseket sző, vagy meghibásodott szőttesek javítását
végzi.
takács

b)

Lószerszámokat, nyergeket, szíjakat készít.

nyeregmíves

c)

Bőrből vagy műbőrből cipőket, szandálokat, csizmákat készít és javít.

2. Itt olvashatod, mivel foglalkozik a kőműves. Rajzold le a házat, amelyben élsz!
A kőműves elkészíti az épület alapját, falakat húz fel például kőből,
betonból, vagy más építőanyagból, boltíveket, ajtó- és ablaknyílásokat
készít, felületeket vakol, felújít.
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3. Milyen képességekkel kell rendelkeznie egy cipésznek? Miben legyen jó? Húzd alá!
kézügyesség, szép beszéd, állóképesség, jó számolás,
térlátás, jó hallás, színlátás
4. Milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie egy kőművesnek? Miben legyen jó? Húzd
alá!
erős testalkat, jó hallás, kézügyesség, udvariasság, matematikai tudás,
jó kommunikáció, térlátás, barátságos beszéd, humor, együttműködés,
jó rajzkészség
5. Milyen típusú házakat ismersz fel a képeken? Írd alá!

........

........

........

........
(családi ház, faház, üvegház, társasház)

6. Egy családi ház alaprajzát látod. Rendezd be bútorokkal és a szükséges eszközökkel!
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7. Sorold fel, milyen tárgyak vannak a te szobádban!
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

A varázscsónak
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy jóságos fiúcska, aki a tetejébe még igen ügyes
is volt. Úgy hívták ezt a fiút, hogy Wang.
Történt egy nap, hogy mikor Wang fáért ment az erdőbe, egyszer csak megpillantott
egy hófehér hajú öregembert. Az öregember egy korlát nélküli hídon próbált meg átmenni,
de igen nehezére esett az egyensúlyozás. A fiú attól félt, hogy az öreg még bele talál esni
a vízbe, odalépett hát hozzá, s megszólította:
- Várjon csak, öregapám, én majd átviszem a vállamon a túlpartra.
Az öreg végigmérte, de mert látta, milyen kicsi fiúcska, nem fogadta el a segítségét.
Igen ám, de alig tett meg három lépést, megszédült, s beleesett a patakba. Wang egy
pillanatig sem habozott: a jeges vízbe vetette magát, s kihúzta az öreget a partra.
Az öreg nem győzött hálálkodni, amiért a fiú megmentette az életét. Illatos faládikát
vett elő ruhája bő ujjából, felnyitotta a fedelét, s egy apró kis papírcsónakot vett ki belőle.
Vízre tette, s parancsoló hangon e szavakat mondta:
- Kis csónakom, nőj, nőj, nagyra nőj! A szeleket urald, s a hullámoknak parancsolj!
Jóformán még ki sem ejtette a szavakat, a papírhajóból igazi, fából készült csónak
lett, s lágyan ringott a vízen. Wang szinte kővé dermedt a csoda láttán. Akkor az öreg
ismét megszólalt parancsoló hangon:
- Hamar, kis csónakom! Légy megint akkora, amekkora azelőtt voltál! - S az igazi
csónakból újra könnyű papírhajó lett. Igazi varázslat!
Wang elragadtatva kiáltott fel:
- Hiszen ez csodálatos! Bezzeg nincs mit félnie áradáskor annak, akinek ilyen remek
ladikja van!
Az öregember a fiú tenyerére tette a papírcsónakot, és így szólt:
- Mától fogva a tiéd ez a csónak. Tessék! - S már ott sem volt, úgy eltűnt, mintha a
föld nyelte volna el.
Telt-múlt az idő. Egy őszi napon, mikor már tíz álló napja szakadatlanul esett az eső,
42

a folyó félelmetesre duzzadt, s kilépett a medréből. Wangék háza is veszélybe került. A
fiú akkor elővette a varázscsónakját, s elismételte a szavakat, amelyeket az öregembertől
hallott. Alig mondta ki a varázsigét, a papírcsónakból valódi, fából faragott, szép kényelmes ladik lett. Wang sietve besegítette édesanyját a hajóba, s ölbe kapta kedvenc nagy,
fehér macskáját is. Felszedte a horgonyt, és sietve elevezett.
Mikor vízre szálltak, egyszer csak nyávogni kezdett a macska. Wang körülkémlelt,
hát látja ám, hogy a háborgó habok közt egy hangya kapálózik a hullámokban. A fiú
azonban nyomban a hangya segítségére sietett, az állat pedig hálásan megköszönte, hogy
megmentette az életét, azután fogott egy evezőlapátot, s segített a fiúnak evezni.
Ahogy így eveznek, Wang megint hallja, hogy nyávog a macska. Megint körülkémlel,
látja ám, hogy egy méhkirálynő verdes kétségbeesetten a szárnyával a habok közt. A
fiú azt is kisegítette a vízből; a méhkirálynő megköszönte, hogy megmentette az életét, s
hálából segített a fiú édesanyjának a kormányzásban.
Időközben a víz egyre félelmetesebben kavargott, már a házakat is elérte. Ahogy
eveztek, egyszer csak egy fácán zuhant le az égből, s a fáradtságtól aléltan hanyatlott a
vízre: már egy álló napon s éjszakán át repült, s nem tudott sehol megpihenni. Alighogy
Wang kimentette a fácánt a vízből, kiáltást hallott a habokból:
- Segítség! Segítség! Mentsen meg valaki!
Sápadt arcú, hosszú brokátkabátot viselő ifjú vergődött a hullámok között, egy kidőlt
fa törzsébe kapaszkodva.
Wang odakiáltott neki a ladik orrából:
- Ki vagy te? Jó ember vagy rossz ember?
- Zhang Pusan vagyok, a Három Nem Zhangja. Vagyis nem vagyok lusta, nem vagyok
mohó és nem lopok. Jó ember vagyok! Ha nem hiszed, húzz ki, majd meglátod!
Wang hitt neki. Kötelet dobott a vízbe, s felhúzta az ifjút a ladikba. Zhang Pusan
azon nyomban holtfáradtan elnyújtózott egy gyékényen, s addig fel sem kelt, míg meg
nem éhezett. Eszébe sem jutott, hogy bárkinek segítsen.
Napokon keresztül dúlt az áradás. Mikor végre visszavonult az ár, Wang látta, hogy
a házuk teljesen tönkrement a víztől: újat kell építeni. Mikor Zhang Pusan meghallotta,
hogy micsoda munka vár rájuk, kijelentette:
- Jól van, akkor én majd irányítom a munkálatokat!
Így is lett. Másnap kora reggel mindenki nekifogott a munkának, ki alapot épített, ki
a fatönköket hordta, ki fűrészelt, ki fát vágott. Zhang Pusan bezzeg egyebet sem csinált,
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csak a hasát tömte, s kezét összekulcsolva, a függőágyban fekve osztogatta a parancsokat
a többieknek. Wang barátai azonban hamar megunták a parancsolgatást, s kis idő múlva
már rá sem hederítettek az ifjúra.
Zhang Pusan, a Három Nem Zhangja, aki nem lusta, nem mohó és nem is lop valójában nyomorúságos, hitvány gazember volt.
Levonult az ár, a varázscsónak visszaváltozott papírhajóvá. Zhang Pusan kileste a
csónak titkát, s elhatározta, hogy mindenáron megszerzi magának a csodás ladikot.
Egy szép napon, mikor a macska, a hangya, a méhkirálynő meg a fácán épp pihenőt
tartottak, mert igen elfáradtak a munkában, Zhang Pusan kapva kapott az alkalmon, s
félrehívta Wangot.
- Barátom, mindenki panaszkodik, hogy milyen rettenetesen elfáradt. Hallgass ide,
add el a ladikodat a császárnak aranyért, ezüstért meg drágakövekért cserébe! Rögvest
telne enni-innivalóra, s dolgoznia sem kellene többé senkinek.
Wang kétkedve hallgatta az ifjút.
- No és ha megint áradás lesz?
Zhang Pusan meglepődve húzta fel a szemöldökét.
- Ugyan mi jut eszedbe! Ekkora rémséges áradás csak minden tízezer évben ha egyszer
fordul elő! Hát micsoda kár lenne, ha a csónak ez alatt a végtelen hosszú idő alatt csak
parlagon heverne!
A jólelkű Wang hitt az álnok ifjúnak, s odaadta neki a csónakot. Zhang Pusan azon
nyomban el is indult a messzi Pekingbe, s váltig esküdözött, hogy olyan temérdek kinccsel
tér majd vissza, hogy abból mindenki meggazdagszik.
Eltelt egy hét.
Eltelt még egy hét, de Zhang Pusan nem jött vissza.
Wang gyanakodni kezdett, s csak ekkor beszélte el a barátainak, mi is történt. Azok
szörnyű haragra gerjedtek, s végül együtt elhatározták, hogy Wang elmegy Pekingbe,
megkeresi a csalót, s visszaszerzi tőle a varázscsónakot.
Napokon, éjszakákon át lovagolt a fiú, míg Pekingbe nem ért. A városban tömérdek
ember járt-kelt, Wang sehol sem találta Zhang Pusant, hiába kereste mindenfelé.
Egy reggel aztán gongütést hallott, s valaki így kiáltott:
- Álljatok félre! Utat a nagy hatalmú uraságnak!
Wang kíváncsian kapta föl a fejét: gőgös tekintetű tiszt vonult arra lovon ülve, nagyszámú kísérettel. Mikor aztán Wang alaposan megnézte a tiszt arcát, hát látja ám, hogy
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az a tiszt nem más, mint Zhang Pusan. Akkor előugrott a tömegből, megfogta a ló
kantárját, s nagy hangon így kiáltott:
- Ejnye, te! Adod vissza azonnal a varázscsónakomat!
Zhang Pusan felismerte Wangot, s rögvest megparancsolta az embereinek, hogy fogják
el az ifjút, s mérjenek rá negyven botütést.
Eközben a fehér macska, a hangya, a méhkirálynő meg a fácán befejezte a ház építését. Telt-múlt az idő, s mikor az állatok hasztalan várták haza Wangot, elhatározták,
hogy Pekingbe mennek, s megkeresik. Mikor odaértek, három éjjel, három nap keresték
Wangot, mígnem egy kis pagoda tövében leltek rá. Félholtra volt verve, s csak az az
öregember jött a segítségére, akitől a varázscsónakot kapta. Amikor az állatok látták,
milyen rosszul van az ifjú, a fácán nyomban elrepült gyógyfüvekért, a méhkirálynő pedig gyógyító mézet hozott. Wang hamar felépült a gyógyfüvektől meg a méztől, sebei is
gyorsan begyógyultak.
A barátok, akiknek szíve tele volt haraggal Zhang Pusan iránt, elhatározták, hogy
elmennek a császárhoz, és visszakérik tőle a varázscsónakot. Igen ám, de hogyan jutnak
be a palotába?
Ahogy ezen tanakodtak, egyszer csak komor gongütést hallottak a távolból. Megkérdeztek egy arra járó embert, hogy mit jelenthet ez a hang, s megtudták, hogy a hercegkisasszony igen nagy beteg, s a császár bármit megad annak, aki a leányát meggyógyítja. Az
orvosokat, tudós embereket s varázslókat szólító gongütésekre azonban eddig még senki
nem jelentkezett.
Az öregember azt tanácsolta Wangnak, hogy öltsön magára doktori köpönyeget, azután a fácánt szépséges ifjúvá, a macskát szépséges ifjú leánnyá, a hangyát meg a méhkirálynőt pedig kisleánnyá és kisfiúcskává változtatta. Még mielőtt elváltak volna, meghagyta védenceinek, hogy ha bármikor segítségre lenne szükségük, csak kiáltsák el magukat
háromszor: „Nyolcvanéves öreg bátyánk, jöjj elő!” S ő erre azon nyomban meg fog jelenni.
Akkor elmosolyodott, s úgy eltűnt, mintha bizony soha ott sem lett volna.
Az öt barát elment hát a császári palotába. Elmondták, mi járatban vannak, s nyomban vitték is őket a császár színe elé.
A császár igazi léhűtő volt, dologtalanul töltötte napjait, más sem járt az eszében,
mint az evés, az ivás, a szórakozás. Mikor valamely ügyben határozatot kellett hoznia,
mindig a miniszterelnökét hívatta, aki nem volt más, mint Zhang Pusan. Ez alkalommal
is őérte küldetett.
Amint Zhang Pusan belépett a trónterembe, nyomban felismerte Wangot a doktori
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köpönyegben. Éppen csak arra nem jött rá, kik is azok, akik elkísérték!
- Ó, uram! - kiáltott fel. - Én jól ismerem ezeket az embereket! Ezek egyszerű favágók,
nem orvosok! Csak azon jár az eszük, hogy csalhatnának ki pénzt belőled. Add rögvest
parancsba, hogy megkötözzék s megbotozzák őket!
Ám mielőtt a császár szólásra nyithatta volna a száját, előugrott Wang, és sietve így
szólt:
- Nekem bizony valóban van gyógyfüvem, s minden betegséget meg tudok gyógyítani!
Engedd meg, uram, hogy megpróbáljam meggyógyítani a hercegkisasszonyt! Ha nem
járok sikerrel, megbotozhatsz.
A császár igen erősen óhajtotta, hogy a leánya meggyógyuljon, a trónterembe hívatta
hát a hercegkisasszonyt. A leány kisvártatva meg is érkezett komornái és dajkái kíséretében.
Mikor Wang megpillantotta a sápadt, kövér leányt, nyomban megértette, hogy a temérdek evés s a kevés mozgás betegítette meg szegényt. Gyümölcslét itatott vele, s
meghagyta neki, hogy járjon fel-alá, s láss csodát, a leány máris jobban érezte magát.
Igen megörült a császár, kérdezte Wangtól:
- Mondd hát, fiam, mit kívánsz fizetségül?
- Szeretném visszakapni a varázscsónakomat!
Elkomorult a császár, mikor e szavakat meghallotta. Kérdőn tekintett bizalmas tanácsadójára, miniszterelnökére, mire az a füléhez hajolt, és súgott neki valamit. Kajánul
elvigyorodott erre a császár, s így szólt Wanghoz:
- A csónakodat csakis akkor kapod meg, ha kiállsz egy próbát!
- Miféle próbát?
- Hét leány pontosan ugyanolyan ruhát fog ölteni, mint a hercegkisasszony. Egymás
mellett fogod őket látni, de az arca mindegyiküknek fátyollal lesz letakarva. Neked meg
kell mondanod, melyikük a hercegkisasszony, de ha tévedsz, nem kapod meg a csónakod!
Wang igen nekibúsult, de a méhkirálynő a fülébe súgta:
- Egyet se félj! Láttam, hogy a hercegkisasszonynak egy szál friss virág van a hajába
tűzve, a többi lány meg csak papírvirágot visel. Ha eljön az idő, egy méhecske a családomból beszáll majd az ablakon, s amelyik lány feje fölött repked az a méh, az lesz a
hercegkisasszony.
Egy pillanat múlva be is lépett a trónterembe nyolc leány, mind tökéletesen egyformák.
A méhkirálynő ekkor odarendelte egyik méhecskéjét, a méhecske mindegyik leány feje
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fölött körberepült, míg végül balról a második lány fölött megállt, s ott repkedett fölötte.
Wang rögvest tudta, hogy akkor biztosan az a hercegkisasszony, s rá is bökött az ujjával.
A császárnak azonban esze ágában sem volt állnia a szavát.
- Egész korsónyi aranyat adok neked – mondta Wangnak –, de a csodacsónaktól a
világért sem válok meg!
Wang nem akart ráállni az alkura, mire a császár szörnyű haragra lobbant.
- Még azt mered mondani, hogy a varázscsónak a tiéd? Bizonyítsd be!
Wang akkor kelet felé fordult, s háromszor egymás után azt mondta:
- Nyolcvanéves öreg bátyám, jöjj elő!
Még el sem vitte a hangját a szél, s máris ott termett az öregember.
- Tőlem kapta Wang a papírcsónakot – jelentette ki.
Zhang Pusan meg a császár szóhoz sem jutott meglepetésében; nem tudták, mitévők
legyenek, mit mondhatnának még.
Akkor az ifjúvá változtatott fácán dühösen felkiáltott:
- Micsoda alávaló ember vagy te, Zhang Pusan! Bárcsak nagy, szürke farkassá változnál!
Mindenki tapsolt, bólogatott, az öregember így szólt:
- Zhang Pusan, változz szürke farkassá!
A gonosz ember helyén egy szempillantás múlva hatalmas, szürke farkas állt. A császár
a trónus mögé rejtőzött szörnyű félelmében, de a fiúcskává lett hangya így kiáltott fel:
- Nem érdemled meg a császári trónt! Máson sem jár az eszed, csak az evésen-iváson,
dorbézoláson! Bárcsak disznóvá változnál!
Akkor az öregember számolni kezdett:
- Egy, kettő, három, négy, császár, te meg disznó légy!
Röfögés hallatszott a trón mögül, s a császár helyén egy ronda nagy disznó állt.
Wang és barátai nagy vígan tértek haza, hiszen visszakapták végre-valahára a varázscsónakot. Attól a naptól fogva mindannyian együtt éltek nagy elégedettségben. Nem
féltek már az áradástól sem, mert tudták, hogy Wang vigyázni fog rájuk, s mindnyájukról
gondoskodni fog. Máig is élnek, ha meg nem haltak.
Kínai népmesék. Összeállította: Marina Grassini. Kossuth Kiadó, 2011.
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Feladatok
1. Milyen célra használunk hajót? Beszéljétek meg az osztállyal!
–
–
–
–
–
–
2. Felismered a járműveket? Írd alá a nevüket!

......

......

......

......

......
(vitorlás, óceánjáró, motorcsónak, gumicsónak, gőzhajó)

3. Felsorolva látod a hajó részeit. Írd a megfelelő helyre a részeket!
a) tat

b) hajóorr

c) árbóc
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d) fedélzet

e) kabin

f) vitorla

4. Össze vannak keverve a betűk. Rakd ki, hogy értelmes szót kapj!
B n a a t o l ...............
a s z T i

...............

u n D a

...............

r e g n t e

...............

ó c n á e

...............

k a t a p

...............

ó f l y o

...............

5. Hány hajót tudsz megszámolni a képen?

Felhasznált képek forrása: pixabay.com
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