
Melléklet 

Wass Albert: Mese az erdőről 

 

Az erdőjárás szabályai 

Mindig az erdei úton, kitaposott ösvényen közlekedj! 

A szemetet zacskóba gyűjtve vidd haza! 

Csöndben, hallkan járj, és figyelj! 

Bármit megkóstolni csak a kísérő felnőtt engedélyével szabad! 

Csak a lehullott leveleket, terméseket gyűjtsd!  

Az erdő, a tisztás virágai ott szépek, ahol vannak. Ha leszeded őket, 

hamar elhervadnak. Inkább készíts fotót! 

 

Páros munka: 

1. feladat: Keressétek meg az összetartozó mondatokat!  

 

Hallani fogod a szellőt, 

 

rázta elő a köpenye ráncaiból. 

 

A szellőt az angyal Visszhang a neve. 

 

Kiülnek a virágok szirmaira, ahogy a fák között oson. 

 

Sánta vén boszorkányt sem 

láthatod, 

mert ő mindig a legsötétebb 

sűrűség mélyén rejtőzködik. 

Csönd bácsi nagyobb lánya és kedvesen rádkacagnak. 

 

 



3. feladat: 

Írjatok verset! Mi a hiányzó szó? 

A fa teste akkor görbe, 

Ha nem egyenes a ... (törzse)  

A fa dísze, koronája,  

Napfény evéshez: a szája.  

Zöld és a fán jó sok él,  

Nem más, mint a ... (falevél) 

Vizet hogyha iszom, 

Szívószálként használom.  

Kapaszkodni segítenek, 

Sok kusza szál: a ... (gyökerek) 

Fák ruhája én vagyok, 

Rá erősen tapadok.  

Minden törzset megvédek,  

Jó pajzs vagyok: a ... (fakéreg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Találós kérdések 

 

Fúr-farag, de mégsem ács                 

kopog, mint a kalapács. 

Fák orvosa, doktora,  

erdőben az otthona. 

(harkály) 

 

Erdőn lakik, vagy a kertben, 

zöld a színe télen nyáron. 

Feldíszítik decemberben, 

oly szép akkor, mint az álom.  

Mi az? 

(fenyőfa) 

 

Mindig ugrál ágról-ágra, 

ő az erdők légtornásza, 

mire aztán elfáradna, 

nyugovóra tér az odújába. 

(mókus) 

 

Lehet füles, lehet macska,  

Hogy ha repül nincsen hangja,  

Jelképe a bölcsességnek,  

Nagyfejű, mondja a verébnek. 

(bagoly) 

 

Útszéli erdő, jó tűzifa, 

tavaszi szellő jó illata.  

Virágra száll méhek hada  

Mézet gyűjt a kaptárába.  

(akácfa) 

 

 

 



Van két szarva mégsem bika,  

elrepül, ha úgy akarja.  

Gyerekfejjel fába szorul,  

míg szarva nem nő,  

ki sem mozdul.  

Mi az? 

(szarvasbogár) 

 

Kecses a teste,                                                                                                                      

sötét a szeme, 

szelíd a tekintete. 

(őz) 

 

Kicsi fején nagy kalap,                                                                                     

Kuporog a fa alatt.  

(gomba) 

 

Lába földbe, 

Ága égbe, 

Nyulacska a közepébe.  

(bokor) 

 

Négy lába van,  

lompos farka,  

te is tudod,  

ravasz fajta.  

(róka) 

 

Bölcsőmet vad szél cibálja,  

Takaróm a hópehely. 

Habár kicsit hideg dunnám, mégis jó, hogy átölel. 

A nap első sugarától, a hópaplan megreped… 

Én vagyok az első virág… 

Ki tudja a nevemet?  

(hóvirág) 



 

Tenyeres-talpas hatalmas, 

barnabundás óriás, 

meglesi a méheket, 

s mézet rabol, ha lehet.  

Szamócát is szedeget,  

átalussza a telet. 

  (medve) 

 

Kívül piros,  

belül szőrös,  

kalap a fejében,  

nagybot a kezében?  

Mi az? (csipkebogyó)  

 

Az erdőket járja, nevét kiabálja. (kakukk) 

 

Erdőn-mezőn láthatod, 

Meg is csíp, ha megfogod. 

Feje mákszem, hasa bors,  

lába vékony, mint a cérna, 

s be szorgalmas, fürge, gyors! 

(hangya) 

 

Rövid farkam, nagy fülem, 

káposzta a kedvencem. 

Ki vagyok én? 

(nyúl) 

 

Erdő mélyén, bokor alján 

elrejtőzve bólogat: 

hogy könnyebben rátaláljunk, 

illatával hívogat. 

(ibolya) 

 



Fehér csengettyűk, 

zöld levél alatt, 

fejüket ringatva, 

földig hajlanak. 

(gyöngyvirág) 

 

 

Anyja után futkos, 

háta pedig csíkos. 

(vadmalac) 

 

Bokor vagyok, hófehér virággal. Nagyi finom szörpöt készít 

belőle. (bodza) 

 

 

 

 

 


