Kertész leszek…3 hét
Virágok
Ta

2020.április 27 – május 1.

Játék:
Sétáljatok a természetben, engedjétek, hogy a gyerekek megtapasztaljanak mindent
a maga valóságában: másszanak fára, hemperegjenek a fűben, dobáljanak kavicsot
a vízbe, vizsgáljanak meg hangyákat a fatörzsön, reptessenek az ujjukon katicát! Mindezek közben tanítsátok
meg arra is, hogy ne bántsák a kis élőlényeket, ne tépjenek le minden virágot, ne tördeljék a fák ágait!
Játsszatok virágos memóriát!

Fejlesztés: gondolkodás, képzelet, emlékezet, problémamegoldás, kifejezőkészség

 Külső világ tevékeny megismerése:
Környezeti tartalom:
A kertes házaknál megkezdődnek a kerti munkák is: metszés, gyomlálás, vetés, fűnyírás.
Engedjétek, hogy a gyerekek segítsenek a virágültetésbe, virágmagok vetésébe, gyomlálásba, lemetszett ágak
elhordásában. Nagyon jó, ha van saját kisméretű kerti szerszáma, mert azzal ő is tud igazából “dolgozni”.
Ebben az életkorban nagyon lelkesen segítenek a gyerekek!
Nagyon szeretnek a gyerekek virágot szedni. Ismertessük meg őket a külőnböző virágokkal:
~ jellemzőikkel: szár, levelek, virágok, illatok:
• Figyeljék meg, milyen alakúak a levelek: sima levelek, vagy cakkos szélűek, egy száron hogy
helyezkednek el, illetve mennyi levél található (levél satírozása: vékény papír alá helyezzetek el
egy levelet, és óvatossan ceruzával, vagy zsírkrétával sátírozzátok be a papírt)
• Egy szárból egy, vagy egy egész csokor pici virág is kihajthat.
• A virágszirmok méretét, számát is megfigyelhetik. A virágszírmokat, virágokat le is préselhetik
• Illatozzátok meg? Kellemes, vagy kellemetlen az illata? Van-e illata?
~ virágok élőhelyével: kerti, vad virágok, vízparton élő virágok….
~ mire használjuk a virágokat:
• szépségéért: kert, lakás díszítésre, ünnepekre..
• hasznosságáért: gyógynövények, parfümök, szappanok készítésére
~ Beszélgessetek arról, hogyan keletkeznek a virágok?
• magról nő
csírázik
virág lesz belőle
repülő magvak ( fújjatok pitypangot)
ízletes magvak (madarak más állatok a gyümölcsök magját szétszórják)
ugró magvak, kipattannak a termésekből
az emberek segítségével szródik szét: cipőtalp, autógumi stb. segítségével
• virágpor
szelek szárnyán
méhecskék segítségével terjed
Ültessetek ti is virágokat. Ha nincs kertetetk, a balkonládákba, teraszokra. Készülhettek ezzel is a közelgő anyák
napjára, nagymamák köszöntésére:

Gyorsan növő, egynyári növény:
•

Kerti verbéna: A hibrid eredetű, nálunk egynyáriként ismert kerti
verbéna sötétzöld leveleivel és rendkívül mutatós, legtöbbször kétszínű
(például piros-fehér) virágaival ideális virágágyi vagy szegélynövény.

•

Bársonyvirág vagy, más néve Büdöske: A virágok színe a sárga szinte minden színváltozatában
előfordul. A növénynek sokak számára kellemetlen az illata, azonban ez a
szag távol tartja a kártevőket.
Gyógynövény: illóolajat és egyéb hasznos anyagot tartalmaz.

•

Porcsinrózsa vagy Kukacvirág:

Ültethettek palántákat is, ezeknek a fejlődése látványossabb:
http://www.gyerekkertesz.hu/kiserletek-gyerekeknek-viraghagymak/
http://www.gyerekkertesz.hu/mese-kert/

•

árvácska, lobéliát, mézvirágot, petúniát, büdöskét, balkon aranyát, nebáncs virágot, nyári violát,
(illatos virág) stb.

•

Ha kis papírgurigákba vetitek a virág-, vagy zöldségmagokat, a
megerősödött palántákat ezzel együtt ültethetitek majd a földbe. A
gurigákra rajzolhattok. Locsolgassátok, figyeljétek minden nap!

A virágmagok, palánták mellett ültethettek hasznos fűszer vagy zöldség magokat, palántákat is és
megfigyelhetitek a növekedésüket. http://www.gyerekkertesz.hu/101-noveny-gyerek-kerteszkedeshez/
•

•
•

retek: sárgarépa, Kora tavasztól (fagyok után), nyár közepéig vethetitek.
Gömbölyű, korai fajtát válasszatok (Párizsi gömbölyű), ebből akár a teraszon is szüretelhettek
(nekünk egy tejes dobozban is sikerült felnevelni, az alábbi képen levőket). Kis türelem szükséges
hozzá! A korai fajtáknál 80 nap utáomicn szüretelhettek.
paradicsom: Próbálkozhattok saját magvetéssel is. Útmutatót itt találtok, vagy vehettek kész
palántákat, melyeket április végén, május elején ültessetek ki.
futóbab: Minden gyerek ismeri Bors néni futóbabját és az égig érő paszuly mesét is, ezért ültessetek
babot: piros babot, fehér babot, futóbabot. Futtathatjátok úgy is, hogy legyen egy babsátratok.

•

Egy aranyos ötlet: vessetek fűmagot a gyerkőcök fényképével díszített pohárkába!, illetve
elkészíthetitek Fű Benőt is.
Fû Benô
Anyagszükséglet: Fűmagvak, régi zokni, virágföld, vízálló filctoll, műanyagpohár, vízzel öltött szórófejes
flakon, gyerekolló.
Elkészítés:
Szórj fűmagot egy régi zokni orrába, majd tegyél a magvakra körülbelül kétbögrényi virágföldet!
Kössél csomót a zokni szárára, közvetlenül a virágföld fölött, alakíts ki fejformát belőle!
Fordítsd fejjel lefelé a zoknit (a csomó legyen lent), majd vízálló filccel rajzold meg az arcvonásokat!
Helyezd a fejet a pohárba, a csomó és a zokni többi része kerüljön a pohár belsejébe!
Tedd napos helyre! Ha a talajt állandóan nedvesen tartod, néhány
héten belül megjelennek az első vékonyka „hajszálak”. Ollóval bármikor megnyírhatod Benőke haját.

Fejlesztés: gondolkodás, tájékozottság, emlékezet, figyelem, ok-okozati viszonyok felismerése, beszédkedv,
beszédértés, szókincsfejlesztés, kreativitás

~ Matematikai tartalom:
A séta során térbeli tájékozódás, téri relációk gyakorlása
Számoljátok meg, hogy egy száron hány levelet, virágot találtok?
Mennyi szirma van egy virágnak? Páros, vagy páratlan számú?
Az ültetés során a palánták összehasonlítása, összemérése: alacsonyabb- magasasbb, ugyanolyan
magas..stb. használata
~ Magok vetése során számlálás
~ Magok szétválogatása, csoportosítás
~
~
~
~

Fejlesztés: gondolkodfigyelem, beszédértés, megfigyelőképesség, nagyság-forma differenciálás, relációk,
összehasonlítás, problémamegoldás, számolási képesség

~

Ének, zene, énekes játékás,
~ Bársony ibolyácska, ugorj a Dunába… https://www.youtube.com/watch?v=4xYVr5msXPI
~ Gólyahír - Mi szél hozott kis futár…? (Gryllus Vilmos)
~
~
~
~
~

https://www.youtube.com/watch?v=QBH5T2jxtVM&t=121s
Én kis kertet kerteltem…https://www.youtube.com/watch?v=yxGi6PxpKLM
Beültettem kiskertemet…https://www.youtube.com/watch?v=lT6AMWAWr-k
Hej tulipán, tulipán… https://www.youtube.com/watch?v=zhmfgI6H8VQ
Koszorú, koszorú.. https://www.youtube.com/watch?v=dm7dvjWa3yQ
Fehér liliomszál.. https://www.youtube.com/watch?v=5mvOjCGhgDU

Mondóka
~ Megmosdott a tulipán

Megmosdott a tulipán
Harmat csillog rajta
Piros szirma pirosabb,
Mint a lányok ajka.
Tulipiros tulipán
Tuli, tuli tarka
Kezdődik már a játék
Ez a fogó! Rajta!

Dalfelismerés ritmusról
Eltapsoljuk a felismert dal ritmusát énekkel együtt. Eltapsoljuk a ritmusát, némán énekeljük.
Ritmustaps; belső hallással

Zenehallgatás: Csajkovszkij: Virágok keringője https://www.youtube.com/watch?v=viIDJWJ7wb4&t=22s
Fejlesztés: figyelem, hallásfejlesztés, éneklési készség, ritmus, pontos szövegejtés, ritmus, belső hallás
fejlesztése

~ Verselés, mesélés:
Mese:
~ A virágok
~ A lepkék és a mezei virágok
~ Kuczka Magdolna: Tavaszi mese
~ Fésűs Éva: Mókus Péter kiskertje

Vers:
Kicsi mag a föld alatt
Sarkady Sándor: Gólyahír
Donászy Magda: Anyák napján nagyanyónak
Édesanyám lelkem..

~
~
~
~

Fejlesztés: figyelem, emlékezet, képzelet, beszédértés, pontos szövegejtés

~ Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka:
~ Tavaszi virágok készítése más-más technikával

~

~ Tavaszi kép készítése különböző technikával. Pl festéssel, ragasztás kivágott formákból

~ Készíthetsz képet préselt illetve száraz virágokból:

( A közelgő Anyák napjára készülődve is készíthettek virágos üdvözlő lapot, ajándékot a Nagymamátoknak)

Fejlesztés: figyelem, emlékezet, képzelet, kreativitás, türelem, esztétikai érzék, szem- kéz koordináció,
beszédértés, problémamegoldó képesség
~

Mozgás:
A levegőzések, séták alkalmával:
~
~
~
~

Fussatok lassabban, gyorsabban, jelre gyors irányváltoztatással
Másszatok füvön, padon
Talicskázzatok apával, anyával
Guruljatok füvön, dombról,

Otthon:
~ Gyors- lassú járás a lakásban bútorokat kerülgetve, jelre irányváltoztatás
~ Talicskázzatok anyával, apával
~ Adogassatok egymásnak cserepet, pet palackot különböző testhelyzetben

Fejlesztés: figyelem, fegyelem,téri tájékozódás, szem- kéz – láb koordináció, helyes járások, ügyesség,
erőnlét, labdakezelés, egyensúlyérzék

Kicsi mag a föld alatt
Kicsi mag a föld alatt
napsugarat hívogat,
ha a tavasz közeleg.
Pici csíra növöget,
kapaszkodik a gyökér.
Kis növényke fényre ér,
Nő a szára, levele,
nyújtózkodik fölfele,
bimbót ringat, szirmot nyit,
illatával beborít.

(két öklünket egymás felé fordítva összetapasztjuk)
(az egyik kéz mutatóujjával eljátsszuk a csíra növekedését)
(másik kezünkkel, ujjainkat lefelé fordítva mutatjuk, hogyan kapaszkodik a gyökér)
(a csírából zárt tenyérrel levélke lesz)
(karunkkal fölfele kúszunk)
(nyújtott ujjainkat összezárva bimbót formálunk)
(azután lassan kinyitjuk tenyerünket, ujjainkat széttárjuk)

Donászy Magda: Anyák napján nagyanyónak!
Édes-kedves Nagyanyókám!
Anyák napja van ma.
Olyan jó, hogy anyukámnak
is van édesanyja.
Reggel mikor felébredtem,
az jutott eszembe:
anyák napján legyen virág
mind a két kezemben!
Egyik csokrot Neked szedtem
odakünn a réten.
te is sokat fáradoztál
évek óta értem.
Kimostad a ruhácskámat,
fésülted a hajamat,
jóságodat felsorolni
kevés lenne ez a nap.
Köszönöm, hogy olyan sokat
Fáradoztál értem,
és hogy az én jó anyámat
felnevelted nékem!
Édesanyám, lelkem
(népköltés)
Édesanyám, lelkem,
fogadd e virágot,
tenéked nevelte
a te kisleányod.
amikor ültettem,
tereád gondoltam,
amikor öntöztem,
mindig mosolyogtam.
Fogadd szeretettel
édesanyám, lelkem,
én most azt kívánom,
mindig szeress engem!

Hermann Ottóné: Nagymamának
Harmatos hajnalon
Dalol a pacsirta.
„Tudod-e, tudod-e,
Micsoda nap van ma?”
Csicsereg a fecske:
„Ébredj, ébredj, nézzed,
A sok nyíló virág
Vár a kertbe’ téged!”
Szaladok a kertbe,
Ott is csak azt hallom,
Méhek döngicsélnek,
Madarak a gallyon.
Szólnak a virágok:
„Szedj a kosaradba,
A jó nagymamának
Nevenapja van ma!”
Illatos virággal
Telve a kosárka
Szívem örömében
Harmatot sírt rája…
S érted, ki úgy szeretsz,
Akit úgy szeretek,
Ajkam az Istenhez
Forró imát rebeg:
Legyen élted hosszú,
Napfényes, mint a nyár!
Tele örömmel, mint
Virággal e kosár!
Sarkady Sándor: Gólyahír
– Mi szél hozott, kis futár?
– Nem szél hozott, napsugár.
– Kedves gazdád ki lehet?
– Fűnevelő kikelet.
– S mi a jó hír, aranyom?
– Sárgulhat a kalapom!
– Jó a hír, jó a hír,
Isten hozott, gólyahír!

A lepkék és a mezei virágok
Az aranyszínű lepke, a tó fölött repkedett a szikrázó napsütésben.
Amikor elfáradt, megpihent egy bárányfelhőn és onnan nézegette magát a tó
tükrében:
– Én vagyok a legeslegszebb, kerek e világon – hajtogatta folyton.
Társai, a tarka lepkék, kedvesen hívogatták maguk közé:
– Gyere aranylepke, játsszál velünk a színes virágok között.
Ám az aranylepke, kényeskedve válaszolt:
– Én soha nem szállok rá ilyen hitvány mezei virágokra – mondogatta fölényesen.
A mezei virágok nagyon megsértődtek ezen.
– Te egy önző, gonosz lepke vagy! – kiáltották az aranyszínű lepkének.
– Ti meg irigyek vagytok, mert én sokkal szebb vagyok nálatok! – feleselt a lepke,és felrepült a magasba.
– Ilyen csillogó, aranyszíne nincs a világon senkinek – illegette magát kényeskedve.
Az esőfelhő megelégelte a lepke kényeskedését, és elébe repült:
– Azt tanácsolom neked, te kényes lepke, – mordult haragosan a hangja – hogy menj oda a mezei virágokhoz és
kérjél tőlük menedéket, mert pórul jársz! Az aranyszínű lepke nagyot kacagott ezen, ám ekkor hirtelen beborult az
ég, és eleredt az eső.
– Azonnal hagyd abba, mert vizesek lesznek a csodás szárnyaim! – kiáltozott a lepke, ám az eső egyre erősebben
zuhogott.
A mezei virágok megsajnálták az aranylepkét.
– Gyere, repülj ide közénk, itt biztonságban leszel te is – hívogatták, de a kényes lepke szárnyai, már teljesen átáztak.
Nem tudott tovább repülni, és lepottyant egy szamárkóró közelébe. A szamárkóró kedvesen átölelte az ágaival,
és menedéket adott a bajban levő lepkének. Az eső, amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan elállt. Újra kisütött a
napocska.
A mezei virágok boldogan nyiladoztak, a tarka lepkék vidáman repkedtek fölöttük.
Az aranylepke is meglebegtette szárnyait, és szó nélkül otthagyta a szamárkórót.
Egyenesen a tó fölé repült és kényeskedve belenézett a tó tükrébe:
– Jaj, jaj, jaj! – jajveszékelt, amikor meglátta magát.
– Hova lett a csodás, aranysárga színem? – nézegette magát kétségbeesetten. A tarka lepkék mind odarepültek és
ámulva látták, hogy az aranyszínű lepke szárnyai, haloványak lettek. Az eső lemosta róluk az aranysárga csillogást.
– Te így is nagyon szép vagy – vigasztalták kedvesen.
– Köszönöm szépen. Ti olyan jók vagytok hozzám, hogy azt meg sem érdemlem – mondta meghatódva a kényes
lepke.
– Meg tudtok nekem bocsátani? – kérdezte.
– Te közénk tartozol, hiszen a társunk vagy – mondták a tarka lepkék – gyere, velünk játszani! – kiáltották,
majd kézen fogták társukat és elrepültek vele, a virágos mezőre. A tarka-barka virágok fölött vidáman kergetőztek.
A kényes lepke, csak ámult, bámult:
– Sosem gondoltam volna, hogy ti ilyen szépek vagytok – mondta a mezei virágoknak, majd odarepült a
szamárkóróhoz:
– Te vagy az én legeslegjobb barátom – súgta oda neki és szárnyaival megsimogatta a szamárkórót, majd vidáman a
társai után repült. A szamárkóró boldogan kiáltotta utána:
– Te így is a legeslegszebb lepke vagy, az egész világon!
A lepkék kacagva helyeseltek, és egymásba kapaszkodva, vidám táncot jártak a fénylő napsütésben.
A napocska elégedetten mosolygott ott fent a magasban, és bársonyos melegével megsimogatta a tarka-barka mezőt,
és a felette repkedő, színes lepkéket.

Kuczka Magdolna: Tavaszi mese
Ha Meseország mezsgyéjén átlépünk, és még kettőt előre, elérkeztünk a meseerdőbe. Ebben a meseerdőben él a sok
kis tündérrel és törpével együtt két kis manó: Apróka és Pirinkó. A tavasz kezdetén ennek a két kis manónak a
feladata, hogy újjáfessék a bogarak és a lepkék ruháit: Apróka a festéket kezeli és rakja színenként Pirinkó keze alá, aki
nagyon ügyesen fest kis ecsetjével. Egyik nap, amikor Pirinkó éppen befejezte a lepkék sokszínű, szép rajzú
szárnyainak festését, odarepült hozzá egy kis bogárka.
– Katicabogárnak hívnak engem, de te lefelejtetted rólam fekete pettyeimet, hogy is repülhetnék pettyeim nélkül a
társaim után! – mondta nagyon, nagyon szomorúan.
– Sohase búsulj, pettyeid megfestése a legkönnyebb feladatok közé tartozik – válaszolta vidáman Pirinkó, és rögtön
szólt Aprókának, hogy hozza gyorsan a fekete festéket. Apróka szomorúan jelentette, hogy bizony egy parányi fekete
festék sem maradt a tálacskában, fehér festékből viszont sok maradt még. Tanakodni kezdtek, kitől lehetne fekete
festéket kérni.
– Talán legjobb lenne megkérni a füstifecskét – javasolta Apróka –, ő a kéményből könnyen tud hozni egy kis fekete
kormot, és abból fekete festéket tudnánk készíteni.
A füstifecske azonban csak a fejét rázta, és azt mondta, hogy bizony nem lennének tartósak azok a pettyek, amit
koromból készült festékkel festenének a kis katicabogár hátára.
– De talán a feketerigó tudna segíteni – rigóanyó ugyanis örömmel újságolta nekem, hogy most festette újra ruháját,
és annyi festéke maradt, hogy még a jövő tavaszra is lesz belőle egy új ruhára való – mondta felcsillanó szemmel a
füstifecske.
Apróka és Pirinkó is azon nyomban felkeresték rigóanyót. Rigóanyó rögtön felajánlotta a megmaradt festéket. Igen
ám, de hiába kereste, a festékes bögre nem volt sehol.
– Most jut csak eszembe – csapott szárnyával a fejére rigóanyó –, tegnap itt járt nálam Szarka úrfi, panaszkodott,
hogy milyen kopott a ruhája és a meseerdő tavaszi ünnepségén új fekete ruhában szeretne megjelenni. Megsajnáltam,
és neki adtam a festéket – mondta szégyenkezve.
Apróka és Pirinkó tanácstalanok voltak, jól tudták ugyanis, hogy Szarka úrfitól igen nehéz lesz festéket kapni.
– Gyere, hazamegyünk, majd csak kitalálunk otthon valamit – mondta Apróka.
– Nekem már van is egy jó ötletem – válaszolta Pirinkó.
Mikor hazaértek, Pirinkó rögtön nekilátott, és készített egy szép meghívót a tavaszi ünnepségre. Aprókát pedig
megkérte, hogy hozza a fehér festékkel telt tálacskát magával, s elindultak Szarka úrfihoz. Szarka úrfi már ott
billegtette magát a lakása előtt egy faágon, és kimondhatatlanul örült a meghívónak.
– Jaj, de jó! – mondta –, már úgyis készülök az ünnepségre, a ruhámat is most akartam éppen újjáfesteni.
– Nem segíthetnénk mi is neked? – tette fel a kérdést Pirinkó –, nekünk úgyis a festés a mesterségünk!
– Dehogynem – válaszolta boldogan –, s már hozta is a rigóanyótól kapott festékes bögrét.
Pirinkó óvatosan megkérdezte tőle, nem adna-e a fekete festékből egy keveset.
– Hogy is adhatnék belőle, hisz ez a festék az én ruhámra sem igen elegendő! – válaszolta felháborodva Szarka úrfi.
– De így nagyon egyhangú lesz a ruhád, ha csak feketére festjük – mondta Pirinkó –, és kis ecsetjével már hozzá is
kezdett a festéshez.
– Nézd csak, ebből a szép fehér festékből milyen szép mellényt tudnánk neked festeni – mutatta a fehér festéket
Apróka.
– Jaj, de jó ötlet – mondta felcsillanó szemmel Szarka úrfi. – Ha még a vállaimra is jutna egy szalagra való abból a
fehér festékből, akkor ami megmarad fekete festékből, az legyen a tiétek.
Apróka és Pirinkó teljesítették Szarka úrfi kívánságát, utána boldogan vitték haza a megmaradt fekete festéket.
Pirinkó szépen megfestette a kis katicabogár pettyeit, aki most már boldogan repült társai után. Szarka úrfi pedig
nagyon büszkén viselte fehér mellényét és vállszalagját a tavaszi ünnepségen, és úgy megszerette ezt a viseletet, hogy
azóta is így hordja.

Fésűs Éva: Mókus Péter kiskertje

A napos, déli domboldalon már kinyitotta sok sárga ernyőjét a som, amikor Mókus Bence bácsi egy szép napon az
odúablakon kinézett...
Ó, mennyi szépet látott! A nedves ágakon ezernyi napsugár táncolt! A parti füzeken sok kis bozontos barka
bolyhosodott, mint megannyi icipici nyuszi farka!
Kék ibolya és sárga kankalin virult a réten meg a tavaszi vizek partjain. Vidáman énekeltek a hazatért madarak.
- Gyerekek! Ki az ágyból! - kiáltotta Bence bácsi. - Jó volna ott lent egy kiskertet csinálni, hogy barátságosabb legyen
az odunk tája!
A három kismókus ujjongva, kiabálva dobálta le a mohapaplant. A lusta Peti is tüstént felpattant:
- Kertet? Pompás! Ugye most mindjárt megcsináljuk? Az őzeknek, rókáknak leesik majd az álluk, ha erre járnak!
A kis Balázs már magyarázta anyukának, hogy ő milyen szép kertet kerekít. Alig bírta izgalmában lenyelni a finom
reggelit.
Az okos kistestvérke, Mókus Panna, tüstént keresni kezdte: van-e locsolókanna, ásó, kapa, gereblye.
- Van ám, kicsim, eredj le a fa alatti mély gyökérpincébe! - felelte Bence bácsi, mert arra volt kíváncsi, hogy fél-e a
kislánya a sötétben.
Nem félt az! Okos volt! Lement, és hozta szépen a kiskapát, kisásót. Addigra Peti is, meg Balázs is lemászott a nagy fa
derekáról. Szaladtak ki a napra, keresték, hol van egy jó földdarabka, hogy kiskertnek felássák.
Mosolygott Bence bácsi, mozgatta bajuszkáját. A mókuskák szorgalma neki is tetszett.
- Meglátjuk, kié lesz a legszebb!
- Itt legyen Petié! - és mindjárt kijelölte a kert helyét egy pálcikával.
Ez lesz Pannié - most legalább meglátom, hogy milyen ügyes a kislányom!
- Itt meg a tiéd, nézd, Balázska!
- Tündérkert lesz az, akárki meglássa! - mondta büszkén a legkisebbik, és mindjárt nekilátott, hogy elkészüljön estig.
Forogtak a kisásók, fordult a sok rögöcske, de Peti tenyerét az ásó nyele törte, hamar melege lett, s a bükkfa
árnyékában pihent egy keveset. Lám, nem is hitte volna, hogy egy kertésznek ilyen sok a dolga!
Ezalatt Pannika az édesanyját kérte, hogy adjon sok virágmagot a köténye zsebébe, rezedát, violát, petúniát. Azokat
elültette szépen sorba, utána friss vízzel meg is locsolta, és tulipánhagymát is rakott a puha földbe vagy egy tucatot.
Peti látta, hogy mit csinált, de ajkát biggyesztve legyintett:
- Mikor lesz abból még virág?!
A kis Balázs megállt egy percre. Ő is elfáradt már.
- No, persze! Csinálhatnánk ezt okosabban is! - És nagyot nevetett a kis hamis.
- Tudom már, Péter! A kertésznek is ész kell, s mindjárt virul a tündérkertje! Minek megvárni, míg a mag kikel? A
réten ezrivel hajlik a sok virág a szélbe, csak el kell menni érte!
Máris szaladt, ahogy csöpp lába bírta:
- Apu! Hol a talicska?
Ráfektetett kisásót, kiskapát, s hajrá! Tolta is ki a rétre... Tengernyi virágot talált! A legszebbeket szépen körülásta, és
gyökerestül kiemelte, úgy rakta fel a talicskára.
A nagy munkát hümmögve nézte Péter.
Nem! Ez sem jó! A sok sáros gyökérrel szép bundácskáját kente össze, és kétszer annyit ásott a kisöccse! Minek is az
a sok piszkos föld alatti ág-bog? Anélkül sokkal szebbek a virágok!
És homlokára koppintott vidáman:
- Ohó, butuskák! Csak fáradjatok! Estére fájni fog a hátatok, de bezzeg én már kitaláltam, hogy mit kell tenni!
Gyorsan hazaszaladt, hozott egy jó nagy kerek kosarat, és sebbel-lobbal, ahogy érte, a sok réti virágot mind letépte.
Szedett kökörcsint, habszegfűt, fehér virágú tőzikét, egy korai árvácskát sem kímélt, aztán a sárga mezei tyúktaréj is
belekerült a kosárba. Vitte a sok virágot, remegő rezedát nagy diadalmasan a napos réten át.
Csöppet sem fáradt, inkább dudorászott. Örült, hogy milyen jó dolgot csinált, aztán vágott magának egy hosszú
pálcikát. Kiskertje földjét azzal mind kifúrta, s a virágokat sorba beledugta. Virult a kert egy pillantás alatt!
A fél erdő összeszaladt, és Panni összecsapta kis kezét:
- De szép! Peti, ezt hogy csináltad?
Peti dölyfösen nézte, hogy Panni kiskertjében semmit se mutatnak a virágágyak, a kis Balázsnak meg hátra van még
rengeteg sok munka, nagyon szuszog, piheg, talán már meg is unta.
- Gyere, apu! - kiáltott Mókus Péter - az én kertem a legszebb, nem is mérhető össze senkiével!
Bence bácsi tüstént odajött, de csodálatosképpen egy szót sem szólt, csak hümmögött. Peti unszolta:
- Apu, szólj!... Nem értem, a kiskertemet miért nem dicséred?
Az öreg mókus bácsi furcsán nézett, pici szemei gyanúsan ragyogtak, míg végül így szólt:
- Kisfiam, majd holnap!
- Holnap?

- Az ám! A rendes munka nem egy napra készül!
Volt izgalom, míg másnap a piros hajnal nappallá nem sápadt, s a rigó ébresztőt nem fütyörészett! Akkor Peti a
kiskertjére nézett, s a lélegzete is elállt! Azt hitte, rosszat álmodik - meg is csípte magát! - de mindhiába, mert
hervadtan feküdt a kert minden virága.
A hős kertésznél eltörött a mécses, kis mancsát nyomkodta könnyes szeméhez:
- Gonosz varázsló tette ezt! - zokogta -, biztosan belebújt egy nagy bokorba, s amint aludni mentem, virágaimat
lekaszálta menten!
A testvérkék hallgatták szívszorongva. Balázs részvéte jeléül az ujjacskáját szopta, míg meg nem szólalt Bence bácsi:
- A lustaságod volt a rossz varázsló, mert lám, a hamar munka sohasem igazán jó! A leszedett virág csak egy napig, ha
él, elhervad, szárad, elviszi a szél. Hiába szép, hiába illatos... kell az a maszatos, erős, kis földbe markoló gyökér!
Szavaira szepegő csend lett. A pajkos rigó sem füttyentett, úgy figyelte, hogy mi is történt? De Peti szépen letörölte
könnyét, és irulva-pirulva, de zokszó nélkül újra munkához látott. Most már magot rakott a puha földbe, nem
letördelt virágot...
Egyszer később, amikor arra jártam, tulajdon két szememmel láttam, hogy a magocska mind kikelt, s egy vidám,
hosszú nyáron át virágzott a pompás kicsi kert..

A VIRÁGOK ANYJA

Hol volt, hol nem volt, oly igen régen, mint a mesében.... élt egy öreganyó, öreg, magányos. Ha szólhatott, csak a
virághoz...Mert senkije sem volt szegénynek, fia, lányai mint rajméhek elszéledtek, magára hagyták.
Élt, éldegélt hát egymagában, feketében járt bánatában. S mert nem volt kivel szót cserélni,
egy virágot kezdett becézni. Maga vetette magját, alig várta kelése napját. S mikor kibújt
gyönge hajtása, megszólította, legyen a társa
Így szólott hozzá:
- Kisvirágom, árvaságomban légy a társam!

A kisvirág hajlott a szóra, szólásra nyílt feslő bimbója. S ez virágnyelven azt jelenti, egy kisvirág
is tud szeretni. Értette anyó ezt a nyelvet, sígy válaszolt:
- Én is szeretlek.

Minden hajnalban megöntözte, ki ne száradjon puha földje.Óvta hidegtől, széltől,
portól- aki szeret, mindenre gondol. Így telt az élet napról napra. Nyárból az őszbe,
majd tavaszba. Egyszercsak anyó észrevette, megcsappant a kis virág kedve. Nem
hajtott újabb bimbós ágat. Gondolta anyó, talán fáradt. Csak téblábolt ott körülötte,
majd aggó szóval megkérdezte:
- Mi bajod van, kincsem, kis virágom? Tán nem volt elég nap a nyáron? Vagy
megszomjaztál a tó vizére? Netán harmatban fürdenél-e? Vagy ha pajtásod volna más
is?...Elkelne hozzád egy kisvirág is.
A virág bókolt. Anyó látta, hogy kívánságát eltalálta.
Sürgött, forgott, munkába kezdett. és bevetette az egész kertet : a kerítéshez
mályvarózsát, had lássák messziről dús virágát. Nefelejcset az út szélére, szegfűt az
ágyás közepébe.

Bazsalalikomot illatáért, árvácskát árva sóhajáért.
Volt is gondja, reggel, este a kertet óvta, leste. Jött károgva a tolvaj kánya, tán hogy a
kertet megcsodálja?

- Kár volt bevetned kerted, kár, kár, eztán korán kell kelned! Kár! Kár!
Jött a veréb is csiripelve:
- Csak egy magot csípek fel begyembe!
Jött a vakond, és mondta:
- Itten, itt ástam el múlt héten a kincsem!
Elég volt velük szembeszállni,de egy sem tudott kárt csinálni.Seprűt fogott, elűzte
őket,a károgó, csirpelő népet. A vakondot is nyakoncsípte,- keresse másutt, hol van a
kincse!

Eljött a május. Anyó kertjét a virágok birtokba vették. Csupa illat volt háza tája, aki arra járt,
megcsodálta. Nem volt már sem magányos, sem árva, sok -sok virág volt anyó társa.

