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„Tél, tavasz, nyár, ôsz, újra tél – iramlik az ördögszekér” – írja Csanádi Imre.
Repül bizony az idô, egymást követik az évszakok, évenként azonos sorrendben.
Használjátok ki jól a repülõ idôt!
A könyvben olvashattok arról, hogy milyen a természet,
hogyan élnek a különbözô évszakokban az emberek és az állatok.
Gyarapítsátok tudásotokat megfigyeléssel,
tapasztalatok gyûjtésével is!
A gyerekekkel is megeshet, hogy szomorúak, hogy bántja õket valami.
Vannak titkos vágyaik, titkaik, amelyekrõl nem beszélnek.
A történetekbôl megtudhatjátok, hogyan élnek át mások hasonló helyzeteket.
Kiderül majd, hogy mindenre van megoldás.
Olvasás közben figyeljetek arra is, hogyan lehet a bajokon túljutni,
kinek a példáját érdemes követni!
A könyvhöz szorosan kapcsolódik a Beszéd, olvasás címû munkafüzet.
Ez is segíteni fog a szövegek megértésében. Például megtalálhatjátok benne
a számotokra ismeretlen szavak magyarázatát.
A rokon értelmû, valamint az ellentétes jelentésû szavak gyûjteményébõl
bôvíthetitek a szókincseteket.
Elõször mindig a szöveget olvassátok el, csak azután lássatok hozzá
a munkafüzet feladatainak megoldásához! A kérdésekre ugyanis
csak az olvasmány megismerése után tudtok helyesen válaszolni.
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Négy testvér
Év múlik, évet ér,
egymást hajtja négy testvér:
víg tavasz, virághintõ,
koszorús nyár, kalászdöntõ,
õsz, gyümölcsérlelõ,
tél, havat terelõ.
Csanádi Imre
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Alma
Érik az alma,
hajlik a gallya,
fûre hajlik, mint egy sátor,
sok édes almától.
Szedjük,
kapjuk,
habosra harapjuk –
a többivel mi legyen?
Holnapra
hagyjuk.
Csanádi Imre
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ÕSZ,
GYÜMÖLCSÉRLELÕ
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Isten veled, gólyamadár!
Kertemben már az õszirózsák fehér és lila virágai melengetik az arcukat a nap sugaraiban. A gesztenyefám napról napra halványabb. A gyümölcsfáim is olyanok, mint az öregemberek. Az egyik, mint a sárga öregember; a másik, mint a piros öregember.
A két gólyánk is elment. Szent István napján láttam õket utoljára a mezõn. Nem halásztak, csak álltak-álldogáltak elgondolkozva a fûben. Ott
álltak mind a ketten. A fecskék vidáman csapongtak fölöttük a levegõben.
Azok még nem gondoltak akkor az elutazásra.
Furcsa két madárfaj a gólya meg a fecske. Tavasszal mindig idejön a másik világrészbõl; õsszel meg mindig visszatér a másik világrészbe. De ott
nem házasodnak, nem raknak fészket és nem költenek, csak itt, minálunk.
Melyik hát az igazi hazájuk?
A mi magyar hazánk.
De hát miért megy el a gólya, miért megy el a fecske, ha a falunkat érzi
otthonának?
Oh, bizony könnyû azt kitalálni. Az Úr, aki a gólyának és fecskének is
ura, nem terít télen asztalt nekik. Elközelget az õsz. Az október hideg
leheletétõl dermedten hullanak le a bogarak milliói. A december szele
kemény kérget fagyaszt a vizekre. A téli ég felhõi hóval borítják be a mezõket.
Mibõl éljen akkor a szegény gólya meg a szegény fecske? Éhen halna
meg itt valamennyi.
Ma már nincs se fecske, se gólya. Talán éppen most repülnek fenn,
a szédítõ magasságban a tenger fölött, a felhõk fölött. Talán éppen most
kiáltja az egyik gólyafiú:
– Anyácskám, elfáradtam!
– Terjeszd ki a szárnyadat! – feleli bizonnyal az anyja.
S megszûnik a szárnyak levegõverése. Az egész gólyacsoport kiterjesztett szárnnyal leng a levegõben.
Gárdonyi Géza
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Õsz elején
Üres már a fecskefészek
Itt az eszterhéj alatt,
Üres már a gólyafészek
Tetejében a kéménynek...
Vándor népe ott halad,
Ott a messzeség homályin,
Ott az égnek magasán.
Látom még, mint kis felhõket,
Vagy már nem is látom õket?
Csak úgy képzelem talán.
Elröpülnek, elröpültek,
Tavasz s nyár vendégei,
És õket már nemsokára
A kertek s mezõk virága
S a fák lombja követi.
Petõfi Sándor
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Szervusz, tél!
Szervusz, hó!
Szervusz, tél!
Meddig maradsz ily fehér?
Házakon,
dombokon
válladra száll a korom.
Mezei András
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TÉL,
HAVAT TERELÕ
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A hideg
Az elsõ hidegre ötéves koromból emlékezem. Azelõtt mintha nem
lett volna se hideg, se meleg. Láttam havat ablakon át, de csak a színe tûnt
fel.
Felügyelet nélkül kóborolhattam a házban és az udvaron. Az elsõ hóesés új játék volt nekem. Kimentem a hóba, és gombócokat csináltam.
Egyszer csak azt érzem, hogy a kezem rettenetesen fáj. Bemegyek
a szobába, és a kályhához állok. Ott a fájdalom annyira fokozódik, hogy
sírva fakadok és jajgatok.
Apám belép. Kérdezi:
– Mi bajod?
Nézi a kezemet.
Persze a kezem lila színû volt a hidegtõl.
– Gyere velem! – mondta.
Azzal kivezetett az udvarra, és nem csekély ijedelmemre havat markolt fel, s azzal dörzsölte a kezemet. Azután megtörölte törülközõkendõvel jó szárazra.
A fájdalom elmúlt.
Gárdonyi Géza

A kisokos
– Hé, Csabi! Télapó
kis unokaöccse!
Hófúvásba hívlak
hemperegni, jössz-e?
– Nem!
– Azt a fûzfánfütyülõjét,
micsoda legény vagy?!
– Nem akarok náthás lenni,
ennyi az egész csak!
Utassy József
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Hideg szél fúj
Hideg szél fúj, hogy az ember
majd’ megdermed.
Kinek jó ez? Csak a kövér
hóembernek!
Szeme szénbõl, az orra meg
paprikából,
lába nincs, de minek is, ha
úgysem táncol?
Ütött-kopott rossz fazék a
tökfedõje,
megbecsüli, hiszen jó lesz
még jövõre;
seprûnyél a nagyvilági
sétapálca,
el is mehetne, ha tudna,
vele bálba.
Ilyen õ, az udvarunkon
nagy gavallér,
bár rajta csak ujjal rajzolt
az inggallér,
mégse fázik, mikor minden
majd’ megdermed;
el is mennék, ha lehetne,
hóembernek!
Csukás István
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A zacskóba zárt ész
Péter bátyó a szakállát
fél vállára vette.
Ami kicsiny esze volt,
zacskóba kötötte.
A zacskó zsíros volt,
a kutya megette.
Szegény Péter bátyónak
odalett az esze.
Magyar népköltés
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TÖBBET ÉSSZEL,
MINT ERÕVEL
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A szél és a nap
Egyszer régen vitatkozott a szél a nappal. Nem tudtak megegyezni,
hogy melyikük erõsebb.
Végül azt mondta a nap a szélnek:
– Tegyünk próbát! Amott megy egy vándor; amelyikünk hamarabb leveszi válláról a köpönyeget, az az erõsebb.
Elõször a szél próbálkozott. Megragadta az ember köpönyegét, húzta,
cibálta. De mentül erõsebben rángatta, a vándor annál jobban beleburkolódzott. Nem hagyta magáról leszedni, hiszen fázott.
Ekkor következett a nap. Elkezdett mosolyogni a vándorra, egyre melegebben. Az ember megizzadt: kigombolta magán a köpönyeget, aztán kibújt belõle egészen. Késõbb a kiskabátját és a mellényét is ledobta.
– Láthatod, hogy én vagyok az erõsebb! – mondta a nap a szélnek.
Magyar népmese

A szél meg a nap
Licskes-lucskos szürke bácsi
(Hujj, hujj, én a szél vagyok!)
kék udvarban seprüjével
megkergette a napot.
Szél mondta: Hujj, hujj, hujj!
Nap mondta: Bujj, bujj, bujj!
Szél kergette,
utólérte,
jól megverte a napot;
megkergette,
utólérte,
jól megverte,
összetörte,
kék udvarból kiseperte,
kendõjébe bekötötte,
mondjátok meg: hova tette?
Zsebre tette a napot.
Zsebre tette? Zsebre õ!
Azért van most rossz idõ.
Szabó Lõrinc
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Az okos leány
Egyszer volt, hol nem volt, volt egy molnárnak egy takaros, okos leánya. Olyan okos volt, hogy hetedhét országra eljutott a híre. Meghallotta
ezt a király. Odaizent, hogy van neki a padlásán százesztendõs kendere,
fonja meg azt aranyfonálnak.

A leány erre visszaizent, hogy van nekik egy százesztendõs sövénykerítésük, csináltasson a király abból aranyorsót, akkor szívesen megfonja az
aranyfonalat. Mert azt csak nem kívánhatja, hogy a drága aranyfonalat hitvány faorsón fonogassa.
Tetszett a királynak a felelet. Megint izent a leánynak, hogy van neki
a padlásán egy lyukas korsója, foldozza meg, ha tudja.
Megint visszaizent a leány, hogy fordíttassa ki a király a korsót, mert
az öregapja se hallott olyat, hogy a színérõl foltoztak volna meg valamit.
123
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Ez a felelet még jobban megtetszett a királynak. Most meg már azt
izente, hogy menjen el a leány õhozzá: de menjen is, meg ne is; köszönjön
is, meg ne is; vigyen is ajándékot, meg ne is.
Erre a leány elkérte apjától a szamarat, felült a hátára, s úgy ment
a király elébe. Otthon megfogott egy galambot, két szita közé tette, úgy
vitte magával.
Mikor aztán a király elé ért, egy szót se szólt, hanem meghajtotta magát, aztán a galambot a két szita közül elrepítette. Így aztán ment is, nem
is; köszönt is, nem is; vitt is ajándékot, nem is.
A király úgy megszerette az okos leányt, hogy mindjárt feleségül vette.
Magyar népmese

Kéretõ
Aranyhintó áll az utcán,
heten adják rám a szoknyám.
Támaszkodom hét virágra,
indulok a palotába.
Hétszer hét az aranyalma,
gurul elõttem a porba.
Járok olyan fényességben,
elfakul a nap az égen.
Kiss Anna
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