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KEDVES GYEREKEK!
Hallgassátok meg a mesét! A kalandoknak ti is részesei lehettek, ha megoldjátok
a meséhez kapcsolódó feladatokat.

FÜRKÉSZ KALANDJAI
Erdőn innen, mezőn túl, a szivárványkapu mögött van Manóország. Itt él három
manótestvér, Csintalanka, Csibészke és Fürkész.
Csintalanka folyton huncutságokon töri a fejét, gyakran borsot tör a társai orra
alá. Barátait gyakran apró csínytevéseivel bosszantja.
Mégis mindenki szereti, hiszen senki nem tud olyan szépen barkácsolni, mint ő.
Nemrégiben egy kis kunyhót épített, itt szokott a barátaival játszani.
Csibészke jó társa Csintalankának a rosszalkodásban. Ám úgy focizni, mint ő,
senki nem tud Manóországban. Akárhány focibajnokság van a manók földjén, mindegyiken ő a gólkirály.
Na és Fürkész? Ő a legokosabb. Bagoly bácsi a jó barátja. Sokszor nála üldögél.
Hol a tudós könyveit lapozgatja, hol pedig érdekes dolgokról beszélget vele.
Bagoly bácsi sok különlegességet mesélt a Manóországon kívüli világról, ahol az
emberek élnek. Csak ámult és bámult Fürkész. Egyre izgatottabban hallgatta az idős
tudóst.
Egy napon aztán elhatározta, hogy felkeresi azt a világot. Kérte két testvérét, tartsanak vele, induljanak vándorútra.
Csintalanka és Csibészke persze örömmel egyezett bele a közös kirándulásba.
Búcsút vettek a szüleiktől, és útnak indultak.
Vidáman szaladgáltak, kergetőztek, mígnem Manóország határához nem értek.
Ott egy kicsit megpihentek. A határsorompón egy gyönyörű pillangó üldögélt. Fürkészt teljesen elvarázsolta a szépsége. Ámulattal figyelte.
Csibészke és Csintalanka viszont nagyon elfáradt. Azt mondták, szívesen megaludnának a közeli kis kunyhóban.
Fürkész azonban nem tágított a pillangótól. Elhatározta, hogy követni fogja, bárhová repül is.
– Mi nem megyünk tovább veled, Fürkész – mondták a testvérei.
– Jól van hát, egyedül indulok az útra. Ígérem, hogy mindent, amit látok, feljegyzek,
és majd elmesélem nektek – válaszolta a kis manó.
A testvérei megpakolták a hátizsákját mindazzal, amire a hosszú úton szüksége
lehet. Megölelgették, és így búcsúztak tőle:
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– Vigyázz magadra az úton! Figyelj meg mindent jól, élvezd a sok csodát! Mi itt,
a tölgyfaházban várunk rád.
Míg búcsúzkodtak, a pillangó felrebbent. Fürkész azonnal a nyomába eredt.
Öt napon át tartott Fürkész vándorlása. Útközben összebarátkozott a pillangóval,
és együtt járták be a számukra különös, új világot.
A hatodik napon Fürkész visszatért a határmenti tölgyfához, a testvéreihez. Azok
izgatottan várták, nagy örömmel fogadták.
– Csakhogy itt vagy, drága Fürkész! Mit láttál? Merre jártál? – lelkendeztek a manók.
– Mit láttam? Merre jártam? Elmondom nektek szép sorjában – válaszolt Fürkész,
és belekezdett a mesélésbe.
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A MEZŐ
Az erdőből kiérve egy mezőn találtam magam. Ennyi gyönyörű, színes virágot még
sosem láttam. A földön, a levegőben nyüzsgött az élet.

Nevezd meg a képen látható állatokat! Beszélgessetek arról, hogy
mi él még a mezőn!
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Megszólítottam a csigát, a növények jó ismerőjét. Tőle tudom, hogy gyógyításra való
növények is vannak.
A lándzsás útifű a köhögést gyógyítja.

A kamilla a meghűléses betegségekre jó.

A pásztortáska segít mindenféle vérzést elállítani.

A körömvirág elősegíti a sebek gyógyulását.

Szerinted mi lehet a törpék baja? Kinek melyik gyógynövényt aján
lanád? Kösd össze a megfelelő képeket!
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A virágok között óvatosan lépkedtem, nehogy letapossam őket. Sikerült átjutnom
a mezőn. Már várt rám a pillangó.

Vezesd a ceruzád a lepkéhez vezető úton! Beszélgessetek arról, hogy
milyen virágok lehetnek a mezőn!
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Figyeltem a pillangót, ahogy rebegtette a szárnyait. Most láttam csak igazán, milyen
különleges. Gyorsan le is fényképeztem.

Karikázd be azt a pillangót, amelyik pontosan olyan, mint Fürkész
képe!

Hirtelen szitálni kezdett az eső. A napsütésben felragyogott a szivárvány. Lerajzoltam, hogy el ne felejtsem, milyen gyönyörű.

Keretezd be azt a részletet, amelyik a szivárványból való! Sorold fel
a szivárvány színeit!
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