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A TerméSzeT AlkoTáSAi

vers

Nádiverebek

Szilágyi Domokos

Tóban nádszál,
Nádon verebek,
Nádiverebekre
Napfény csepereg.

Napfény csepereg,
Nevetik a verebek,
Szellő támad,
Lengeti a nádat.

Ringó nádat
Tó vize mossa
Nap tüze festi
Barna-pirosra.

Barna-piros nádon
Pihenő verebek
Szárnyuk alatt elviszik a
Puha meleget.

Nyáron hazaviszik,
Télen előveszik,
S hónak-fagynak
Szemébe kacagnak.
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A vízpArTon
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a fűzfa

A gúzS

Szükséges egy vékony szál vessző, melyet olyan nagyra kell kanyarítani, 
amilyen nagy karikát szeretnénk készíteni. Rá kell csavarni a megmaradt ágat 
a karika köré. Ha vastagabbat szeretnénk, hozzá illesztünk egy másik vesszőt, 
és folytatjuk a csavarást.
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kArikA elkApó kéSzíTéSe

Szükséges hozzá egy 30 cm-es ág, amelynek, ha lehet, oldalhajtásai legye-
nek. Gúzst kell készíteni, amely kb. 20 cm átmérőjű. Ezt oda kell kötni erősen 
a bothoz, és kezdődhet a játék.
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bAbAkéSzíTéS

– Egymásra helyezünk 4 gyékénydarabot úgy, hogy a domború része egy 
oldalra essen. (1. kép)

– Kiválasztunk 6 db, kb. egyforma szélességű csíkot a felhasogatottak kö-
zül. Odakészítünk a kezünk ügyébe kötöző selymet vagy maradék csíkot. 
Az összerakott gyékényt a fonákjával tegyük magunk felé! A 6 csíkot helyez-
zük együtt a közepére úgy, hogy balról is, jobbról is egyforma rész legyen! (2. 
kép)

– Ráhajtjuk a felső részt az alsóra. (3. kép)
– Kötözzük el úgy, hogy csinos feje legyen! Ahol a csomó van, ott fogjuk 

fonni, ez lesz a baba háta. 2 csomót is kössünk rá, hogy ki ne bomoljon! (4. 
kép)

– A baba hátán fogjuk össze a csíkokat, majd balról 4 szál, középen 4 szál, 
jobbról 4 szál legyen! Fonjuk be úgy, mint a hajat szokták! A végét kötözzük 
el! (5–6. kép)

– Vegyünk elő egy újabb gyékénydarabot! Ebből lesz a baba keze. Ketté-
választjuk a ruhát, belehelyezzük a kezet, a derekánál lekötözzük. (A hátán.) 
Vágjuk megfelelő nagyságúra a kezét! (7. kép)

– Következik a baba mellénykéje. Ehhez 2 gyékénycsík kell. Keresztezzük 
az egyik csíkot a baba válla fölött hátulról előre, majd a másik válla fölött 
ugyanúgy! (8. kép)

– Kötözzük el a mellénykét a baba derekánál! (9. kép)
– Csinosítás következik. A mellényt vágjuk egyenesre, rövidíteni is lehet, a 

szoknya alját is kiegyengethetjük ollóval. Kész a kislánybaba. Adjunk nevet 
neki!
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