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D3  Az erDei állAtok versenye 

A mesebeli Kerek Erdő lakói olimpiára készültek. 
Az erdei iskolások éppen az eltelt tanévet értékelték – ki mit tervez a jövőre, mit fog más-
képpen csinálni a jövőben –, amikor Szajkó Szili hangos rikácsolással kitűzte a bejárati 
ajtófélfára a felhívást, melyen ez állt: 

Mindenki tudtára adatik!

Pontosan egy hét múlva, mikor hetedszer kel fel a Pitypangos mező felett a nap, 
olimpiát szervezünk. Az olimpia versenyszámairól és a nevezésekről a 

Kerek Erdő Olimpiai Bizottság 
ad részletes felvilágosítást.

Érdeklődni lehet:
mindennap napkeltétől holdkeltéig 
a Gombaház földszinti irodájában.

Az erdei iskolás állatgyerekek hirtelen felugrottak a fapadokból, és lelkesen olvasták a 
hirdetményt. Mackó tanító bácsi felé záporoztak a kérdések. Főként a hosszú fülű nyuszi 
testvérek egyike érdeklődött erősen.
– Hiszen még azt sem tudjátok pontosan, milyen versenyszámok lesznek! – jegyezte meg 

a tanító bácsi.
– Mi a futásban biztosan esélyesek lennénk! – pattant fel a helyéről Vidám Tapsi.
– Esélyesek?! Persze ha Őz Zoli nem indul a hosszútávon! – felelte Mérges Nyuszi.
– Ne sopánkodj már folyton! – korholta őt Vidám Tapsi. – Persze a távolugrásban bizto-

san Leveli Lóriék nyernek! De ha kitartóan edzek a versenyig, lehetek dobogós abban a 
versenyszámban is!

– Csak el ne bízd magad! Ne légy nagyképű! – válaszolt neki Mérges Tapsi. A másik test-
vér folytatta:

– Nem vagyok nagyképű! Ismerem magam és próbálok pozitívan gondolkodni. Szerin-
tem kitartó edzés kérdése az egész!

– Mit gondoltok…? Én is indulhatnék valamilyen versenyszámban? Nagyon vágyom 
már arra, hogy megmutathassam, mire vagyok képes. Nemcsak itt az iskolában, hanem 
kinn a társaim között is. Igaz, sem futni, sem ugrani, de még a Sebes-patakban úszni 
sem tudok! – siránkozott Sün Samu.

– Ne becsüld le ennyire magad! Hiszen senki sem ért úgy a gombákhoz, mint Te! – biz-
tatta a sünit Mackó Marci. – Mi sem tudunk futni, távolt ugrani, de a halfogó versenyen 
mi is elindulnánk. Igaz, Marcsa?! – mutatott ikertestvére felé a kölyökmackó.

– Csak sorjában, sorjában… – csillapította a társaságot a tanító úr. – Hiszen még azt sem 
tudjátok, mik a részvétel feltételei, és mire nevezhettek!

– Az igaz! Biztosan meg sem engedik, hogy mi, állatgyerekek is versenyezzünk! Még a 
selejtezőkbe sem vesznek be minket! – szította a hangulatot továbbra is Mérges Tapsi.

– Ne légy már ilyen borúlátó! Te mindenben csak ellenségeskedsz! – szidta össze testvérét 
a vidámabb nyuszi. – Amennyiben nem vesz minket számításba a szervezőbizottság, 
majd rendezünk mi magunknak olyan olimpiát, hogy hét kerek erdő csodájára fog jár-
ni. Akkor aztán más, idegen állatgyerekekkel is összemérhetjük magunkat! – javasol-
ta.
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– Na, még mit nem! Csak hogy fitogtathasd a tudásodat! Különben sem hiszem, hogy 
közülünk a többiek is benne lennének ebben a te olimpiádban! Például te, Szarka Teri! 
Úgy gondolom, nem lenne tisztességes a te tudományoddal dicsekedni: mennyi ék-
szert és fényes tárgyat tudsz összehordani a közeli városból! – morgolódott továbbra is 
a mérgesebbik nyuszi.

Szarka Teri teljesen belepirult ebbe a megjegyzésbe, de Őz Zoli megvédte őt: 
– A kiváló látását jóra is használhatja. Például ha valaki elveszít valamit az avarban vagy 

a mezei pázsit füvében, ő azt a magasból meglátja, megtalálja. A rossz tudását jó tudásra 
cserélheti. Az olimpián indulhatna a gyorsasági vagy magas repülés számokban.

– Nagyon gyorsan és magasra szállni nem vagyok képes. Szerintem fel sem vennének 
az indulók közé! – szabadkozott Szarka Teri, akinek még a szárnya is belevörösödött a 
szégyenkezésbe.

– Javaslom Neked, hogy először ne a leggyorsabb madarakkal mérd össze magad! Tartsd 
be a fokozatokat, s először kisebb ellenfelekkel küzdj meg. Majd válassz egyre erőseb-
beket! – kapcsolódott be a beszélgetésbe Mackó bácsi.

– A nyuszik könnyen beszélnek! Ők már ilyen izmos lábakkal jöttek a világra, hogy ne-
kik nem sok edzésre van szükségük. Biztos nyerők! De itt vagyok én… Én ezekkel a 
gyenge kis szárnyaimmal… Hogyan vehetném fel a versenyt az ügyesebbekkel? – né-
zett végig magán az elkeseredett madár.

– Biztos vagyok abban, hogy ha komoly az elhatározásod, és kitartó vagy, sikerül elérni a 
célodat.

– Ne akarj egyszerre mindent elérni, s a legmagasabb hegy fölé a zúgó gépmadarakkal 
együtt szélsebesen repülni! – tanácsolta Mackó tanító bácsi a madárgyereknek, valójá-
ban a többi állatcsemetéhez is intézve mondandóját.

Az erdei iskolások kissé elcsendesedtek, s arcukon látszott, hogy nagyon érdekesnek és 
elgondolkodtatónak találták a tapasztalt idős mackó szavait.
– Tudjátok mit? – szakította meg a csendet a fürgébbik nyúlgyerek. – Ha a tanító bácsi 

megengedi, összepakolunk, és indulhatunk a Gombaházba megtudni, mi lesz ezen az 
olimpián! Elenged bennünket, Mackó bácsi?

Mit tehetett mást az erdei pedagógus… A gyerekek rendbe rakták a nagy hárs alatti erdei 
osztályt, s hanyatt-homlok rohantak a Gombaházba.
Nem is hallották az öreg biztató szavait: „Csak ügyesen! Sok szerencsét, szorgalmat és ki-
tartást kívánok nektek! Ne vigyétek túlzásba a felkészülést! Kívánom, hogy teljesüljenek 
a vágyaitok!”

(Dallos Tamásné)



D4  Miben jeleskeDeM?

Húzd alá zölddel, amiben szerinted te vagy a legügyesebb!
Húzd alá kékkel, amiben ügyes vagy!
Húzd alá pirossal, amit meg tudsz csinálni!
Ne húzd alá, amit nem tudsz.

1. biciklizés 
2. olvasás
3. foci
4. írás
5. festés
6. torna
7. fára mászás
8. barátkozás
9. számolás
10. rajzolás

tanULÓI JeLKépeK – a fa III. – 2. évfoLyam 	 �



10	 SZoCIáLIS, éLetvIteLI éS KörnyeZetI KompetenCIáK	 tanULÓI

D1  szókártyák

Foglalkozások

Autószerelő Szakácsnő Popénekes

Óvónő Szabó Ács

Bolti eladó Orvos Mérnök

Kivel, mivel dolgozik?

Bolti mérleg Tű, cérna, olló Kalapács, szögek

Tervezői asztal, 
vonalzó Sztetoszkóp Apró gyermekek 

és felnőtt

Gitár Villáskulcs, fogó Fazék, fakanál



D2  Hiányos MonDAtok

találj olyan valakit…
…aki egyéves korában már tudott járni.
…aki jól tud rajzolni.
…aki tud furulyázni.
…aki szépen tud mesélni.
…aki már tudja az 5-ös szorzót.

A mondatok számát bővíthetjük a csoport létszámának és képességeinek függvényében.
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