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Rajzolnivaló – Témák általános iskola alsó tagozatosok  

(1-4. osztály) számára 

 

Tassonyi Annamária: A királylány és Föld tündére 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy öreg király és annak egy olyan 

gyönyörű leánya, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem! Óvta, féltette is az öreg 

király egyetlen gyermekét még a széltől is! Az idő múlása ellen viszont még ő sem 

tehetett semmit, pedig ha hatalmában állt volna, hát biz megállítja azt a konok 

időt, de meg ám! A királynak így mit volt mit tennie, lassacskán beletörődött, hogy 

a leánya egyszer csak felnő és a saját útját járja majd, ahogy annak lennie kell. 

Szilárdan eltökélte azonban, hogy addig is mindenben támogatja és segíti, amíg 

csak erejéből telik hozzá. 

Teltek, múltak az évek, a kicsi királykisasszony gyönyörű hajadonná serdült. 

Messze földön híre ment szépségének, okosságának, kedvességének és a 

természet iránti csillapíthatatlan kíváncsiságának. A birodalom alattvalói igen 

szerették, mert okos és udvarias leány volt, mindenkihez, akivel csak találkozott, 

volt egy-egy kedves szava. A királykisasszony imádott a friss levegőn sétálgatni, 

kedvenc időtöltése az olvasás és a természet megfigyelése volt. Minden érdekelte, 

ami a természetben történik: miért süt a nap, vagy esik az eső, miért és merről 

fúj a szél? Hogyan lehetséges, hogy télen a hópelyhek meseszerű, kristályforma 

szabályos alakzatban hullanak alá az égből? Miért hoznak egyik évben gazdag 

termést a földek, míg más években gyengébbet? Miért repülnek a méhecskék 

virágról virágra és hogyan készítik a mézet? Az öreg király nagyon büszke volt a 

lányára és nagyon szerette őt. Éppen ezért mindig is biztatta arra, hogy legyen 

nyitott az új felfedezésekre! 

A királylány gyakran felült fehér, lobogó sörényű lova hátára és szilajul vágtázva 

át erdőn, mezőn, meglátogatta kedvenc helyét, ami egy eldugott kis völgy volt a 

királyság rejtekében. A völgy alján egy friss vizű patakocska csörgedezett, benne 

halacskák úszkáltak, a környék madárkái pedig ide jártak szomjukat oltani. Ezen 

a helyen minden békés volt, különösen tavasszal. Most is egy ilyen tavaszi napon 

látogatott el a királylány a kis völgybe. Leült a patakpartra és a nap melengető 

sugaraiban fürdette arcát. Az ég szikrázóan kék volt, és csak imitt amott úszott át 

rajta egy egy bodros kis felhő. A királylány úgy tervezte, hogy az egész délelőttöt 

itt tölti, figyelve a természet történéseit. Annál is inkább, mert a patakparton 

felfedezett egy különös kis virágot, amilyet eddig még sohasem látott. A 

virágocska olyan volt, mint maga a nap: aranylóan ragyogó, több rétegben 

egymásra simuló szirmait széttárta, így mutatkozva meg teljes pompájában. A 

virág megfigyelésébe belefeledkezve, a királylány nem vette észre, hogy felette 

időközben sötét fellegek gyűltek. Egyszer csak vakító villám szelte át az eget, 

nagyot dördült az ég és mire felocsúdott volna, elkezdett szakadni a tavaszi eső! 

Hirtelen nem tudta mitévő legyen, egy dologban azonban biztos volt: 

mindenképpen meg akarta óvni új felfedezését, a kis virágot, hogy a későbbiekben 

is gyönyörködhessen benne és tovább tanulmányozhassa. Óvón beborította hát 

vállkendőjével, ő pedig beszaladt egy közeli barlangba, ami biztos menedéket 
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nyújtott számára, amíg el nem állt a hirtelen jött tavaszi áldás. Miután újra kisütött 

a nap, a királylány is visszatért a patakpartra és óvatosan leemelte a kis virágról 

a vállkendőjét. Szerencsére épségben átvészelte az esőt! Nem győzött betelni a 

nézésével, olyan szép volt az a kis virág! De hogy meglepődött aztán, amikor a kis 

virág hirtelen megrázkódott és egy aranyos palástú tündér vált belőle! Ő volt a 

Föld tündére, aki mindig éberen figyelte a természet történéseit, és óvta, védte a 

Föld teremtményeit. Csak különleges alkalmakkor, és csak arra érdemes ember 

előtt mutatkozott meg. Ez éppen egy ilyen pillanat volt. 

Így szólt a Föld tündére a királylányhoz: jó tett helyébe jót várj! Miután így 

odafigyeltél rám és megóvtál az esőtől, teljesítem egy kívánságodat!  

A leány csak kicsit gondolkodott el, majd azt mondta:  

- Azt kívánom, hogy a természet - a föld, a víz és a levegő - mindig maradjon 

tiszta és egészséges a Föld élőlényei számára!  

A tündér erre elmosolyodott és így válaszolt: 

- Királylány, teljes egészében nem tudom teljesíteni a kívánságodat, mert bizony 

élnek a Földön olyan emberek, akik nem törődnek a természet igazi értékeivel 

és szennyezik a vizet, a levegőt és a talajt. Ezek az emberek a felelőtlen 

magatartásukkal már nagyon sokat ártottak ennek a zöld bolygónak! Ezt egy 

varázspálca suhintással eltörölni nem lehet.  

De mert ennyire önzetlenül kívántál, megadom neked a képességet arra, hogy 

a jó cselekedetekre tudd ösztönözni az embereket! Így, ha felhívod a 

figyelmüket a természet védelmére, akkor odafigyelnek majd rád, megértik a 

mondanivalód fontosságát és közös erővel javítani tudtok a helyzeten! Adok 

Neked mindehhez hitet, kitartást és szenvedélyt is, hogy mindig őszintén és 

meggyőződéssel tudj kiállni a céljaidért! 

A királylány megköszönte a tündér jóságát, elbúcsúzott, majd visszatért édesapja 

kastélyába.  

Ettől a naptól kezdve a királylány hívó szavára a birodalomban ezrek és ezrek 

siettek Földanya segítségére és igyekeztek tenni nap, mint nap azért, hogy tisztább 

és egészségesebb világban éljenek.  

 

 

Kányádi Sándor: Az én folyóm 

Az én folyóm csak egy patak 

tengerem a kert végi tó, 

a récéket s a ludakat 

fürdőzésre csalogató.  

Ott szoktam én papírhajót 

úsztatgatni, kórétutajt. 

Kedvemtől még a korhadó 

szilvafa is mindig kihajt.

Csigabiga a vonatom, 

nem hinnétek, áramra jár: 
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táplálja a fűszálakon 

huzalként rezgő napsugár.  

Csápjaival szedegeti 

az éltető sugarakat, 

s bár sínpárja nincsen neki, 

lassacskán, de azért halad.  

Így teleget a szép idő, 

kínálgatja örömeit. 

Repülőm a szitakötő, 

zöld szárnyával őszbe röpít.  

 

Behon Istvánné: Esőcsap 

https://www.poet.hu/vers/88377 

Nézz rám - milyen vizes vagyok, 
Zárd már el az esőcsapot- 
Nem tehetem én azt kincsem - 
Esőcsap - az sajnos nincsen. 

 
Látod odafönn a felhőt? 

Az raktározza az esőt. 
Esőcsöppök sűrűsödnek, 
És a földre leérkeznek. 

 
Inni adnak fűnek, fának, 

Szomját oltják a virágnak. 

 

 

Kurczina Terézia: Vízimalom 

Én vagyok a  
vízimalom;  
Békén telik  

minden napom.  
 

Folyó mentén  
álldogálok;  

Körülöttem  
szép virágok.  
 

A sok vizet  
úgy szeretem!  

Gyorsan forog  
a kerekem.  
 

Ám ha a víz  
lassan csurog;  

Vele együtt  
lelassulok. 

 

https://www.poet.hu/szerzo/Behon_Istvanne
https://www.poet.hu/vers/88377
https://www.poet.hu/szerzo/Kurczina_Terezia

