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Rajzolnivaló – Témák óvodások számára 

 

Esik az eső 

Esik az eső, süt a nap, 
Paprikajancsi mosogat. 

Hát az öreg mit csinál? 
Hasra fekszik, úgy pipál! 

 

Hej, Dunáról 

Hej, Dunáról fúj a szél 
Szegény embert mindíg ér 

Dunáról fúj a szél 
 

Ha Dunáról nem fújna 
Olyan hideg nem volna 
Dunáról fujj a szél 

 
Hej Jancsika Jancsika 

Miért nem nőttél nagyobbra 
Dunáról Fúj a szél 
 

Nőttél volna nagyobbra, 
Lettél valna katona 

Dunáról fúj a szél. 
 
Kályha vállán a cica 

Szeretsz-e még Katica 
Dunáról fúj a szél 

 
Ha nem szeretsz, Katica 
Karmoljon meg a cica 

Dunáró fúj a szél 

 

Tekenőbe tiszta víz 

Tekenőbe tiszta víz. 

– Minek az a tiszta víz? 

– Kis kertet locsolni. 

– Minek az a kis kert? 

– Tököt belévetni. 

– Minek az a tök? 
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– Disznót meghízlalni. 

– Minek az a disznó? 

– A háját megvenni. 

– Minek az a háj? 

– Szekeret megkenni. 

– Minek az a szekér? 

– Lányokat, bábokat 

Rajta hurcolgatni. 

 

Találós kérdések a vízről 

Fenn is van, lenn is van, 

kinn is van, benn is van, 

néma is, zenél is, 

lágy is és kemény is, 

fehér is, szürke is, 

lomha is, fürge is. Mi az? 

(víz) 

 

Felhőből jön, földre ér,  

onnan hamar visszatér. Mi az? 

(eső) 

 
Hanyatt fekszik,  

úgy szalad, 

Erdőn, völgyön át halad. Mi az? 

(patak) 

 

 

Bernáth Zsolt: A megszeppent esőcsepp  

http://mokazo.blogspot.com/2016/06/vizzel-kapcsolatos-mesek.html 
 

Vad vihart tombolt azon a délután, és 

több millió társával együtt egy apró 

esőcsepp hullott alá az égből. Ámde 

ez az esőcsepp remegett, mint a 

nyárfalevél, úgy félt. Csak hullott, 

hullott alá a mélységbe, és rettegett, 

hogy mi lesz, ha földet ér.  

Erre gondolt: Mi fog velem történni, 

ha az óceánba hullok? És mi lesz, ha 

a földre fogok esni? Ahogy zuhanás 

közben ezen törte a fejét, egyszer 

csak meglátogatta őt a villám. Nem 

volt nagy, mennydörgő, csak kicsiny 

szikra, mint a gyufa, amikor 

meggyullad. Megkérdezte, hogy mi 

bántja az esőcseppet, majd hangosan 

felnevetett.  

- Milyen buta vagy te, esőcsepp! - 

mondta neki.  

http://mokazo.blogspot.com/2016/06/vizzel-kapcsolatos-mesek.html
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- Attól félsz, hogy mi lesz veled, ha 

leérkezel? Hiszen a te életedben pont 

az a legfontosabb. Mit gondoltál, hogy 

életed végéig szundikálhatsz a 

felhőben, közel a Naphoz, és 

süttetheted a hasadat? És hol marad 

a tanulás?  

- Én nem akarok tanulni! - duzzogott 

az esőcsepp. És miért nem mondta 

nekem senki, hogy mi lesz velem 

odalent? Senki sem tudja?  

- Dehogynem - mondta a villám.  

- De kinek hinnéd el, hogy nem 

történhet veled semmi baj, ha nem 

saját magadnak? Ha beleesel az 

óceánba, akkor eggyé olvadsz a 

testvéreiddel, és hatalmasabb leszel a 

leghatalmasabb viharnál is, a 

leghangosabb villámnál is. Hajókat 

vihetsz a válladon, és delfinekkel 

lubickolhatsz. Ha a földre érkezel, 

bejárhatod a mélyben megbúvó 

barlangokat, titkos helyeket, és 

eljuthatsz a Föld gyomrába, lehetsz 

folyó, patak az erdő mélyén, és ami 

csak akarsz.  

Az esőcsepp kíváncsisága 

kifogyhatatlan volt. 

- És mi lesz aztán? - kérdezte.  

- Mi lesz, ha már mindent bejártam, 

voltam tenger, kis patak és folyó? Mi 

lesz aztán? A kis villám 

elmosolyodott.  

- Akkor? Akkor majd újra átadod 

magad a Napnak, megmártózol a 

fényben, aztán elalszol, és mire 

felébredsz, újra egy felhőben találod 

magad, aztán kezdődik minden 

elölről. Ugye, hogy nincs mitől félned? 

De most mennem kell.  

Ahogy kimondta, a villám ragyogóan 

felszikrázott, búcsúzóul mordult 

egyet, és tovatűnt.  

Az esőcsepp pedig lenézett maga alá, 

majd becsukta a szemét.  

- Vár a tenger - suttogta boldogan. 

 

 


