Rajzolnivaló – Témák általános iskola alsó tagozatosok
(1-4. osztály) számára
Az időjós szamár és a szamár időjós
Egyszer Mátyás király vadászatra készült. Szerette volna tudni, hogy milyen
időre számíthat. Megkérdezte hát az időjóst:
- Lesz-e eső?
Az időjós
mindenféle tudós könyvekben lapozott. Belekukucskált a csillagvizsgálójába,
hogy kifürkéssze a csillagok állását, végül jelentette: - Uram, legalább két hétig
nem lesz eső. Mehet felséged bátran vadászni. Felkészült a király a vadászatra.
El is indult másnap a kíséretével. Magával vitte az időjóst is. Amint egy
legelésző nyáj közelébe értek, a juhász szamara éktelen iázásba fogott, aztán
vadul hengergőzni kezdett a földön. Mátyás király megkérdezte a juhászt: Ugyan, mi baja annak a szamárnak, hogy olyan fertelmesen iázik, s
hempereg?
- Nincs annak semmi baja uram, csak vihart érez - mondta a
juhász. - Meglátják, fél óra se múlik el, s itt a nagy jégeső s a vihar. Mondja ezt
Mátyás király az időjósnak, de az váltig állította, hogy jó idő lesz. Menegettek
tovább. Hát, fél óra múltán olyan vihar kerekedett, akkora felhőszakadás lett,
hogy a vadászok bőrig áztak. Mátyás király akkor odasúgta az időjósnak: - A
szamár lett az időjós, s az időjós lett a szamár!

Szutyejev: A kis hajó
Sétálni indult Brekus, Kispipi, Egérke, Hangyácska és Katicabogárka. Elérkeztek
egy patakhoz.
- Fürödjünk meg! - brekegte Brekus, és beugrott a vízbe.
- Nem tudunk úszni - mondta Kispipi, Egérke, Hangyácska és Katicabogárka.
- Brehehehe!- nevetett rajtuk Brekus. - No hiszen, nem sokra megyek én
veletek!
És úgy kacagott, hogy majdnem vízbe fúlt. Nagyon megbántódott ezen Kispipi,
Egérke, Hangyácska és Katicabogárka.
Törték a fejüket, mitévők legyenek. Addig-addig törték a fejüket, míg végre
kitaláltak valamit.
Kispipi elment, és hozott egy falevelet. Egérke egy fél dióhéjat.
Hangyácska egy szalmaszálat vonszolt oda valahonnan. Katicabogárka pedig egy
cérnaszálat.
És nagy buzgón munkához láttak: a szalmaszálat bedöfték a dióhéjba, a falevelet
cérnával hozzákötötték, és máris készen állt a kis hajó. A hajót vízre lökték.
Beleültek és elhajókáztak!
Brekus kidugta fejét a vízből, hogy tovább nevessen rajtuk, de a kis hajó már
messze járt... Utol se érheted!
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Gazdag Erzsi: Nyári eső

Haiku versek a vízről:
Forrás: https://3sor.hu/tema/viz

Rakoncátlan szélgyerek
égi tónál tekereg.
Unatkozik, s unalmában
mireg-morog, kesereg.
Arra sétál felhőcske.
Orra búbján szeplőcske.
Szél csúfolja, megfricskázza,
csak akkor old kereket.
Szegény felhő sírdogál,
fájó könnye hulldogál.
Szikkadt földre lepereg;
nyári eső csepereg.

Mészárosné Gárdosi Gabriella
Mi a boldogság?
Víz tetején egymással
játszik két kérész.
Georgina Rio
pillepalackok
úsznak a víz felszínén
szavatossággal
Imre János

Földi Erzsébet: Csobogó
Hűs erdőben forrás fakad
esővíztől el nem apad,
kövek között gyorsan szalad
hegyoldalban érré dagad.

homokban hagyom
mezítlábnyomom - sorsát
a vízre bízom

Mikorra a hajnal hasad
csermely borzol kosbor hajat,
árnyas fák közt kerget halat
kavicsgyűjtő fürge patak.
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