
Mesék, versek, találós-kérdések a "víz" témakörhöz 

 

Zelk Zoltán: A kis patak 

 

Vígan fut a kis patak, 

játszanak a kis halak. 

 

Hegy alatt és rét alatt, 

kanyarog a kis patak: 

 

Énekel a kis patak: 

"Bennem fürdik Hold s a Nap, 

 

Parti bokor szomjazik, 

az is vizemből iszik. 

 

Szitakötő hátamon, 

ringatódzik a habon. 

 

Kizöldül a fűzfaág, 

bennem nézi meg magát. 

 

Én vagyok a kis patak, 

télen alszom jég alatt. 

 

Most hegy alatt, rét alatt, 

megkeresem a nyarat! 

 

 

 

 

 

 

Mentovics Éva: Hová futsz, te kis patak? 

 

- Hová futsz, te kis patak? 

- Oda, ahol hívnak, mézillatú réteken pipacsmezők nyílnak. 

- M'ért csobogsz ily sebesen? 

- Hamar odaérjek, megitassak mindenkit, akik inni kérnek. 

- Ki iszik a partodnál? 

- Szomjas, fáradt vándor. Amikor csak vizet kér, megitatom bárhol. 

- Hová sietsz azután? 

- Bejárom a Földet. Végül majd a tengerben megpihenek csöppet.



 

Kormos István: Az aranyhalacska és a csuka 

 

Hol volt, hol nem,  

a Dunában,  

volt egy csöpp aranyhalacska,  

olyan kicsi, mint az ujjam,  

a legeslegkisebb ujjam,  

volt hát egy aranyhalacska,  

aki mindig maga úszkált  

Duna fodros hullámában;  

úszkált apja háza körül,  

sétált le és föl a vízben,  

fickándozott a farkával,  

míg egy ízben  

találkozott a csukával,  

a Duna  

és minden vizek urával.  

Úszott az nagy uszonyával,  

iszonyú nagy uszonyával,  

fröcskölte a vizet fennen,  

olyan gyorsan ment a vízben,  

mint a villamos a parton,  

vagy annál is sebesebben.  

Meglátta a csöpp aranyhal  

s ráköszönt, de gyönge hangon:  

- Jó napot kívánok,  

csuka bácsi!  

Hogy tetszik lenni?  

Mit tetszik csinálni?  

 

 

 

 

 



Azt mondta erre a csuka,  

a Duna  

és minden vizek ura:  

- Hallod-e, te kölök!  

Kinevetsz?  

Mindjárt elnáspángollak,  

hogy meggebedsz!  

- Csuka bácsi, kérem,  

én nem nevettem, felelt az aranyhalacska;  

de a csuka,  

a Duna  

és minden vizek ura,  

mérgesen csak azt mondta:  

- Megállj!...  

Megállj, te kölök! 

S a méregtől,  

ha lett volna neki,  

csak úgy kunkorgott volna  

a bajsza. Azzal magát fogja,  

és az aranyhalacska után úszik  

nyomba.  

Menekül ám a csöpp aranyhal,  

nem mer szembeszállni olyan nagy  

hallal,  

mint a csuka,  

a Duna  

és minden vizek ura.  

Úszik hazáig sebesen  

hazaér csuromvizesen,  

nyomában úszik a csuka,  

a Duna  

és minden vizek ura.  

Zsupsz!  

Udvarukba úszik  

a csöpp aranyhal;  

ott söpröget az apja  

egy söprõvel, de naggyal.  

Kérdi a fiát:  

- Hát te, fiam,  

honnan loholsz ugyan?  

- Jaj, jaj - rnondja az arany-  

halacska,  

a csuka úszik a nyomomba.  

Köszöntem neki, de hiába, azt mondta:  



"Hallod-e, te kölök!  

Kinevetsz?  

Mindjárt elnáspángollak,  

hogy meggebedsz!"  

- Micsoda? -  

kiált az aranyhalacska apja.  

- Méghogy megver a csuka? -  

Azzal a söprõjét kapja,  

és úgy elveri a csukát,  

a Duna  

és minden vizek urát,  

hogy azóta az aranyhal fiát,  

azt a csöpp aranyhalacskát,  

azt a kicsit,  

icipicit,  

olyan kicsit, mint az ujjam,  

a legeslegkisebb ujjam,  

mindig  

mindenkor  

mindenütt  

békiben úszkálni hagyja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesék a "víz" témakörhöz 

 

A három hajós 

 

Volt egyszer egy ember, akinek volt három fia. Egyszer csak megelégelte, hogy az ő kenyerén 

élnek, elküldte őket szerencsét próbálni. Így hát mindegyik fiú elkezdett hajót építeni 

magának. Az első fiú pálmalevelekből kezdett építkezni, a második nádhusángokból, míg a 

harmadik fából. Az első fiú készült el leghamarabb, így ő is szállt vízre legelőször. A tengeren 

azonban nem sokáig bírta a hajója, egy kisebb szél elsodorta és elsüllyedt. A fiú a víz színén 

ringatózott, éhes volt és fáradt. Egyszer csak egy hal úszott oda hozzá. A hiú elmondta neki, 

hogy elsüllyedt a hajója. 

- Kapaszkodj az uszonyomba, van itt egy sziget, kiviszlek oda. – szólt neki a hal. 

A fiú nagyon hálás volt. Azonban éhes is. Amikor a szigethez értek, fogta, megsütötte és 

megette a halat. De bár ne tette volna! Ugyanis menten hallá változott. 

Közben a második testvér hajója is elkészült, amit nádhusángokból épített, így ő is útnak 

indult. Tovább bírta a hajója, de egy nagyobb szél végül elsodorta és ő is elsüllyedt. Ez a fiú is 

a vízbe pottyant, étlen-szomjan lebegett, míg végül hozzá is odaúszott egy hal és azt mondta 

neki: 

- Kapaszkodj az uszonyomba, van itt egy sziget, kiviszlek oda. 

Ez a fiú is nagyon hálás volt. A hal elvitte ugyanarra a szigetre, ahová az első testvér jutott. 

Azonban ez a fiú ugyanúgy járt, mint az előző. Nagyon éhes volt, hát fogta magát és 

megsütötte majd megette a halat, amely megmentette az életét. De bár ne tette volna! Ugyanis 

ő is menten hallá változott. 

Közben a harmadik fiú hajója is elkészült, amit fából épített, így ő is útnak indult. Sokáig bírta 

a hajója, de végül egy nagy viharba keveredett, és elsüllyedt. A fiú beesett a vízbe, ott lebegett 

étlen-szomjan. Őt is megszólította egy hal: 

- Kapaszkodj az uszonyomba, van itt egy sziget, kiviszlek oda. – szólt neki. 

Ez a harmadik fiú is nagyon hálás volt. Amikor a hal kitette a sziget partjára, ahová korábban 

a testvérei is érkeztek, megsimította a hal hátát és megköszönte neki a segítséget. 

- Testvéreid megették a testvéreimet. – szólt a hal. – De te nem bántottál, így teljesítem három 

kívánságodat. 

Meghallotta ezt a két hallá változtatott testvér, akik ott köröztek a vízben a sziget körül. 

Egyből rákezdték: 

- Változtass vissza bennünket emberré! – kérlelték. 

- Kívánd azt, hogy ne kelljen halként sínylődnünk! – rimánkodtak. 

A fiú megkérte hát a halat, hogy változtassa vissza a testvéreit emberré. A hal megtette, amit 

kért. Miután újra emberek lettek, a legnagyobb fiú így szólt a legkisebbhez: 



- Osztozzunk meg igazságosan a kívánságokon. Te már kívántál egyet, a másik két kívánságot 

add nekünk! 

- Így van! – helyeselt a második testvér. 

A fiú nekik adta hát a kívánságokat. A két mohó testvér lakomát, ételtől roskadozó asztalokat 

és finom innivalókat kívánt. Egy hétbe is telt, amíg falatoztak és minden étel-ital elfogyott. Ez 

alatt a legkisebb fiú épített egy hajót fából. Kérlelte a testvéreit, hogy segítsenek, de ők nem 

tették. A hajó elkészült: erősebb és jobb lett, mint amivel a fiú korábban elsüllyedt. Amikor 

elkészült vele, és a tengerre szállt, a két nagyobb testvér elkezdett könyörögni neki: 

- Minket is engedj fel, minket is vigyél haza! 

A fiú tanakodott. Ha felengedi őket, a hajó, amit egyedül épített, akár el is süllyedhet hármuk 

súlyától. Ha ott hagyja őket, étlen-szomjan marad a két lusta testvér. De két embert talán még 

elbír a hajó –gondolta. 

Odaadta hát nekik a hajót, azok pedig boldogan hajóztak haza. A harmadik fiú pedig a 

szigeten maradt. Nem telt bele egy napba sem, amikor egy szép királylány kötött ki hajójával 

a szigeten. Ő is szerencsét próbálva járta a világot. A harmadik fiú befért az ő hajójába, a lány 

pedig jó szívű volt és felengedte, így együtt indultak tovább szerencsét próbálni. Még ma is 

hajóznak, ha ki nem kötöttek valahol és meg nem találták a szerencséjükre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A forrástól a tengerig - Mese a vízről 

Valahol messze, ahol a hegyek az égig érnek, egy nap morogva megrázta magát a föld. A 

sziklák közt ekkor apró repedés keletkezett, amelyen kristálytiszta, hűs víz tört elő. 

Megszületett egy forrás. 

A víz gyűlni kezdett egy kis mederben. Korábban a hegy gyomrában, örök sötétségben 

tengette napjait. Most rácsodálkozott a kék égre, majd amikor a meder megtelt, túlcsordult 

rajta, s elindult, hogy felfedezze a világot.  

 

Csobogott az erecske. Útjában megitatott néhány növényt, majd utat törve maga előtt egyre 

bátrabban igyekezett lefelé. Nem sokára társra akadt. A szomszéd hegyről alácsurranó hegyi 

patak befogadta. Már ketten folytatták útjukat.  

-         Lám, milyen erős lettem! Sebes vagyok, mint a szél, és bátrabb mindenkinél! – gondolta 

magában. 

A hegy lejtője lassan megszelídült, a patak rohanása lassult, így a víz elgyönyörködhetett a 

ragyogó, aranyló napsütésben, a zöld fű közül kikandikáló színes virágokban, az égen suhanó 

érdekes formájú felhőkben, a fák bólogató lombkoronájában. Út közben jobbról két újabb 

erecske csatlakozott hozzájuk, így a patak vize még bővebb lett. A hegyoldalból 

nekiiramodva még bátrabban igyekezett világfelfedező útján. Egyszer csak hirtelen 

megtorpant. Sziklák zárták el az útját. A víz egyre csak gyűlt, gyűlt a tavacskában, míg az 

egészen megtelt, s ekkor a peremen hangos kiáltással zuhogott alá vízesés képében. Lent 

kavargott, játékosan birkózott tajtékos társaival, majd tovairamodott a falu irányába.  

Amint beért a házak közé, elámult. Partja mentén gyerekek játszadoztak, arrébb asszonyok 

merítettek korsóval a vizéből. A falu szélén különös épülettel találkozott. A vízparton álló ház 

oldalában hatalmas fakerék forgott, s bentről furcsa zakatolás hangját hozta a szél. A víz 

játékosan belekapott a kerék lapátjába, és alaposan megforgatta, mielőtt tovafutott. Vígan 

őrölt a vízimalom. 

Alig folytatta útját, mikor újabb testvérére akadt. A két patak folyóvá szélesedve lejtett tágas 

medrében. Néhány csónak meglovagolta a hullámait. Erre nagyon büszke volt! Ringatta, 

sodorta a járműveket. Élvezte az erejét. 

Ekkor hatalmas házak vetettek árnyékot a vízre, és minden irányból apró erecskék futottak 

felé. Némelyik orrfacsaró bűzt árasztott. A víz megrémült.  

-         Vigyázzatok rám! – csobogta rémülten. - Mi lesz így a hullámaim közt úszkáló halakkal? Jaj, 

oda a tisztaságom, a legféltettebb kincsem!  

Rohanva hagyta el a várost. Vissza se nézett, csak sietett, hogy minél távolabb kerüljön tőle.  

Útja során még több másik folyóval találkozott, velük egyesülve hatalmas folyammá duzzadt. 

Hátán már nagy hajókat hordott. Nem tudta hová megy, csak követte a medrét.  

 

Leszállt az éjszaka, de ő nem pihent. Amikor a hajnal vörösre festette az ég alját, csodálatos 

látvány tárult elé: hatalmas kéklő, végeláthatatlan víztükör várta. 

-         Megérkeztem! – ujjongott, miközben elvegyült a tenger kristálytiszta, sós vízével.  

Ámulva nézte a korallok közt játszadozó színes halrajokat és a játékos delfinek hancúrozását, 

miközben feloldódott benne, egyé vált vele. 

 

Forrás: 

http://zoldmeselo.blogspot.ro/2012/09/a-forrastol-tengerig-mese-vizrol.html 

 

http://zoldmeselo.blogspot.ro/2012/09/a-forrastol-tengerig-mese-vizrol.html


Találós kérdések 

Víz:  
Hajót hordok hátamon, megtorpanok gátakon, 

gépet hajtok, kereket, húgaim a fellegek. 

Tiszta forrás az anyám, hömpölyög a vén Dunán, 

partot mosva, fecsegve sietek a tengerbe. 

Aki utánam kutat, fúr a földbe mély kutat. 

Harmat vagyok fűszálon, a követ is kivájom, 

zubogok, ha forr az üst, tündöklök, mint az ezüst. 

 

Felhő:   
Hol vizet önt, hol havat hint, hol jeget szór fejedre, 

s elszáll – pedig szárnya sincs –nyugatra, keletre. 

 

Patak:  
Csobog, csacsog, csörgedez, fűnek-fának köszöngetve lágy hangon énekel. 

Sietve surran a fák alatt, meg-megcsobban, majd elhallgat, titkot súg a halaknak. 

 

Folyó:  
Éjjel-nappal ágyát mossa, messze hallik mormogása. 

Fecseg-locsog, nem nyugszik, éjszaka sem aluszik.. Mi az? 

 

Hegyek között született, etették a felhők, 

vízen élt csak, egyebet sosem evett – s megnőtt. 

Nyáron puha, mit a szél, s házat visz a hátán, 

kővé lesz, ha jön a tél, s téged se bír el tán.  

Betakar, ha meleged van, s már nem izzadsz – csuda jó, 

ha kijössz, a fogad koccan. Mondd meg, mi ez? A…… 

 

Eső:   
Mindent lemos szappan nélkül, tőle erdő, mező zöldül. 

 

Földre esem, de nem fáj, minden növény engem vár. 

 

Felhő könnye hull a földre futó csermely lesz belőle. 

 

Vízhez köthető állatok 

 

Gólya:  
Vízbe gázol hosszú lábán, 

Eltöpreng a vacsoráján. 

Kelepelget fészkén állva, 

Béka kéne vacsorára. 

 

Hal:  
Tengert, tavat, folyót szeret, víz nélkül nem sokra mehet. 

Szárazon nem tud megélni, nem hall és nem tud beszélni. Mi az? 

 

Nincsen hangom, nem beszélek, tiszta vízben vígan élek. 

Ugyan bizony mi lehetek? 



Vízzel kapcsolatos szólások, közmondások 

 

Él, mint hal a vízben. 

(Remekül érzi magát, gondtalanul él.) 

 

Tiszta vizet önt a pohárba. 

(Félre nem érthető, tiszta helyzetet teremt, nyíltan, őszintén beszél.) 

 

Vizet hord a Dunába. 

(Fölösleges munkát végez.) 

 

Lassú víz, partot mos. 

(Szívós, kitartó munkával érhetjük el célunkat.) 

 

Elöl tűz, hátul víz. 

(Mindenfelől veszély fenyeget.) 

 

Zavaros vízben halászik. 

(Rendezetlen viszonyok közt próbál érvényesülni.) 

 

A víz is méreggé válik benne 

(Nagyon haragos, ingerlékeny) 

 

Víz ellen úszik 

(Szembeszáll a közvéleménnyel) 

 

Vízben hagy 

(Cserben hagy) 

 

Kint van a vízből 

(Sikerül kijutnia a bajból) 

 

Addig lépj a vízbe, amíg a kövét látod! 

(Légy óvatos!) 

 

Késő vizet hordani, amikor már leégett a ház 

(Az elkésett segítség semmit sem ér) 

 

Nem sok vizet zavar. 

(Keveset számít, nem kelt feltűnést, nemigen avatkozik bele semmibe.) 

 

Sok víz lefolyik addig még a Dunán. 

(Soká lesz még az.) 

 

A víz sem mossa le róla. 

(A dolgot nem lehet meg nem történté tenni.) 

 

 

 

 



Dalos játékok 

A Duna, a Tisza zavarodik 

A Tisza, a Duna zavarodik,  

A molnár, a molnár álmosodik. 

Ne aludj el, lisztes molnár: 

A garat, a garat üresen jár. 

A molnár – a kör közepén lévő gyerek – úgy tesz, mintha aludna, a többiek kézen fogva 

sétálnak és énekelnek: 

A befejező két sort a gyerekek nagyon hangosan éneklik – kétszer egymás után –, hogy a 

molnár felébredjen. 

A harmadik sornál – kezükkel a szájuk előtt tölcsért formálva – a kör közepe felé lépegetnek, 

a negyediknél pedig kifelé úgy, hogy karjukkal őrlő mozdulatot végeznek 

A dal végére felébred a molnár és elkap valakit, aki a helyére kerül molnárnak. 

  

Táncos változat: 

A molnár – a kör közepén lévő gyerek – úgy tesz, mintha aludna, a többiek táncolnak. 

1 sor:   3 lépés a kör közepe felé, negyedik ütemre dobbantás, lányok csípőre tartással, fiúk 

hátratett kézzel 

2. sor:  3 lépés a kör közepéből vissza, negyedik ütemre dobbantás, lányok csípőre tartással, 

fiúk hátratett kézzel, 

3. sor:   jobb kéz mutatóujjával fenyegető mozdulat 4x - bal kéz mutatóujjával fenyegető 

mozdulat 4x 

4.sor:   felemelt karral, tenyerek összenéznek, forgás jobbra a tengely körül. 

A dal végére felébred a molnár és elkap valakit, aki a helyére kerül molnárnak. 

 

Gyertek haza libuskáim-népi játék, énekelve 

Kijelölünk egy gazdasszonyt és két farkast, a többiek a libák. A játszóterület közepe táján 

kétoldalt helyezkednek el a farkasok. Goggolásban várják a sorsukat, mert így gyorsan tudnak 

felállni, ha kell. 

-Gyertek haza libuskáim!  sz-sz-sz-l-sz-sz-m-d  titi-titi- titi-titi 

- Nem megyünk, mert félünk! sz-sz-m-l-sz-m  titi-titi-tá-tá 

- Mitől?    sz-m    ti táá 

- Farkas van a bokorban!  sz-sz-m-d-sz-sz-m  titi-titi-titi-tá 

- Mit csinál?    sz-sz-m   titi-tá 

- Mosdik.    sz-m    tá-tá 

- Miben mosdik?   sz-sz-sz-m   titi-titi 

- Aranymedencében.   sz-sz.-sz-sz-sz-m  titi-tá-tá 

- Mibe törülközik?   sz-sz-sz-sz-sz-m  titi-titi-titá 

- Kiscica farkába.   sz-f-m-r-d-d   titi-titi-tá-tá  

- Gyertek haza libuskáim!- beszédhangon 

Akkor a libák hazaszaladnak a mamához, kettejüket elfog a két farkas, akik szintén farkasok 

lesznek. Hogyha elfogták az összes libát, a gazdasszony kihajtja őket újból a mezőre (Hess ki 

libák a mezőre! Hess, hess, hess-beszédhangon!) új farkast választanak és kezdődik elölről a 
játék. 

2020.03.30.     Összeállította: Süveges Éva Munkaközösség vezető 


