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Kedves SzóKiMondókázó! 

Közeledik a karácsony. Szeretnénk, ha tudnánk nektek 

segíteni abban, hogy a karácsonyra készülődés örömteli 

és kedves élmény legyen az egész család számára. Ezért 

ebben a karácsonyi füzetben összegyűjtöttünk különféle 

meséket, történeteket, dalokat és recepteket, 

készítettünk játékokat, amelyeket reméljük, hogy 

tudtok hasznosítani. 

Alapgondolatunk az, hogy a karácsony élménye a várakozás, a készülődés a 

szeretet ünnepére, a befelé és egymás felé fordulás. Ennek a törekvésnek a 

jegyében tesszük elétek ezt a kis karácsonyi csokrot, abban a reményben, hogy 

segít nektek bensőséges, szép élményeket átélni a karácsony közeledtével együtt, 

vagy külön-külön is, amelyeket aztán családi körben oszthattok meg egymással. 

Sok szeretettel kíván szeretetteljes készülődést és Áldott Karácsonyt, 

valamint Boldog Új Évet és nagyon sok boldog Szókimondókázó pillanatot 

az egész családnak 2019-ban is:  

a SzóKiMondóka csapata 
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Mesék 
Kányádi Sándor: Fenyőmese 

Élt a Hargita oldalában egy magányos fenyő. Senki sem lakott a közelében. Az erdő, 
de még a legkisebb bokor is olyan messze volt tőle, hogy még a kiáltását sem 
hallották volna meg, nemhogy a sóhajtásait. Ezért aztán nem is kiáltozott, nem is 
sóhajtozott. Még a nyári viharok, villámok s a farkasordító telek idején sem. Pedig 
annyit sanyargatták, hogy az még embernek is sok volna. 

Elfásult egészen a nagy egyedülvalóságban. Egyetlen öröme volt, ha nyaranta egy-
egy arra legelésző juhnyáj bújta meg az árnyékát, a nagy melegben. Vagy éppen 
maga a juhász heveredett alája furulyázgatni, tarisznyát bontani. Olyankor még 
sóhajtott is egyet-egyet, inkább csak figyelmességből, a szép nótáért, s hogy az 

árnyékot a sóhajával frissebbé tegye. 

Hanem a nyáron olyat ért, amilyet még soha. Vidám kirándulók, egy egész iskola 
telepedett alája. Azóta nincs nyugta a fenyőnek. Egyre sóhajtozik, s mindegyre le-
letekint a völgy felé, amerre a kirándulók alóla elvonultak. S mint valami 
kincseket, nézi az alatta maradt üres konzervdobozokat. 

- Mit nem adnék, ha még egyszer közöttük állhatnék - sóhajtotta el bánatát egy
véletlenül reáröppent rigónak.

A rigó egyet-kettőt füttyentett köszönetképpen, aztán tovaszállt arra, amerre a 
kirándulóknak nyoma veszett. 

Hogy mit intézhetett a kis rigó, mit nem, nem tudhatjuk. 

Jöttek az őszi ködök, esők, havas esők. A fenyő, ha lehetett, még inkább magába 
fásult. A szelek még a konzervdobozokat, utolsó emlékeit is ellopkodták. Már a 
földre se nézett többet. Akárhogy tépdesték a viharok, aludt. Már arról se vett 

tudomást, hogy hatalmas havával megjött a tél. Tőle jöhetett is, mehetett is. 

De egyszer csak megrázta magát. Azt hitte, álmodik. Pedig nem álmodott. 
Hatalmas zsivajra, énekszóra ébredt. Egy nagy udvaron találta magát. Minden ága 
fel volt cicomázva, és minden megmaradt tobozába, mintha egy-egy csillag 
költözött volna. 

Azóta is ott áll az iskola udvarán. Bánja is ő, hogy az ünnep, a vigalom teltével 
ágait lecsapdosták. Lomb helyett szárnya nőtt. 

Zászló csattog-lobog rajta, s vidám énekszó köszönti minden reggel. 
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A három fenyőfa 

Három fenyőfa állt egy dombtetőn... 
A legnagyobbik fa szép és egyenes volt, erős, messze nyúló ágai voltak. A kisebbik 
fenyő nem volt olyan terebélyes, de napról napra fejlődött és növekedett. A 
harmadik fenyő azonban igazán nagyon kicsi volt, vékony törzsű és egészen 
alacsony.  
- Bárcsak olyan nagy és erős lennék, mint a Legnagyobb fenyő. - sóhajtotta ez a
kicsike fa.
Nagyon hideg tél volt ebben az esztendőben. A földet belepte a hó.
Karácsony közeledett.
- Bárcsak eljönne értem Télapó, és elvinne karácsonyfának! - sóhajtott a
Legnagyobb fenyő.
- Bárcsak engem vinne! - mondta a Kisebbik fenyő.
- Bárcsak engem választana! - kívánta a Harmadik Fácska.
Egy napon fázós kismadár jött szökdécselve feléjük. Megsérült a szárnya, s ezért
nem tudott repülni.

- Kérlek Legnagyobb fenyő, itt maradhatnék az ágaid közt? - szólította meg
félénken a kismadár a fát.
- Nem lehet! - mondta a Legnagyobb fenyő- Nem használhatok madarakat az ágaim
közt, mert éppen karácsonyfának készülök.
- Pedig úgy fázom - panaszolta a kismadár, a Legnagyobb fenyő azonban nem is
válaszolt.
Így hát a törött szárnyú kismadár odább ugrált a Kisebbik fenyőhöz.
- Kedves Kisebbik fenyő megengednéd, hogy itt maradjak az ágaid között? -
kérdezte.
- Nem! - felelte a Kisebbik fenyő. - Nem ringathatok semmiféle madarat az ágaim
között, mert hátha éppen most vinne el valaki karácsonyfának.
Ekkor szegény didergő kismadár tovább ugrált a Harmadik Fácskához.
- Drága kicsi fenyő, itt maradhatnék az ágaid között? - kérdezte.
- Hogyne maradhatnál kismadár - felelte a Harmadik Fácska. - Búj csak egészen
hozzám. Majd megmelegítelek, amennyire csak tőlem telik.
A kismadár felugrott a Harmadik Fácska ágai közé, ott nyomban el is aludt. Hosszú
idő múlva a Harmadik Fácska édes, halk csengettyűszót hallott. A hangok egyre

közeledtek, már egészen ott hallatszottak a dombon. Elhagyták a Legnagyobb
fenyőt, elhaladtak a Kisebbik fenyő előtt is, de amikor a Harmadik Fácska elé
értek, elhallgattak.
Mind a három fácska látta az apró csengettyűket. Egy rénszarvas húzta szép, kicsi
szánkón csüngtek, amelyből most kiszállott az utasa.
- Télapó vagyok- mondta - Karácsonyfát keresek egy nagyon kedves kicsi gyermek
számára.
- Vigyél engem! - kiáltotta a Legnagyobb fenyő.
- Engem vigyél! - ágaskodott a Kisebbik fenyő.
A Harmadik Fácska azonban meg sem szólalt.
- Te nem szeretnél eljönni? - kérdezte tőle a Télapó.
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- Dehogynem! Nagyon szeretnék - felelte a Harmadik Fácska - De hát itt kell
maradnom, hogy vigyázzak erre a beteg kismadárra. Éppen elaludt.

- Kicsike fa - mondta a Télapó - te vagy a legszebb fácska a világon! Téged viszlek
magammal.
Azzal gyöngéden kiemelte őt a földből, olyan óvatosan, hogy az ágai közt megbúvó
kismadár fel sem ébredt. Aztán szánkójába állította a csöpp fenyőt a kismadárkával
együtt, majd maga is beült mögéjük. És a kicsi szánkó ezüstös csengettyűszóval
tovasuhant velük a karácsonyi havon...

(Régi angol mese) 

Részlet a Móna Manó Mesék – A világ manó szemmel című 

mesekönyvünkből 

Tetszett a meserészlet? Olvassátok el a teljes mesét, 

és még többet. Kattintsatok ide: Móna Manó mesék

https://szokimondoka.hu/termek/mona-mano-mesek-4-7/
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Versek 

Gazdag Erzsi – Karácsony 

Szól a csengő, száll a dal. 
Itt van a karácsony. 
Arany csillag tündöklik 
a fenyőfaágon. 

Gyertya lobban, mennyi fény! 
Mintha a fa égne! 
Ha nem volna Karácsony 
felszállna az égre. 

Ott lobogna a fenyő 
mint egy tüzes csillag, 
amelyikről éjszaka 

szikraesők hullnak. 

Itt marad most a fenyő. 
Itt marad minálunk. 
S amíg itt lesz, mindnyájan 
ünneplőbe járunk. 

Fényben rezeg a fenyő. 
Lobognak a gyertyák. 
Ünnep van ma, Karácsony 
látogatott hozzánk. 

Mentovics Éva: Szánkózás 

Karján seprű, fején kalap. 
Ki lehet e mókás alak? 
Hóból van a keze, lába, 
hógolyó a hasikája. 

Ott álldogál az udvaron, 
a csillogó fehér havon. 
Ránk mosolyog, kacsint egyet. 
Mintha szólna: gyorsan 
gyertek! 

Felvenni a sapkát, sálat! 
A babázás estig várhat! 
Szót fogadunk s már 

szaladunk, 
Könyvet, babát hátrahagyunk. 

Alaposan felöltözünk, 
Már a kilincsen a kezünk. 
Viszünk szánkót, meleg teát, 
futunk is az udvaron át. 

Dombok, lankák minket 
várnak, 
örülünk a havas tájnak. 
Szánkónk siklik, sebesen száll, 
fürgébben, mint a kismadár. 

Csúszkálunk a domboldalon, 
versenyt siklunk a friss havon. 
Bálint, Panka, kicsi Kató! 
Szánkón repülni csuda jó! 
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Karácsonyi foglalkoztató 

Scott Miller
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Nagyi receptjei 
Hideg sütemény  
2 tojás, 15 dkg vaj, 25 dkg kristálycukor, 3 ek. kakaó, 25 dkg háztartási keksz 
apróra vágva (nem darálva), 1 kávéskanál rum, 1 marék dió  

A tojást, vajat, cukrot, kakaót, rumot jól kikeverjük, kis vizet beleteszünk, 
feltesszük forrni. A háztartási kekszet apróra törjük, a diót apróra vágjuk, majd a 
forró krémbe öntjük, összekeverjük. Zsírpapírra kókuszreszeléket szórunk, ráöntjük 
a forró krémet és rudat formálunk belőle úgy, hogy a kókuszreszelék a rudat 
kívülről mindenhol bevonja. Egy nappal a felhasználás előtt készítjük, hűvösön 
szárítjuk. A siker biztos!  

Vaníliás kifli  
25 dkg liszt, 25 dkg vaj, 10 dkg mandula tisztítva, őrölve, 7 dkg porcukor 

Fentieket összegyúrjuk, kifliket készítünk belőle, közepes tűznél világosra sütjük és 
még melegen vaníliás cukorral meghintjük. A karácsony elmaradhatatlan kelléke.  

Linzerkarikák  
5 dkg cukor, 10 dkg vaj, 15 dkg liszt, 1 tojás 

Fentieket összegyúrjuk, pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk, a felének a közepét 
kiszúrjuk. Megsütjük, alsó felét lekvárral megkenjük. A lyukasakat ráragasztjuk, 
tetejét porcukorral meghintjük. Minden alkalomra.  

Mézes krémes  
45 dkg liszt, 15 dkg porcukor, kiskanál szódabikarbóna, 6 dkg vaj vagy zsír, 1 egész 
tojás, 4 ek. tej, 3 ek. olvasztott méz  

Mindezt jól összegyúrjuk, 2 részre osztjuk. 15-20 percig pihentetjük. Nagy tepsiben 
2 lapot sütünk, mindkettőt félbevágjuk. Két lapot savanykás lekvárral 
összeragasztunk. A krémhez 4 dl tejben 8 dkg grízt 25 dkg cukorral, kis vaníliával 
sűrűre főzünk. Ha kihűlt kis citromlével és 20 dkg vajjal elkeverjük. A lekvárral 
összeragasztott lap alá és fölé kerül a krém, legalulra és legfelülre a tésztalapok. A 
tetejét porcukorral meghintjük. Egy nappal előtte kell elkészíteni, hogy a lapok 
megpuhuljanak. Nem lehet abbahagyni. 
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Karácsonyi dalok 
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Váltsd be kuponkódod és 10% kedvezményt kapsz játékaink árából 

webáruházunkban! Kód: SZKMKARACSONY2018 

SzóKiMondóka karácsonyi ajándék

SzóKiMondóka játékcsomag 

Tudod, hogy valami fejlesztőset kellene játszani, de akármit 

veszel elő, két perc alatt megunja? És persze, Te is… 

A SzóKiMondóka olyan interaktív, készségfejlesztő játék 2-5 

éves kisgyermekek számára, amellyel a szülők, családtagok 

bevonásával a gyermekek felfedezhetik az őket körülvevő 

világot: a beszéd, dalok, filmek és mesék útján. Egy szavakra 

épülő fejlesztő játék a mai képorientált világban. 

Móna Manó mesék 

Móna Manó meséinkben a világot szóról szóra mutatjuk 

be a gyermekeknek. Ahogyan Móna Manó az évszakokon 

át utazik, a gyermekek megismerkednek a 4 elemmel: 

a vízzel, a levegővel, a tűzzel és a földdel. Minden 

mesében tanulnak a természetről, a színekről, 

testrészeikről, és alapvető fogalmakról. A színes, 

kiemelt szavak segítségével a gyerekek vizuális 

memóriája is fejlődik a szótagok, betű-hang megfelelések felismerésével. 

Játékainkról tudj meg többet itt, és ne feledd a kuponkódod: 

http://szokimondoka.hu/webaruhaz 

Köszönjük, hogy letöltötted Karácsonyi 

füzetünket. 

Figyeld hírlevelünket, mert hamarosan 

újabb letölthető füzettel jelentkezünk, 

melynek témája: Hogyan szerettesd meg 

gyermekeddel az olvasást 

Bármilyen felhasználáshoz (ideértve a 

magáncélú másolást, többszörözést, 

nyilvánosságra hozatalt) kizárólag a TreeFa 

World Kft.-nek van joga. A bármilyen célú 

és mértékű jogosulatlan felhasználás 

törvénybe ütközik. 

http://szokimondoka.hu/webaruhaz

