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Évszakok

Nyúl Péter újabb mesegyűjteménye a négy évszak alap- 
 ján négy részből áll: a tavasz első napjaival indul, és egy  
 fagyos téli éjszakán ér véget. Minden történet befeje-

zése után találtok egy játékos feladatot (olyan is van köztük, ami-
kor egy felnőtt segítségére is szükségetek lesz). Ezek a feladatok 
könnyűek, szórakoztatóak, és az évszakok körforgását ünneplik. 
Játsszatok velünk!
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Magvetés

Milyen jó langyos a föld! – gondolta Péter, amikor Benjáminnal, az  
 unokatestvérével Gergelyfi bácsi kertjébe osontak. Péter szima- 
 tolva, a fülét hegyezve kémlelt körbe. 

– Biztos, hogy nem lesz ebből baj? – súgta oda neki Benjámin, és meg-
igazította a vállán az üres zsákot.

Péter gondolkodás nélkül bólintott, és intett, hogy menjenek tovább. Egy 
kifeszített jelölőkötél hosszát követték egy frissen gereblyézett ágyásban.

Nem messze tőlük ott állt Gergelyfi bácsi üvegháza, és az ajtaja nyitva…
Péter és Benjámin lábujjhegyen megkerültek egy szerszámos házikót, 

és… hirtelen észrevették… magát Gergelyfi bácsit! Szerencsére háttal állt 
nekik, éppen egy jókora szivacsot emelt ki egy vödör szappanos vízből.

A kisnyulak lélegzet-visszafojtva figyelték, ahogy a bácsi elkezdi lemosni 
az üvegház ablakait.

– Na végre! – suttogta Péter, és valamire odamutatott. Örült, hogy meg-
találta, amiért jöttek.

Benjámin követte a mancsa irányát, és meglátta az ágyásban sorakozó 
rózsaszín dombocskákat a zöld levélhajakkal.

– Retek! – suttogta Péter. – Nézd, milyen sok van, nekünk is jut bőven!
Benjámin apja nagyon szerette a finom friss tavaszi retket, és megígérte, 

hogy boldogan elkészíti vacsorára, ha sikerül szerezniük. 
– Sissz-sassz! Sissz-sassz! – csiszogott Gergelyfi bácsi szivacsa az ablak-

üvegen. A nyulak kíváncsian figyelték, ahogy a kertész egy kétágú falétrára 

Tavasz
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kapaszkodik fel, hogy elérje a tetőt. Óvatosan a legfelső fokára 
helyezte a vödrét, és falsul fütyörészni kezdett.

– Itt az idő! – sziszegte Péter, és hopp… már neki is len-
dültek.

Benjámin gyorsan kirántotta az első retket, Péter kitépte a 
következőt, és a zsákba süllyesztette. Egymás után húzták ki 
és tették el a retkeket, a zsák egyre jobban dudorodott. Péter 
örömében kuncogni kezdett. Ez könnyebb, mint gondolta!

A nyulak zsákja már majdnem megtelt, amikor Benjámin 
hirtelen megtorpant. Bajt szimatolt. Kétségbeesetten pillan-
tott Péterre. Gergelyfi bácsi abbahagyta a fütyörészést! Sőt a 
csiszatolást is. Hirtelen az egész kertben néma csend lett. És 
akkor hátrafordultak – és meglátták a kertészt, aki egyenesen 
rájuk bámult! A szeme keskeny volt a haragtól, az arca pedig 
céklavörös.

– NYULAK! – bömbölte a kertész. Hirtelen meglendí-
tette a karját – és feléjük hajította a csuromvizes szivacsot!
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– Vigyáááááz! – visította Péter, és meglapulva figyelte, ahogy a szivacs 
átzúg felettük. Szappanhab záporzott alá a két nyuszi szőrére.

A nyúlgyerekek felpattantak, átrobogtak a zöldséges ágyáson. Húzták- 
ráncigálták a tele zsákot, a sok rög csak úgy röpült a nyomukban. 

Gergelyfi bácsi még hangosabban ordított, és egyetlen ugrással lepattant 
a létráról. Olyan dühös volt, hogy ő maga is az ágyásokon ugrált, mély láb-
nyomokat hagyva a gondosan előkészített talajban.

– AZONNAL GYERTEK VISSZA! – kiáltotta utánuk.
– Erre fussunk! – szólt rá Benjáminra Péter.
– De hát a kapu amarra van! – kiáltott vissza Benjámin, és az ellenkező 

irányba mutatott. – Ezt most már nem ússzuk meg!
– Bízz bennem! – lihegte Péter, ahogy visszafordult a zöldségágyás felé.
A  két kisnyúl ismét megkerülte a szerszámoskamrát. Az üvegház felé 

tartottak. Még több ágyást tapostak össze, szerszámok és cserepek potyogtak 
szét a nyomukban.

– JAJ, A BORSÓM! A BABOM! A RÉPÁM! – sápítozott Gergelyfi 
bácsi. 

Péter és Benjámin már majdnem a létránál voltak, de akkor a haragos 
kertész felkapott egy követ.

– Földre! – kiáltott fel Péter. Zúúúúú! A nagy kő csak úgy repült a leve-
gőben!

Persze nem találta el az ügyes nyulakat – az üvegházat azonban igen! 
Csirr, csörr! – hullottak a földre a betört ablak cserepei.

Gergelyfi bácsi ettől még dühösebb lett. A fejét forgatva kereste a nyu-
szikat.

Hamarosan észrevett a létrája mögül kikandikáló két fehér pamacsot: a 
nyulak farkát.

– Ez aztán a taktika! – kiáltott fel gúnyosan, és abban a pillanatban egész 
testtel a létra felé vetette magát. Mindkét karját kinyújtotta, hogy elkapja a 
két csínytevőt.

– Futás! Most! – suttogta Péter, és a két nyúl már ott sem volt. Gergelyfi 
bácsit viszont vitte a lendület! Belefejelt a létrába – és puff! A szappanos víz 
kilöccsent, a vödör leesett – egyenesen szegény Gergelyfi bácsi fejére!



– EGYSZER ÚGYIS ELKAPLAK BENNETEKET! – kiáltott fel az 
elázott kertész, és az öklét rázta utánuk. A nyulak azonban már eltűntek.

Egy perc sem kellett hozzá, Péter és Benjámin már a kertkapu alatt fura-
kodtak át, és nem is álltak meg, amíg el nem érték az erdőt.

Benjámin felsóhajtott, aztán átvetette a vállán a zsákot. 
– Remélem, finom lesz a retek, ha már ennyit kockáztattunk érte!
– Megérte! – mosolygott Péter. – A legjobb az, hogy láthattuk csurom-

vizesen a bácsit!
A két nyuszi összenevetett. Nagyon szedték a lábukat hazafelé, várták 

már a finom vacsorát. 
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Fűszerkert

Amire szükséged lesz:

Z
SÁ
Z
SA

egy virágcserép vagy egy joghurtos pohár (ha az utóbbit vá-
lasztod, kérj meg egy felnőttet, fúrjon lyukat az aljára)
ültetőföld
fűszer- vagy salátamag (például zsázsamagocskák)
fagylaltpálcika vagy kartoncsíkok
toll
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1. Töltsd meg a cserepet földdel, a tetején hagyj két centi helyet. 
Aztán öntözd meg jól.

2. Húzz barázdákat a föld tetejére, oszd egyenlő részekre a ma-
gok fajtája szerint. Ha a csereped kicsi, akkor csak egyféle magot 
használj.

3. Minden részbe szórj néhány magot.

4. Írd fel a kartonra vagy a fagylaltpálcikára, hogy melyik növény 
magját hova ültetted.

5. Fedd be a magokat egy nagyon vékony réteg földdel. Ne szórj 
rájuk túl sokat: napfényre is szükségük van ahhoz, hogy kikelje-
nek.

6. Tedd a cserepedet egy napos, meleg helyre, és várj. Két vagy 
akár négy hétig is eltart, amíg kicsíráznak.

7. Közben vigyázz, nehogy a föld kiszáradjon. Permetezd be 
két-három naponta egy kicsi vízzel. Akár egy nejlonzacskót is rá-
húzhatsz a cserépre, így olyan lesz, mint egy mini üvegház. Ez 
majd nedvesen és melegen tartja a magokat.

8. Ne nyúlj a növénykékhez, amíg meg nem nőttek annyira, hogy 
több levél is kinőtt rajtuk.


