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Keressünk A mesében szereplő tárgyakat és takarjuk le egy kendővel! Én egy 
tányért, egy villát és egy papírból készült rózsát választottam. 

- Hoztam neked egy érdekes játékot. Kíváncsi vagy, mi van a kendő alatt?
- nyúlj be a kendő alá, és próbáld meg úgy kitalálni, hogy nem nézed meg. 
tAPINTSD MEG A KEZEIDDEL!
 
A tányért és a villát könnyebben ki fogja találni, a papírvirágra vezessük rá:
- Milyen virág lehet? Finom az illata, a lányok ilyet szoktak kapni a �úktól, 
amikor a �úk udvarolnak nekik. tüskék vannak az igazi virág szárán. 
 
Amikor kitalálja, dicsérjük meg:
- nagyon ügyes vAGY! MIT GONDOLSZ, MELYIK MESÉBŐL HOZTAM NEKED EZEKET A 
TÁRGYAKAT?
 
hA NEM JUT ESZÉBE ELSŐRE, AKKOR VEZESSÜK RÁ:
- MELYIK AZ A MESE, AMELYIKBEN A KIRÁLYLÁNYT NAGYON FÉLTIK A SZÜLEI, HOGY MEG 
NE SZÚRJA AZ UJJÁT?
- MELYIK MESÉBEN ALSZIK EL MINDENKI, AMIKOR A KIRÁLYLÁNY MEGSZÚRJA AZ 
UJJÁT?

gyere, bújjunk össze és elolvasom neked ezt a mesét!
 

Hangoló 



Volt egyszer egy király és egy királyné. Hiába volt a sok ország, a tenger kincs 
nem voltak boldogok, mert nem volt gyermekük. Addig imádkoztak, míg 
isten meghallgatta a kérésüket és megajándékozta őket egy szép kislánnyal.

A királylányt csipkerózsikának nevezték el, a keresztelőjére pedig 
meghívták   az ország bűbájos asszonnyait, hogy mindenki valami széppel és 
jóval ajándékozza meg a kis királylányt. 

Tizenhárom Bűbájos asszony volt az országban, de a királyi családnak csak 
tizenkét terítéke volt, ezért a tizenharmadik bűbájos asszonyt nem hívták 
meg. A Bűbájos asszonyok mind a bölcső köré álltak és mindenki megáldotta 
valamivel a királykisasszonyt. Szépséget, gazdagságot, kedvességet 
ajándékoztak neki. Amikor éppen a tizenkeddik bűbájos asszonyra került 
volna a sor, nagy mérgesen berontott a palotába a tizenharmadik bűbájos 
asszony és hangos átkozódásba kezdett.

- Nem hívtatok meg engem? Hát lássátok haragom, megátkozom a 
királykisasszonyt, hogy amikor 15 éves lesz, egy orsóval szúrja meg az ujját és 
kínok közt haljon meg!
  

Csipkerózsika



Többet nem mondott, de ez épp elég volt. amilyen hirtelen jött, úgy el is 
ment. hej, lett nagy ijedtség és sírás-rívás. szomorkodott mindenki, nem 
tudták, hogy most mitévők is legyenek. Ekkor a tizenkeddeik bűbájos asszony 
a bölcsőhöz lépett és azt mondta:

- ne búsúljon felséges királyom, ha nem is tudom feloldani az átkot, de 
enyhíteni igen. Nem hal meg a királykisasszony, csak mély álomba szenderül 
száz esztendeig. - ezután a bűbájos asszonyok hazatértek.
- Égessék el az összes orsót az országban! - Adta ki a parancsot a király. A 
katonák mentek is tüstént és mind elégették, amit megtaláltak.

Telt múlt az idő, a királylány szépen cseperedett, míg egy nap elérkezett a 
tizenötödik születésnapja. a király és a királyné annak tudatában, hogy 
minden orsót elégettek, már meg is feledkeztek az átokról és magára hagyták 
a királylányt a palotában. Ahogy a királylány egyedül maradt elindult, hogy 
bejárja a palotát és jól megnézzen mindent. Így történhetett, hogy 
csipkerózsika felment az öreg toronyba, ahol egy idős asszonyt látott fonni.

- adjon isten jó napot! - köszönt illedelmesen - mit csinál itt egyedül ebben 
a toronyban? - kérdezte.
- fonok, lelkelm. Fonok. - érkezett a válasz.
- Jaj, de szeretnék fonni! kipróbálhatom én is? - kérdezte kíváncsian a 
királylány. 

 



Abban a pillanatban, ahogy csipkerózsika hozzáért az orsóhoz, az megszúrta az 
ujját és mély álmoba merült a palota népével együtt. Elaludt a szakács a 
konyhában, a kertész az udvaron, a katonák a kapuban, a lovak az istállóban, 
de még a galambok is a ház tetején.  

A palota mellett egy kis csipkerózsa bújt ki a földből, mely ahogy nőt, 
nőddögélt szépen lassan beborította az egész palotát. Teltek, múltak az évek és 
híre ment hetedhét országban, hogy ebben a palotában egy szépséges 
királykisasszony alszik a toronyszobában. A világ minden tájáról érkeztek 
lovagok, király�k, akik látni szerették volna csipkerózsikát, de a sűrű szúrós 
bokorral benőtt falon egyikük sem jutott át.

Egy nap egy bátor, deli vitéz király� állt meg a palota előtt, akinek ereje 
előtt még a csipkebokor is meghajolt. csodák csodájára szétnyílt a bokor és 
szabad utat engedett a király�nak, aki egyenest a toronyszobába tartott. 
ahogy meglátta az alvó csipkerózsikát, egyből beleszeretett, olyan gyönyörű 
volt a lány. Megcsókolta a homlokát, amitől csipkerózsika kinyitotta szemét 
és felébredt száz éves mély álmából a palot népével együtt.

A király� deli szép vitéz volt, csipkerózsika azonnal bele is szeretett, ahogy 
meglátta. összeházasodtak, hetedhét országra szóló lakodalmat tartottak és 
még máig is élnek, ha azóta meg nem haltak. 

  



Beszélgetés

Emlékszel még?
- miért volt szomorú a király és a királyné?
- miért nem hívták meg az össes bűbájos asszonyt?
- milyen átkot szórt a tizenharmadik bűbájos asszony csipkerózsikára?
- mivel enyhítette a tizenkeddik javas asszony az átkot?
- hány évig aludt csipkerózsika?
- miért nem tudott bemenni a palotába egy szerencsét próbáló lovag vagy 
király� sem?

mit gondolsz?
- miért parancsolata azt a király, hogy minden orsót égessenek el az 
országában? (így akart vigyázni a lányára)
- mit gondolsz, miért akart vigyázni a király csipkerózsikára?
- akit szeretünk, arra mindig vigyázunk?
- csak akkor vigyázunk valakire, ha szeretjük?
- a valóságban is szoktunk egymásra vigyázni?
- mire szoktunk még vigyázni?



Találd ki...
- mi lehetett az oka annak, hogy mérges lett a tizenharmadik javasasszony?
- ki lehetett az idős asszony a toronyban, akivel csipkerózsika találkozott?

mit lehet tenni...
- ha kevesebb tányérunk van, mint ahány vendéget meg akarunk hívni?
- ha valakit megbántottunk?

mindenkivel előfordul, hogy megbánt valakit...
- hogy érzed magad, amikor téged bánt meg valaki?
- Te mit teszel, amikor valakit megbántottál?
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