
Az erdő dala 

 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy gyönyörű szép kerek erdő, és az erdő közepén egy tiszta 

vizű, hatalmas nagy tó. Egy tavaszi napon ezen a helyen játszódik a mese, amit nektek írtam. 

Hallgassátok meg szeretettel! 

  

Az állatkölykök - ugyanúgy, mint a gyerekek - iskolába jártak, de nem akármilyenbe! Ennek az 

erdőnek a szélén volt egy különös iskola: az Állatiskola. Az iskola 2. b osztályába jártak a 

következő erdei állatok: Mézi a medve, Röfi a vaddisznó, Lompi a róka, Volfi a farkas, Bambi az 

őzike, Tapsi a nyúl, Roli a mókus, Hari a harkály, Vari a varjú, és Ási a vakond. Ezek az állatok 

egytől-egyig szelídek voltak, és barátságban éltek egymással. 

 

Az Állatok Iskolájába kölyökkoruk óta járhattak az állatok egészen addig, míg nem tudtak egyedül 

élelmet szerezni, és megvédeni önmagukat az ellenségtől. Az állatok nagyon szerettek ebbe az 

iskolába járni, mert sok mindent megtanulhattak, és nagyon jó barátságban voltak egymással, így 

gyorsan telt ott az idő.  

 

Az állatkölyköknek reggelente nagyon korán el kellett indulniuk az iskolába, mivel az távol, az erdő 

szélén volt. Az állatok közül leghamarabb Ási vakond és Röfi vaddisznó indult útnak, hiszen ők 

nagyon lassan tudták szedni a kis rövid lábukat. Legutoljára Vari varjú és Hari harkály repült ki 

reggelente az odújából, mert ők a magasban nagyon gyosran meg tudták tenni ugyanazt az utat, 

amit a többiek a fűben. Képzeljétek el, hogy az iskolából Roli mókus minden nap elkésett: annak 

ellenére, hogy ő volt a négylábúak között a legfürgébb, mindig ő szaladt be utolsóként az 

osztályterembe, mert az odújában mindig eljátszotta az időt a makkokkal.  

 

Ezen a szép, virágos, tavaszi napon sem volt ez másként. A 2. b osztályos állatkölykök mind az 

iskolapadban ültek, amikor Roli mókus beugrált a helyére. Pocok tanítóbácsi már nagyon várta a 

gyerekeket és üdvözölte őket: 

- Jó reggelt kívánok kedves gyerekek! 

- Jó reggelt Pocok bácsi! – mondták egyszerre az állatkölykök. 

- Ma is nagyon szép napra virradtunk, és számomra még különösebb ez a nap a többinél. De 

ne is húzzuk tovább az időt, kezdjünk neki a mai feladatunknak. Mai témánk az erdői 

termései, azokkal fogunk közelebbről megismerkedni.  

 

Pocok bácsi mesélt és mesélt, az állatkölykök mindegyike tátott szájjal figyelte a tanító bácsit. 

Megtudták, melyik állat mit eszik, hogyan kell a terméseket összegyűjteni, és hogyan lehet azokat a 

hideg téli időkre eltárolni.  

 

A nap végén a tanítóbácsi elköszönt a gyerekektől: 

- Sziasztok gyerekek! Készüljetek fel a holnapi órákra, mert dolgozatot fogunk írni a mai 

anyagból! Mindenkinek jó tanulást!  

- Köszönjük szépen Pocok bácsi! – mondták a gyerekek egyszerre, és elköszöntek a tanítótól. 

 

Hazafelé tartva Roli mókus ezt kérdezte a társaitól: 

- Szerintetek miért mondta a nap elején Pocok bácsi, hogy ez a nap különösebb, mint a többi? 

- érdeklődött a társaitól.  

- Szerintem azért, mert a hétfő sokkal különösebb, mint a szombat - válaszolt Röfi vaddisznó. 

Szombaton például nem kell iskolába jönni! 

- Jajj Röfi - folytatta az elmélkedést Vari varjú - ne mondj butaságot! Azért mondhatta ezt 

Pocok bácsi, mert ma valószínűleg valami különleges vacsorát fog készíteni otthon. Emiatt 

lehet különösebb ez a nap, mint a többi. 



- Én azt gondolom, hogy Pocok bácsi ma valamilyen kitüntetést fog kapni az iskolában! 

Szerintem megérdemelné, nagyon kedves és jó tanárbácsi, sokat tanulhatunk tőle! - 

okoskodott Tapsi, a nyúl.  

 

Ahogy az állatkölykök ezen gondolkoztak, mi miatt mondhatta azt Pocok bácsi, amit mondott, 

Roli mókusnak eszébe jutott valami: 

- Figyeljetek csak! Nekem beugrott valami!  

- Igen, biztosan beugrott az öledbe egy gesztenye! – Vicceskedtek vele a többiek, de azért 

kíváncsian várták, vajon mi jutott eszébe Roli mókusnak, mert ő mindig olyan okosakat 

szokott mondani az iskolában. 

- Talán amiatt lehet fontos és különös ez a nap Pocok bácsi számára, mert ma van a 

születésnapja! 

 

A többi állatkölyök egymásra nézett, és azt gondolták, talán valóban igaza van Roli mókusnak. 

Ási vakond elővette a naptárját, amibe minden fontos dolgot le szokott jegyzetelni, és ezt 

mondta: 

- Igazad van Roli mókus, Pocok bácsinak tényleg ma van a születésnapja! Emiatt mondta ő 

azt, hogy számára még különösebb ez a nap a többinél! Nélküled ezt nem találtuk volna ki! 

Most mitévők legyünk? Hogyan köszöntsük fel a mi szeretett tanítóbácsinkat? 

 

Az állatkölykök összedugták a fejüket, és tanácskoztak, minek is örülne Pocok bácsi. Volt szó 

mindenféle magról, különböző gyümölcsről, de az állatok nem voltak elégedettek a 

javaslatokkal. Roli mókus szerint valami maradandó emléket kellene Pocok bácsinak készíteni, 

amire mindig szívesen emlékszik majd vissza. Bambi őzike és Volfi farkas a torta mellett 

döntöttek volna szívük szerint, Mézi medve természetesen egy nagy csupor mézet javasolt, 

Lompi róka egy közösen festett képet képzelt el Pocok bácsinak ajándékba.  

 

Sajnos senki nem volt elégedett a sok javaslattal, amikor is Roli mókus ismét megszólalt: 

- Mivel maradandó emléket szeretnénk adni Pocok bácsinak, mit szólnátok ahhoz, ha 

betanulnánk egy gyönyörű szép közös éneket, és előadnánk azt a tanítóbácsi háza előtt még 

ma este?  

 

A többiek megdöbbenve hallgatták Roli mókus ötletét, és hirtelen szóhoz sem jutottak. Pár perc 

múlva már minden állat azon gondolkodott, hogyan is tudna hozzájárulni a közöz zenéléshez.  

Elsőként Mézi medve szólalt meg büszkén:  

- Én a brummogásommal tudnám színesíteni a zenét, mit gondoltok? – kérdezte a többiek 

véleményét. 

Röfi vaddisznó jónak vélte a dolgot, és máris eszébe jutott, ő mit csinálna szívesen: 

- Én jó vagyok röfögésben! – mondta.  

Roli mókus sem akart lemaradni a többiektől, ő ezt találta ki: 

- Én a fogaimmal recsegtetném a diót, annak nagyon érdekes hangja lesz!  

Lompi róka így gondolta: 

- Szerintetek is klassz lenne, ha a farkammal ütögetném a bogyókkal teli bokrokat? Majd 

meglátjátok, milyen szép csörgős hangja lesz annak is! 

Volfi farkas úgy döntött, hogy majd időközönként belevonyít a közös zenébe, Bambi őzike pedig a 

patáival szeretett volna dobogni akkor, amikor szükség lesz rá.   

 

Tapsi nyúlnak még csak most támadt egy ötlete: 

  - Én majd répákat ütögetek a fa törzséhez, ezzel járulok hozzá a zenéhez! – mondta elégedetten a 

többieknek. 

 



Hari harkály és Vari varjú úgy határoztak, hogy pacsiznak majd egymással a szárnyaikkal, mert 

annak is különös hangja van.  

 

Ási vakond szomorúan bámult maga elé. Amikor ezt Roli mókus meglátta, azonban eszébe jutott, 

hogy bizonyára ő nem talált magának olyan dolgot, amivel hozzájárulhatna a közös zenéléshez. Így 

szólt: 

- Figyeljetek csak! Mindenki nagyszerű dolgokat talált ki a közös zenéléshez, de tudjátok! 

Karmester nélkül nincs zenekar! Ahhoz, hogy együtt tudjunk muzsikálni, szükség van egy 

vezetőre, aki megmondja, kinek mikor kell hangot kiadnia.  

 

Ásinak erre felcsillant a szeme: 

- Mi lenne, ha én lennék a karmester? – kérdezte boldogan.  

- Hát persze! Te leszel a legjobb karmester! – szavazták meg a többiek. – Kezdjünk is el 

próbálni, hogy tanító bácsinak mihamarabb örömet tudjunk szerezni a születésnapja 

alkalmából!  

 

Így is lett. Az állatok késő estig gyakoroltak és gyakoroltak, míg Ási karmester egyszer csak így 

szólt: 

- Kedves zenésztársaim! Úgy hiszem, hogy nagyszerű zenekart alapítottunk, és gyönyörűen 

szól ez a dal. Én még ilyen szépet nem is hallottam, és úgy gondolom, hogy legyen ez 

számunkra az élőhelyünk, az otthonunk, vagyis az Erdő Dala!  

 

A többiek tapsoltak, ujjongtak örömükben, és már alig várták, hogy előadhassák kedvenc 

tanítóbácsiuknak az Erdő Dalát. Rohantak Pocok bácsi területére, ahol libasorba beálltak az 

énekléshez, ahogy azt előtte szépen begyakorolták.  

 

Felhangzott az Ének és Pocok bácsi előkerült a túrásából. Megilletődve hallgatta végig a tanítványai 

gyönyörű muzsikálását. A végén Roli mókus köszöntötte fel a csapat nevében Pocok tanítóbácsit, 

aki örömében meg sem tudott szólalni. Meghatódottságából felocsúdva így szólt a tanítványaihoz: 

- Nagyon nagy meglepetést okoztatok nekem kedveskéim! Mindig is tudtam, hogy nagyszerű 

csapat az én 2. B osztályom! Hálás vagyok nektek, hogy eszetekbe jutott, és készültetek a 

Születésnapomra. Gyönyörű ajándékkal leptetek meg, korábban sosem részesültem még 

hasonló meglepetésben! Látjátok, én már a nap elején megmondtam, hogy ez a nap 

különösebb lesz mindegyiknél! Köszönöm nektek!  

 

Szóval kedves gyerekek, mára ezt a mesét hoztam el nektek. Remélem tetszett! Ha igen, akkor 

figyeljetek, mert legközelebb arról fogok mesélni nektek, hogy hogyan is riasztották el az erdei 

állatok a favágókat az erődől az Erdő dalának köszönhetően! 


