
13. Tavaszköszöntő

Cilike, a kisegér, már alig várta, hogy kitava-
szodjon, vége legyen a hosszú télnek. Így mi-

kor elolvadt a hó, felszáradt a talaj, és egy-
re többet sütött a napocska, elhatározta, 

hogy tavaszköszöntő ünnepséget 
tart, melyre meghív minden mezei 
kis állatot. Készített meghívókat, s 
elküldte Beninek, a békának, Ló-
cinak, a cinkének, a három varjú 
testvérnek, Vilinek, Vincének és 
Vendelnek, Fürge ürgének, Gó-
lya Gizinek, meghívta vadka-
csabarátait, Hápit és Sápit is.

Nagyon készült Cilike az 
ünnepségre, sütött-főzött, 
kitakarította az egész házat, 
rendbe tette az udvart. Mikor 
mindennel elkészült, szépen 

megterített egy asztalt a tera-
szon, s várta a vendégeket. 
Csak várt és várt, de nem 
jött senki. Már arra gondolt, 

hogy ő készült el túl hamar, s ké-
sőbbre hívta a vendégeket, mint 

amire emlékezett. Várt még 
egy kicsit, meg még egy kicsit, 

de még mindig nem jött senki. Nagyon elkeseredett, 
hogy nem jöttek el a barátai. Nem akart tovább várni, elkezdte összeszedni a terítéket 

és elpakolni az ételeket, amikor különös zajra lett figyelmes:
- Trallala, tavasz, de jó hogy eljöttél, és nekünk örömet szereztél, trallala! – énekelték zenekísé-

ret mellett Cilike barátai. – Sajnáljuk, hogy késtünk. Csak meg akartunk lepni egy szép tavaszkö-
szöntő dallal, és elhúzódott a gyakorlási idő...

- Semmi baj! Az a lényeg, hogy végre itt vagytok! Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és ezt a 
kedves tavaszköszöntő dalt is magatokkal hoztátok! - lelkendezett Cilike.

A kis állatok nagyon jól érezték magukat az ünnepségen, mindenki vidám volt, jókat falatoztak, 
énekeltek és táncoltak.
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14. A védett virágok

Pötyike nagyon örült, hogy elmúlt végre a hideg tél. Medve mama ugyanis a nagy hidegben 
nem engedte, hogy sokáig az erdőben játszadozzon. Így amikor kisütött a napocska, és kicsit fel-
melegedett a levegő, Pötyikét nem lehetett otthon tartani. Már szaladt is az erdőbe. Medve mama 
azért utána küldte Medve Fricit is, hogy vigyázzon rá.

A két maci sétálgatott az erdőben, élvezték a fák ágai közt beszűrődő napsütést. Pötyike épp 
felnézett a fák ágaira, hogy meglesse a napot, amikor megbotlott, és hasra esett. De nem kezdett el 
sírni, hanem csodálkozásában felkiáltott:

- Frici, nézd, milyen szép kis virág!
- Ez a hóvirág – mondta neki Medve Frici. – A hóvirág bújik ki először a földből, ha vége a 

télnek. Azt is mondják, hogy a hóvirág a tavasz hírnöke.
Pötyike már nyúlt is, hogy leszakítsa, de Frici megállította.
- Nem szabad letépni, főleg nem gyökerestül kitépni a hóvirágot! Az iskolában tanultuk, hogy 

védett virág. Vigyázni kell rá, mert kevés van belőle – magyarázta Medve Frici.
Pötyike kicsit szomorkodott emiatt, de nem tépett le egy szálat sem, inkább eltervezte, hogy 

máskor is eljön megnézni a hóvirágokat.

15. Pötyike nem akar kicsi lenni

Medve mama tavaszi nagytakarítást tervezett aznapra. Medve Frici és Panni Maci is segített 
neki. Közös erővel összepakoltak a szobájukban, majd Panni Maci mindenhol összesöpört. Pötyi-
ke ott sündörgött körülöttük.

- Én is segítek! – ajánlkozott a kismackó.
- Még túl kicsi vagy, Pötyike! – kergette el Panni Maci.
Medve mama az ablakokat pucolta, Pötyike neki is segíteni akart.
- Még túl kicsi vagy, Pötyike! – hajtotta el Medve mama is. – Menj inkább játszani!
Medve papa a felásott földet gereblyézte a veteményeskertben.
- Segíthetek gereblyézni? – kérdezte Pötyike.
- Még túl kicsi vagy, Pötyike! – válaszolta Medve úr. – Nem bírod el a gereblyét!
Pötyike nagyon szomorú lett, hogy senkinek nem segíthet. Még a könnye is kicsordult, úgy 

mondta:
- Nem akarok kicsi lenni!

13



16. A metszés

Egy kora tavaszi napon Medve papa összeszedte 
a szerszámait, és elindult az erdő felé.

- Mehetünk mi is? – kérdezte 
Medve Frici és Panni Maci.

- Hát persze, gyertek csak! – 
felelte Medve papa.

A két medvebocs vidáman 
szaladgálva követte az apu-
kájukat. Mikor már jó ideje 
mentek, Medve Frici meg-
kérdezte:

- Hová megyünk? És 
minek ez a sok szerszám?

Medve papa mesélni kez-
dett:

- Tudjátok, kora tavasz-
szal megújul a természet, a 

növények, a fák, a bokrok, és a 
virágok ébredezni kezdenek. De 

segíteni kell nekik! Az előző év el-
száradt ágait le kell vágni, meg kell 

tisztítani a bokrok és a virá-
gok helyét, hogy az új ágak, 
rügyek hajtani tudjanak. És 
a növények ezt úgy hálálják 
meg, hogy sok-sok virágot 
és termést hoznak.

Frici és Panni ámulva hall-
gatták a természetnek ezt a cso-

dáját. Közben meg is érkeztek az 
erdő egyik nagy tisztására, ahol rengeteg 

málnabokor volt. Nyáron ide szoktak járni Medve mamával begyűjteni az érett málnákat, amiből 
finom lekvár, szörp és pite készül.

Medve papa nekilátott a metszésnek, Frici és Panni pedig összegyűjtötték a levágott ágakat. So-
kat dolgoztak, de megérte, a tisztás bokrai és fácskái felfrissítve várhatták a tavaszi ébredést.
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