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A mesemondó

A tudományos érdeklődés a mesére, sokáig olyan folklóral-

kotásként tekintett, mint amiben a nép személytelen alkotóereje  

nyilvánul meg. A mesegyűjtések során azonban kiderült, hogy 

nem tud mindenki egyformán szép és gazdag mesekincset  

felidézni. Ezért egyre több figyelem fordult a mesemondók,  

mint egyedi alkotók felé. 

A magyar mesekutatásban Kálmány Lajos hangsúlyozta  

először a mesemondói egyéniségek fontosságát, az 1930-as  

évektől pedig egész kutatói irányzattá alakult, a Budapesti  

Iskola keretében Tomori Viola, Marót Károly és Ortutay Gyula  

vezetésével. 

A néprajzkutatók szemlélete meghatározta az elkövetkezen-

dő évtizedek gyűjtési gyakorlatát és olyan mesemondó karakte-

rek megismerését tette lehetővé, mint Fedics Mihály, Ámi Lajos, 

Tombácz János vagy Borbély Mihály.

Dr. Petánovics Katalin gyűjtő tevékenysége során  

Benke Jenőné Teri néni is egy egyéni mesemondóként  

jelenik meg. Az asszony gazdag népköl-

tészeti tudását módszeresen lejegyezve,  

nem csak a közösség szellemi népha-

gyományát, hanem az egyéni alkotói 

megnyilvánulás egy kivételes formáját  

örökítette meg.
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A mesélo Benke Jenoné Teri néni

Válluson, szegény summáscsaládba született 1906-ban.  

Itt járt iskolába, faluját pedig csak akkor hagyta el, ha munkára 

szegődött.  Tíz éven át volt summás, ez idő alatt megismerte  

a dunántúli majorok istállókból átalakított közös szállásait és  

a summások közös életének örömeit, bánatait. 

Dr. Petánovics Katalin visszaemlékezése szerint szorgalmas,  
családját szerető, nyitott asszony volt. A gyűjtés időszakában  

egy régi zsúpfedeles házban élt fiával, menyével és öt szeretett 

unokájával.

A meséket általában a kisebb gyerekeknek szánta, de meséi  

a felnőtt hallgatóságott is elvarázsolták. A villany nélküli szűk 

szobában az ablakhoz ült le, itt gyűlt köré a hallgatóság. 
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„…Pedig a te öregapádtu hallottam!”

Teri néni dalait részben édesanyjától és a summásmunkán  

tanulta. A betyártörténeteket, hiedelem mondákat és más  

babonás cselekedeteket nagyszüleitől, a meséket több forrás-

ból: mesélő kedvű öregapjától és annak öreg szomszédjától  

Herczeg Miskától. A gyermek és tündérmesék legnagyobb  

részét öregapjától, a legendameséket a tollfosztásokkor me-

sélő néhai Ficztom Gizellától. Summásmunka közben is több  

félét hallott, például trufákat - amiket Teri néni „maflaságoknak” 

nevezett - ismert meg a krumpliásás közben egy öregembertől.

A népmesék az évszázadok során szájhagyomány útján  
terjedtek és változatokban éltek tovább. Minden mesetípusnak 
van egy felismerhető, kötött szerkezete, de részleteit tekintve  
sohasem hangzik el pontosan ugyanaz a történet kétszer egymás 
után. Ezért minden mese az elbeszélése pillanatában egy spon-

tán alkotás is, amit variánsnak nevezünk. Egy élőszóban elhang-
zott mesét leírni ezért olyan, mint felvételt készíteni egy soha  
vissza nem térő pillanatról. 

Azok a gyűjtők, akik felismerték a népmesékben rejlő ér-
tékeket, ilyen pillanatfelvételek gyűjtésére szánták el magukat.  
Az első feljegyzések nem csak a mesék tartalmát, hanem azt 
az – akkoriban népiesnek nevezett – stílust is szerették volna  
megörökíteni, ahogyan elhangzottak. Magyarországon az első 
ilyen gyűjtemények a 19. században jöttek létre Gaal György,  
Erdélyi János és Kriza János munkájának köszönhetően. 
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Azonban azáltal, hogy az elhangzott mesék rögzítésre kerül-
tek, mint népköltészeti alkotásokat megfosztották egyik jellegze-
tességüktől, a szájhagyományban való létezéstől. Ettől függet-
lenül fontosak a mesegyűjtések, hiszen általuk ismerhetjük meg 
régvolt közösségek és mesélők alkotásait, amit ezáltal lehetősé-
günk van feléleszteni.

A mesék típusai

A mese egy nagyon gazdag népköltészeti műfaj, amire a nép-
mesegyűjtők is hamar felfigyeltek. Számos történetet ismerhetünk 
meg meseként, amik a könnyebb átláthatóság érdekében külön-
böző kategóriákba sorolhatók. Ezeket a csoportokat mesetípusok-
nak nevezzük, amiknek meghatározása más és más szempontok 
szerint történhet. Jelen esetben a három leggyakoribb gyűjtők  
által meghatározott típust, a mesék tartalma és cselekménye 
szerint mutatjuk be.

Varázsmese vagy tündérmese

Ebben a mesetípusban mindig egy hős áll a 
történet középpontjában. Aki kezdetben valamilyen hiányt él meg, 
például elveszít valamit vagy eleve nem találja az élete párját.  
Annak érdekében, hogy a hiányt megszüntesse útnak indul. 
Általában útja során a hősnek akad segítője, de rosszakarója is. 
Különböző akadályokat kell legyőznie ahhoz, hogy elérje célját.  
Az egész folyamat során a történet bár igaznak hat, mégis 
számos olyan csodás elem tarkítja, amitől tudjuk, hogy nem a mi 
hétköznapjainkban játszódik. 



6

Tréfamese és furfangos mese

A tündér és varázsmesékkel szemben ezekben a történetek-
ben nem a csodás elemek, hanem a groteszk jelenetek szórakoz-
tatják a közönséget. A mesélő célja a nevettetés, ugyanakkor a 
humor mögött olyan tanulságok rejlenek, amik rá-
világítanak az emberi hibákra vagy a világ rend-

jének fonákságaira. A hősök furfangossággal és 
talpraesettséggel járnak túl a gonosz eszén vagy 
kerekednek felül a nehézségeken.

Állat mese, tanmese

Ezekben a történetekben az állatok kerülnek főszerepbe és  
az emberek inkább csak mellékszereplői az eseményeknek.  
Az állatok szinte minden esetben hordoznak emberi vonásokat 
vagy rendelkeznek emberi képeségekkel. Például tudnak beszélni  

vagy szándékaik az emberére hasonlítanak. 
Az ilyen történeteknek a tanulsága szinte  
mindig gyakorlati jótanácsot, erkölcsi állás-

foglalást vagy társadalombírálatot rejt.

Hogyan mondjam el?

A történetek a legkönnyebben úgy jegyezhetők meg és idéz-
hetők fel, ha ismerjük a típusok kronologikus vázlatát. A cselek-
mények egymásutániságából létrejövő lánc a történet tartalmi  
vázlata, amit szüzsének nevezünk. A tanulékony hallgatóság ezt 
a vázlatot jegyzi meg ahhoz, hogy később a saját módján újra  
elmesélhesse a történetet. 
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Ez a technika nem csak a mesék esetében igaz. Amikor beszél-
getés közben egy számunka érdekes esetről hallunk, azt később 
a szüzsé megjegyzésén keresztül tudjuk felidézni másoknak. 
Példa: kiindulópont • cselekmény (kaland) • feszültéség •  

feloldás • lezárás 
Példa történet: Állt a buszmegállóban egy lány • jött a busz • 
a lány hátralépett • a buszról leszállt egy férfi • a férfi és a lány 
egymásra néztek • a lány előrelépett • a férfi oldalra lépett •  
a lány felszállt a buszra • a férfi utánanézett.

FIGYELEM! Egy-egy cizelláltan tovább mesélt valós történet 
könnyen válhat egy másik műfajjá: pletykává!

A történetek szüzséire, mint a vázakra épülnek fel a különböző 
fordulatok, amiket a mesemondótól hallunk. Ezek a motívumok, 
amik benyomásokat tesznek ránk és előre lendítik a történetet.  
Lehetnek nagyon régóta öröklődő motívumok, mint pl: „a  griff-
madár magával ragadta” vagy a mesemondó által saját tapasz- 

talat alapján beillesztett fordulat pl. „a szomszéd asszony égte-
len haragra gerjedt”.

Ahhoz, hogy a mesék egyedi alkotássá váljanak, fontos szólni  
azok stílusáról. A mesék felszíni rétege ez, vagyis az a mód 
ahogyan a történetet elmondja a mesélő. Ez jelenthet sajátos  
kifejezéseket, kiszólásokat, magának a beszédnek a stílusát, vagy a 
szóhasználat jellegzetességeit (tájszólás). A mesemondáshoz nem 
csak a beszéd, hanem a nonverbális kommunikáció is hozzátar-
tozik. Az általában ülve előadott mesék szövegét gesztikulálással 
kísérik és a beszéd közben tartott szünetnek, arcmimikának és 
hanglejtésnek legalább akkora jelentősége van stílus szempontjá-
ból, mint magának az elhangzott szónak. 
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tréfamesék és tanmesék és a szüzséik

Szegény ember fa tehene

Még abba a régi világba még az én időmbe, itt a faluba is 
volt több olyan nagygazda, akinek sok marhája vót. Tehenek vótak 

főleg azt tartották és összecsapták őket egy  
csordába, aztán szerre jártak őrizni. Asztat azt 
úgy kell elképzeljed, hogy valakinek mondjuk 
vót öt marhája, másiknak három, a harmadik-

nak kettő így tovább. S akinek öt vót az öt napot vigyázott az 
egész csordára, amelyiknek három tehene vót az három napot, na 
így. 

Na a mi falunkba vót egy szegény ember is, de az 
olyan szegény vót, hogy sárga virág kinőtt mán a há-
zának a tetejin. De nem vót neki elég az a nagy sze-
génység, még ezek a nagygazda emberek rákényszerí-
tették, hogy Ő is járjon őrizni. Pedig neki nem vót egy 
tehene se. 

Hát járogatott, járogatott, de egyszer megelégelte, elgon-
dolt magába valamit. Faragott magának fából egy tehenet. Ment 
a nagygazdáknak s mondta, hogy itt van ni az én tehenem, ezt is 
őrizni kell. Aki a szeres az éppen őrizi. Igen ám, de hogyha valaki 
elhagyja, megfizeti nekem a tehén árát. Na de úgy tud meg az 
nem egy rendes olyan nagy tehén vót mind a többi, hanem csak 
olyan kis marokba való, amit fából ki lehetett farigcsálni. 

Hát asztán egyszer az egyik gazda leült ott szalonnázni, 
tarisznyából valamit falni, letette maga mellé oda a fűre, hát ott 
is felejtette. Na mán akkor a szegény ember ment a bíróhoz,  
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hát ők meg vannak egyezve, aki szerre őrzött az elhagyta, meg 
kell fizessék a tehén árát. Nem vót mit tenni azt mondta a bíró, ha 
így van az egyesség, ki is fizették neki a tehenet. 

Na mán akkor egy kicsit előbbre tartott abból a nagy sze-
génységből. Ügyes ember vót eszkábált magának egy kétkerekű 
kordélyt, azzal járogatott az erdőre fáért. Igen ám de abba a régi 
világba, úgy tud meg, hogy vót egy igencsúf nyavaja, a kolera. Húj 
az úgy pusztította a népet amerre járt hulltak az emberek, mind  
a legyek. Na ez a szegény ember meg elgondolt magába valamit. 
Szerzett valahonnant egy régi hordót, fölrakta a kordélyára. Kép-
zeld el, végig járogatta a faluba a házakat és a hátsó udvarokba, 
vótak régen azok a pottyantós budik. Nem úgy vót mint most, 
hogy ilyen vízzel lemossák a vécét, nem, ki kellett menni oda a kert 
hátába aztán ott vót ilyen pottyantós budi na. Na azokból a poty-
tyantós budikból, kilapátolta a ganélyt ebbe a hordóba, elvitte há-
rom faluval arrébb és kezdte kiabálni: „Emberek vegyenek kolera 
elleni orvosságot. Itt a jó kolera elleni kenőcs.” Szaladtak a népek 
barátom, mindegyik vitte haza csipodba kolera elleni kenőcsőt. 
Na Ő meg beszedte a pénzt, aztat hamar 
eljött onnan. Úgy meg gazdagodott, egy 
két nap alatt, vett egy lovat, szekeret. Mán mikor 
ment haza csak lesték a nagygazdák na né oda elment azzal a 
tehén fogattal, s a kétkerekű kordélyával, mán két loval, szekérrel 
jön haza. 

Az egyiknek annyira fúrta az oldalát a kíváncsiság át is ment 
hozzá. Hát kérdezi Tőle te pajtás, hogy csináltad te, hogy két nap 
alatt, három nap alatt elmetél kis tehén fogattal visszajöttél két 
lovas szekérrel? Azt mondja te figyelj ide, én neked megsúgom, 
mert te jó cimborám vagy nekem. Hallod-e, én összeszedtem itt 
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a faluba a pottyantós budikból, hát hogy mondjam neked a ga-
nélyt. Na én azt elvittem pár faluval arrébb, azt kiabáltam ki kell 
mondjam na kiabáltam, hogy emberek vegyenek szart, vegyenek 
szart. Aztat tudod, hogy veszik innen három négy falúval arrébb a 
ganélyt, hú így meg lehet gazdagodni. Vakarja a fejit a nagygaz-
da, azt mondja igen biztosan, hát másból miből tudtam volna. 

Hát jó van na ja, akkor én is neki fogok en-
nek. Mer ez igen jó üzlet. Másnap befogta a 
nagygazda gyönyörű szép vasalt szekeribe a 
négy lovát, kihozott a pincéjéből egy gyönyö-
rű szép nagy új tölgyfa hordót, kezdte járo-
gatni a falut s kéretőzött be az emberekhez, 

hogy a pottyantós budiból szedje ki a ganélyt. Hát csodálták is 
az emberek, hogy mire nem adta a fejit ez a nagygazda, de hát 
beengedték hadd vigye. 

Az meg megrakta a hordóját, elfogatolt három négy faluval 
arrébb, azt kezdte kiabálni, hogy hát na ki kell mondjam, kezdte 
kiabálni, hogy szart vegyenek emberek szart vegyenek. De mi-
kor ezt meghallották ott az emberek, mán addigra képzelheted, 
hogy mikor otthon kipróbálták a kolera elleni kenőcsöt, amit vet-
tek néhány nappal ezelőtt hamar kiderült, hogy miféle az. Mán 
mikor meghallották asziték még az ember csúfolkodik velük. 
Kapára, kaszára, botokra kaptak. A gazdaembert lekapkodták a 
szekeriből, úgy elnáspángolták botokkal, karókkal. Több se kel-
lett neki az életiért futott el onnan. Gyönyörű négy lova, szekere  
mind oda lett. 

Így járt szegény mer a nagy fösvénysége mellett, ilyen kevés 
esze vót neki.
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A mese szüzséje:

A faluban a gulyát mindenki annyi napig őrzi, ahány tehene 
van • A szegény embert rákényszerítik, hogy járjon ő is őrizni,  
pedig nincs is tehene • Faragott egy tehenet fából és rábízta töb-
bi gazdára • Az egyik gazda elhagyta • Bíróság lőtt kifizet • Abból 
vett egy kordélyt • A kordéllyal trágyát kezd hordani a falvakba • 
Úgy árulja, mint kolera elleni kenőcsöt • A pénzből meggazdago-
dik • Találkozik a gazdag emberrel • A gazdag kérdi, hogyan lett  
a vagyona • Elmondja, hogy áruljon ő is trágyát • A gazdag  
elmegy trágyát árulni • A falvakban kinevetik, mert senkisem akar-
ja megvenni azt a trágyát, amivel egyszer már összekenték magukat.

Hallgasd meg a kiállításban elhangzó többi mesét is és írd fel 

magadnak a szüzséjét, hogy otthon tovább mesélhesd!

Jegyzetoldal
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Jegyzetoldal
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Dóra Áron mesemondó
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Légy üdvözölve a Fekete Király várában!

A Benke Jenőné által mesélt történetek egyik legjelleg-

zetesebb típusa a varázsmese. A cselekmény szerint a főhős  

általában egy szegény legény, aki valamilyen tekintetben hiányt  

szenved. Elveszíti egy kedves tárgyát vagy megéli a szerelem 

hiányát. Az állapot megváltoztatása érdekében útnak indul,  

szerencsét próbál. Úja során próbatételek képében különböző  

nehézségekkel szembesül, ugyanakkor segítői is akadnak.  

Varázslók tevékenykednek körülötte, elvarázsolt szereplőkkel  

találkozhat és varázstárgyakkal is kapcsolatba kerülhet az útján.  

A szegénylegény a próbatételeket képességeinek köszönhetően 

teljesíti, aminek eredményeként eljut a király trónja elé. Jutalmul 

megkapja a királylány kezét és a király fele királyságát. 

A III. teremet úgy alakítottuk ki, hogy a varázsmese történeti  

ívét követve a Látogató is próbatételek elé kerül. Mind a hét  

próba egy-egy újabb, Zala megyében gyűjtött népköltészeti  

műfajt is bemutat. A kiállítótérben a hozzájuk kapcsoló-

dó feladatokon keresztül Te lehetsz a hétpróbás mesehős, 

aki jó tulajdonságainak köszönhetően a király trónjáig elér.  

A kiállításvezető segítségével megismerheted ezeket a népköl-

tészeti műfajokat, a próbatételek viszont kicsit átalakultak úgy,  

hogy otthon is kipróbálhasd őket.
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Játékleírások

Mielőtt útnak indulsz tudnod kell, hogy a próbatételek során 

különböző készségeidre lesz szükség. 

Használnod kell 

• kitartásodat, 

• tudásodat,

• leleményességedet, 

• gyorsaságodat,

• türelmedet, 

• logikádat és 

• ügyességedet. 

A továbbiakban először a népköltészeti alkotásokat olvashatod  

el, majd megismerheted a próbatételeket és az eszközigényüket 

ahhoz, hogy otthon is elkészíthesd a játékokat. 

Így a füzet segítségével otthon is tovább játszhattok a kiállítás 

anyagával.

Jó szórakozást kívánunk! 
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Az altató

Este van már, alkonyul,
Nyuszi füle lekonyul,
Dorombol a kis cica.
Aludj te is, Marika!

(Garabonc, Zala m.)

Csicsija, babája!
Nincs itthun a mamája:

Elment a vásárba,
Cukrot hoz a kosárba;
Ha jó lesz az Annuska,

Megkapja holnapra
(Sur, Veszprém)

A kitartás próbája

Ameddig az anya a vásárban volt, a gonosz boszorkány elrabolta  
az álmokat. A labirintusban a golyó segítségével vezessétek  
vissza a gondolatokat az álomvilágba!

Eszközigény: cipősdoboz tető, kb. fél kg só vagy liszt, tapéta- 
ragasztó, ecset, ceruza, fagolyó, olló

Megvalósítás: A doboztetőt fordítsátok lefelé úgy, hogy a pere-
me keretet adjon a játéknak. A felületre rajzoljátok elő a labirin-
tus mintáját ceruzával. A tapétaragasztóval fessétek át és mielőtt 
megszárad szórjátok rá a sót vagy lisztet. A pálya végén az olló 
segítségével vágjatok lyukat. Az így kapott pályán a doboztető 
mozgatásával vezessétek végig a fagolyót a nyílásig.
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A találós kérdés

„A tenger feneke hány stáció a színétől?”

A parasztember felment Pestre. Egy gazdag polgár felhívta magá-
hoz és felajánlott neki 300 forintot, ha felel a kérdéseire.
Első kérdés:

- Az ég a földtől hány stáció? 
- Egy, mert ha Illés égbe vág, addig nem áll meg amíg le nem ér.

 Második kérdés: 
- A tenger feneke hány stáció a színétől? 
- Egy, mert ha beledob egy követ, addig nem áll meg amíg le nem ér. 

Miután a parasztember mindenre helyesen felelt, most ő következett:
- Gyékényesen ki az én sógorom? 
- ???

A pesti polgár nem tudott erre felelni, ezért a paraszté lett  
a 300 forint. 

(Kivonat Dr. Petánovics Katalin vállusi gyűjtéséből BM Adattár: 860.88)

Tudáspróba

Készítsetek találóskérdés kártyákat és segítségükkel tegyetek fel 
találós kérdéseket egymásnak. 

Eszközigény: tetszőleges, páros számú kártyák, toll, színes ceruza

Megvalósítás: Írjatok fel találóskérdéseket a kártyapakli egyik  
felére, a válaszokat pedig a másikra. Aki nem tudja a választ,  
annak van még egy lehetősége. Fordítsátok fel a válaszkártyákat, 
mint a memóriajátéknál. A helyes válasz felismerése fél pontot ér.

Találóskérdéseket találtok az alábbi kötetben: Imre Zsuzsa- Péter Kinga 2006 1700 
találóskérdés Ágazik, bogazik mégsem levelezik, mi az? Sepsiszentgyörgy Társ Kiadó.
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A közmondás

„Bátrabb a fakannából inni, mint aranypohárból” 

(Erdélyi János 1851 Magyar közmondások könyve 2502.)

„Minden színű macska fekete éjszaka” 
(Erdélyi János 1851 Magyar közmondások könyve 5241.)

„Tuskó is szép, ha szépen felruházzák.” 
(Erdélyi János 1851 Magyar közmondások könyve 7931.)

A leleményesség próbája

Éjjel itt járt a lidérc és szétdobálta a tárgyakat. A feladat, hogy 
a dobozokba nyúlva kitapintsátok, mik lehetnek a szétgurult 
eszközök. 

Eszközigény: 5 db kisebb-nagyobb kartondoboz, a környezete-
tekből összeszedett különböző anyagú tárgy (kő, fa, fém, papír, 
stb.), kendők

Megvalósítás: A kartondobozokba helyezzétek el a tárgyakat és 
takarjátok le a tetejét a kendőkkel. Nyúljatok be a kartondobozok-
ba úgy, hogy ne lássátok, mi van benne. Tapintás alapján mondjá-
tok meg mit rejtett el a lidérc.
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A gyorsaság próbája

Kalapváltó

A zene ritmusára add át a melletted álló fejére a kalapot. 
Aki leejti, kiesik.
Eszközigény: kalapok, zene
Létszám: legalább 2 fő

Subridom

Állj terpeszállásba és végy a kezedbe egy kendőt. 
A zene ritmusára a lábad között ad át nyolcas alakban a kendőt 
egyik kezedből a másikba. Ha leejted kiesel.
Eszközigény: keszkenő, esetleg bőgatya/ráncos szoknya, zene
Létszám: egyéni

Megy a hajó

A játékvezető körönként feltesz egy kérdést: 
- „Megy a hajó, mit visz, (pl.:) „B”-betűvel?

A társaságnak minél hamarabb válaszolni kell a megadott kezdő-
betűvel induló tárgyat. Fontos, hogy a hajó valóban tudjon ilyet 
szállítani. Helyes megoldás lehet a „bőrönd”, de helytelen a „bab-
leves”. 
Játszatok, egymás után több betűvel!
Eszközigény: nincs
Létszám: legalább 2 fő 
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A népi imádság

Ég szülte földet,

Föld szülte fát,

Fa szülte ágát,

Ága szülte bimbaját,

Bimbaja szülte virágát,

Virága szülte Szent Annát,

Szent Anna szülte Máriát,

Mária szülte Krisztus urunkat a világ megváltóját.

(Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék lőtöt lépék -  

Archaikus népi imádságok: Búcsúszentlászló Zala megye 1971.)

A türelem próbája

A forgószél elfújta a település templomát. Az üvegekbe rakjátok 
össze újra az épületet, hogy többet ilyen ne fordulhasson elő! 

Eszközigény: befőttesüveg, grillcsipesz, fakocka

Megvalósítás: Az üvegeket helyezd stabil helyre. Az üveg körül 
szétszórt kockákat a csipesz segítségével szedegessétek fel és 
egyenként helyezzétek be az üvegekbe. 

A cél, hogy minél nagyobb kockatorony épüljön a végén.
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A betyárnóta
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A logika próbatétele

A pandúrok a betyárok nyomában vannak! Segíts a betyároknak  
a lovak kikötésében, hogy az erdőn keresztül gyalog menekülhes-
senek tovább!

Eszközigény: bármilyen kötél, de a legjobb a kevert szálas PPTex 
alapú kenderkötél vagy cipőfűző

Megvalósítás: Erősítsd fel a köteleket egy stabil pontra. A minta 
szerint készítsd el a csomókat:

A mondóka

Péterke, Pátorka,
Merre visznek férjhez?

Gyulakeszi rétnek?
(Badacsonytomaj, Veszprém m.; Borsai–Kovács 1975: 87)
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Az ügyesség próbája

A katicabogár röptető és csigacsalogató mondókák közül néhány-
nyal jósolhatunk a férjhez menetellel kapcsolatban is. 
Reptessétek a katicabogarat a színének megfelelő virágra.

Eszközigény: babzsák, zokni vagy kesztyű csomó (sárga, kék, pi-
ros, zöld); 3-5 tál; színes festék (sárga, kék, piros, zöld)

Megvalósítás: A tálak aljára fessetek színes virágokat. Helyezzétek  
a tálakat egymástól legalább 20-30 cm távolságra. 3-5 lépés  
távolságból találjatok bele a babzsákkal a megfelelő színű virág 
kelyhébe.
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