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A BORÍTÉKRA ÍRJÁTOK RÁ: „TOLLFORGATÓ” 



HÜVELYK ERZSI 
 

Hüvelyk Erzsi, a hüvelyknyi kislány, egyszer egy rengeteg erdőbe tévedt. Nem talált ki 

belőle, de nem is bánta. Elhatározta, hogy ott marad. Éjjel függőágyban aludt, melyet a 

barátja a pók fonta neki egy nagy levél alá. Nappal megivott egy-egy harmatcseppet, szívta a 

virágok mézét és hallgatta a madarak énekét. 

Teltek-múltak a napok, közeledett az ősz. Hüvelyk Erzsi gondba merült, mert egyre 

hűvösödött. Az erdő lakói dúsabb bundát növesztettek, vagy a fák odvába húzódtak aludni. 

Mások elköltöztek. Erzsi ott állt bunda nélkül, alhatnékja sem volt, messzi útra sem bírt 

menni. 

Egy nap kinézett a jeges mezőre, ahol fagyosan süvített a szél. 

- Gyere be kicsikém, megfázol odakint!- szólt hozzá valaki. Egy erdei egér volt, aki társaságra 

vágyott. Az egér egy oltalmas üregben lakott a föld alatt. Jó helye volt itt Hüvelyk Erzsinek, 

hasát is megtömte finom egérfalatokkal. És milyen jóízűeket tereferéltek az egérrel. 

Vakondok úr aztán beállított egér barátjához. Híreket hozott. Elmondta, hogy valami madár 

van az ő nyári járatában, ezért mielőbb el kell tömni az alagutat. El is vitte Hüvelyk Erzsit és 

az egeret madárnézőbe. 

- Ez fecske! – szólt Erzsi és sírás fojtogatta a torkát. 

- Meghalt- mondta vakondok úr. Holnapra el kell tömnöm az alagutat. 

 

Éjszaka Hüvelyk Erzsi megint elment megnézni a fecskét.  Megsimogatta tollait, és fehér 

mellére hajtotta fejét. Valami halk dobogást hallott odabentről. Csaknem megdermedt. 

- Ez a fecske még él! Válláról levette a kendőt, és betakarta vele. A fecske kinyitotta ragyogó 

fekete szemét. 

- Köszönöm! – mondta. – Megsérült a szárnyam, nem bírtam elrepülni délre. De holnapra 

biztos meggyógyulok és útra kelhetek. 

- Nem, nem! –szólt Hüvelyk Erzsi – Odakint hó esik és olyan hideg van, hogy halálra 

dermednél .Ebbe a föld alatti folyosóba senki sem jön egész télen. Vakondok úr eltömi, de én 

majd rést csinálok. Itt maradhatsz, én majd ápollak, és hozok neked ennivalót, mikor mások 

alszanak. A fecske így egész télen az alagútban maradt. 

Eljött a tavasz.  Megmozgatta a szárnyait és halkan csivitelni kezdett. Mikor kibújtak odakint 

az első fűszálak, Hüvelyk Erzsivel együtt kijáratot ásott az alagútból. Aztán a magasba 

röppent és onnan ficsérelt Erzsinek. 

Mikor megint közeledett a tél, odaröppent a fecske a kislányhoz. 

- Ne maradj itt egész télen a sötétben és a hidegben! Gyere velem, elmegyünk együtt délre. 

Hüvelyk Erzsi egy rövid búcsúlevelet írt a mezei egérnek, majd a fecskéhez futott. 

Felkapaszkodott a hátára. A fecske kitárta a szárnyát és útra keltek. Repültek erdők, mezők, 

tengerek, városok és hegyek fölött. Egy csobogó forráshoz értek. Körülötte sok-sok liliom. 

Mindegyiknek a kelyhében egy kisfiú, vagy egy kislány ült és ringatózott, épp akkorák, mint 

Hüvelyk Erzsi. Áttetsző szárnyuk csak úgy tündökölt. 



Isten hozott! – kiáltották a jövevénynek, akit attól fogva csak Erzsinek hívtak, és nem 

Hüvelyk Erzsinek, mert ugyanakkora volt, mint ők maguk. Erzsi is tündöklő szárnyat kapott 

és ott él a mai napig a liliomok ligetében. 

 

1.Kik voltak a szereplők? 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

 

 

2. Miért maradt Hüvelyk Erzsi az erdőben? 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

 

 

3.Miért hívta be az egér a földalatti üregébe? 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

(Két indokot is találhatsz!) 

 

 

 

4. Húzd alá a szövegben a kérdésekre válaszoló szavakat, szókapcsolatokat! 

- Mivel oltotta Erzsi szomját a kislány az erdőben? 

- Hogyan vészelték át az állatok a telet az erdőben? 

- Hogyan győződött meg a kislány arról, hogy a madár még él? 
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5.Egészítsd ki az alábbi mondatokat! 

A fecske el akart repülni, de ................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

A madár akkor hagyta el az alagutat, mikor ........................................................................  

 .............................................................................................................................................  

Erzsi mielőtt elindult a hosszú útra .....................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

 

 

  4 

  2 

  4 

  6 



6. Döntsd el az alábbi mondatok igazságtartalmát! (igaz vagy hamis) 

- A mese az erdőben játszódott. …………………….. 

- A kislány elnevezését csöppnyi méretéről kapta. …………………… 

-A liliomok ligete egy tó partján található. ………………………………. 

- A vakond az egér, a kislány együtt ápolták a beteg madarat. ………………….. 

 

 

 

7. Magyarázd meg mit jelent! 

tereferéltek:  .........................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

ringatózott:  .........................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

tündöklő:  .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

 

 

8. Írj a megadott szereplők mellé 1-1 tulajdonságukat!  Indokold meg miért jellemző rá 

ez a tulajdonság! 

fecske:  .................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

Hüvelyk Erzsi:  ....................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

 

 

9. A mesét Andersen írta. Lexikon felhasználásával írj róla 3-4 mondatot! 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 Összes pont:  
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