
 

 

 

 

 

Házat építenek az erdő lakói.                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kerek erdő. 

Kerek erdő közepében volt egy tisztás, annak szélén 

pedig egy apró fatönk. A tetején moha nőtt, kicsi 

kerek volt az ablaka, itt lakott az erdei törpe. 

 

                                                       

 

A törpe ajtaján kopogtattak egy tavaszi reggelen. 

Két nyuszi ült a küszöbön, alig kaptak levegőt, úgy 

kifulladtak a rohanástól. A törpe leültette őket, és 

megvárta, míg kifújják magukat. 

 

 



 

                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

                                                                                                                    Ekkor elmesélték,  

                                                                                hogy a szomszéd erdőből jöttek,  

                                                                                ahol az emberek kivágták a fákat. 

                                                                                Így most nincs hol lakniuk. 

 

 

 

 

 

 

 



 

A törpe erre összehívta az erdő lakóit, ahogy ilyenkor szokás volt. Összegyűlt az erdő apraja-nagyja. A törpe 

elmesélte mi történt a nyuszik otthonával, erre tanakodni kezdtek mit is tehetnének. Összebeszéltek, hogy 

közösen új otthont építenek nekik a kerek erdőben. Másnap neki is láttak. Mindenkinek volt egy jó gondolata 

a házépítéshez:  

- Az ürge azt javasolta, hogy a földbe építsék a 

házat, hogy így télen jó meleg, nyáron pedig 

hűvös legyen.  

- A róka azt javasolta, hogy a tetejére 

tegyenek egy kis ablakot, hogy egész nap 

világos legyen a házikóban. 

- A hód javasolta, hogy a földből kilátszó 

falrészt vályogból készítsék és tegyenek bele 

az emberek által eldobált sörös dobozokat. 

- A törpe pedig azt javasolta, hogy néhány 

fát is ültessenek a ház mellé árnyékolónak. 

A nyulaknak csak egy kérése volt, hogy legyen 

egy kis kertjük, ahol répát, és káposztát termeszthetnek maguknak. Erre persze a teknősbéka ajándékozott 

nekik egy régi teknőt, hogy az esővizet ebben felfogva hasznosíthassák azt a veteményes öntözésére. A két 

nyúl pedig nagyon hálás volt. A ház tetejét végigültették csodás virágokkal, így észre sem lehetett venni, hogy 

lakik ott valaki, csak a csodás kert látszott már messziről az arra járónak. 



 

A házat gyorsan felépítették az erdőlakók segítségével. Szívesen 

vendégül látták barátaikat. Egyik kedvenc időtöltésük, ki tud több 

energiatakarékos tippet felsorolni a lakás különböző helységeiben.  

A róka kezdte a játékot. 

 - Álló vízben mosogassunk,  

- A tűzhelyet ne a mosogató mellé tegyük,                      

- Válogassuk szét a szemetet.  

- Kuktában főzzünk. 

 

Felváltva kiabálták a jobbnál jobb ötleteket.  

A teknősbéka így folytatta: 

- Fürdés helyett zuhanyozzunk. 

- Amíg szappanozunk közben zárjuk el a csapot. 

- Fogmosás közben ne folyassuk a vizet. 

- Gyűjtsük össze a fürdővizet, azzal öblítsük le a WC-t.  



 

 

A nyulak tanakodtak, mit is mondjanak. MEGVAN!  

– Tévénézés helyett sakkozzunk, olvassunk. 

- Legyen kislámpa a szobában. 

- A TV-t mindig kapcsoljuk ki, ne világítson a piros gomb. 

- Vastag szőnyeget tegyünk a padlóra. 

 

 

 

Az erdei törpének kellett eldöntenie, hogy ki mondta a legtöbb jó ötletet, de nem tudta eldönteni ki nyerte a 

játékot. Jutalomból mindenki kapott a finom répatortából, amit a nyulak sütöttek. Mindenki jókedvűen indult 

haza. Nagyon várták a következő alkalmat, amikor együtt játszhatnak. 

 

 

 

 

 

A dokumentum a „Nevezd meg! - Ne add el! – Ne változtasd!” licenc figyelembe vételével használható fel. 

A fényképek és rajzok a Villanyász energiaközösség tulajdonát képezik - ha szeretné felhasználni őket, kérjük, írjon az info@energiakozossegek.hu címre!  


