
Csipesz-bolygó lakói 
Mesénk egy különös helyre hív minket. Csipesz-bolygó a neve 
és négy kis csipesz lakik rajta. Gyere, ismerkedj meg velük Te is! 

Csipeszkék boldogan élnek otthonukban, vidáman telnek napjaik. Legjobban 
játszani szeretnek, és pancsizni piciny tengerpartjukon. Nem sok újdonság éri őket, 
minden nap hasonló. Felkelnek, reggeliznek, játszanak egy nagyot, mindig azt, 
amihez a legnagyobb kedvük van, ebéd után pihennek házuk árnyas lombja alatt, 
majd kezdődhet a játék újra. Játék után vacsora utána meg alvás.. szóval minden 
rendben a megszokott ütemben zajlik, mígnem, valami furcsa dolog történik...  
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Csipeszmese 
 Csipesz-bolygó lakói és egy váratlan vendég

1.RÉSZ ANYA JÁTSSZUNK!

A Fa-házikó 
Ez az otthonuk. Itt 
alszanak, néha itt is 
esznek, vagy 
játszanak.  

Tengerpart 
Imádnak pancsizni a 
vízben és a kis 
csónakjukon 
hajókázni.  

Csúszda 
Annyira élvezik, 
hogy a kis 
csúszdájukon a 
házból rögtön a 
tengerpartra 
csúszhatnak. 

SZÍNKERESŐ 
Legkedvesebb játékuk. 
A nadrágjukhoz illő 
színeket kell találniuk. A 
leggyorsabb nyer.
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SZÁMOLÓ 

Ezt is nagyon szeretik! 
Dobókockával játsszák, 
náluk a 4 a nyerő, hisz 
ők is 4-en vannak. 
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SZÍNKEVERŐ 

Egyikük választ párt, aki 
megmondja, ketten 
milyen színt alkotnak. 
Pl. piros+kék=lila 
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Váratlan vendég 
Egy reggel különös dolog történt 
Csipesz-bolygón.  

A bolygó kis lakói épp a reggelihez készülődtek, mikor 
szokatlan zajt hallottak meg. Szinte az egész bolygó 
beleremegett! Egy rakéta szállt le és egy űrhajós lépett 
ki belőle.  

Nahát, ő meg miféle lény? És ez miféle gépezet? 
Szerencsére Csipeszkék nem ijedtek meg, hiszen még 
soha semmitől nem kellett félniük, nem is tudják hogy kell azt. Érdeklődve körbeállták az idegent és 
kérdezősködni kezdtek. 

“Ki vagy te? Honnan jöttél? Mivel szálltál le a 
bolygónkra?” 

Az űrhajós először nem hitt a szemének, sosem hallott még erről a bolygóról, pedig sokat tanult a világűrről. 
Azért szállt le, mert nagyon kiváncsi lett, hisz a magasból nézve ez a bolygó is olyan volt mint a Föld, kék és zöld 
színű. Bár furcsának találta, hogy az egyik felén csak kék, másik felén csak zöld. Így leszállt a zöld oldalon, hátha 
lát valami érdekeset. A kis Csipeszkék nagyon barátságosak voltak vele, rögtön hívták, hogy reggelizzen velük. 
Reggeli közben az űrhajós mesélt nekik a Földről, ők pedig elmondtak neki mindent, amit Csipesz-bolygóról 
tudni kell.  

Csipeszkék is érdeklődve hallgatták az űrhajóst, mikor a Földről mesélt. A különböző állatok, növények...az 
ember... úgy hallgatták, mintha egy mesét mondana nekik. Mindenről szerettek volna mégtöbbet tudni, minden 
apró részletet, hogy miért olyan, amilyen, mit tud csinálni, milyen hangja van.. mindent egyszerre tudni akartak. 
Az űrhajós megígérte nekik, hogy minden kérdésükre választ kapnak majd. Vissza fog térni és megmutatja nekik 
milyen csodálatos a Föld. 
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1.RÉSZ ANYA JÁTSSZUNK!

RAJZOLD LE TE IS CSIPESZ-BOLYGÓT! 
Csipesz-bolygó sokkal kisebb a Földnél, csak a négy kis Csipeszke 
lakja. A zöld oldalon élnek mert ott meleg van, mindig ugyanolyan 
meleg, mindig süt a Nap, nincsenek évszakok. Eső is nagyon ritkán 
esik és akkor is csak egy kicsit. A másik oldal a tenger, egy pici rész 
nyúlik csak át hozzájuk, ez a kis tengerpartjuk, amit annyira szeretnek. 
A nyílt tengerre viszont nem merészkednek ki soha, arra nagyon 
hideg van és sötét, hiszen ott soha sem süt a Nap. A bolygón egyetlen 
fa van, ez a fa az ő házuk. Itt alszanak, itt esznek, hacsak nincs kedvük 
épp a réten vagy a tengerparton piknikezni. Boldogan élnek itt a kis 
Csipeszkék, az egész bolygó hangos a nevetésüktől.
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