
 

 

Volt egyszer egy Csipke-ország, 

Melyet gyerekek szőttek. 

Papírlapon jöttek létre a tündéri lények. 

Csipkéből volt megálmodva minden porcikájuk, 

Gyere, olvasd történetük, 

S ha kérik, segíts rajtuk.  

 

 

 

A rajzokat szőtte: Konor, Alexa, Ricsi, Kinga, Viki, Laura, 

Marci, Olivér, Laci, Enikő, Gábor, Alisa, Lara és Lili. 
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Történt egyszer réges-régen, 

Hogy Karola, egy önző tündér,  

Trónra vágyott e mesében. 

Csúf arcát elkendőzte krémmel,  

Ruháját hímeztette csipkekészítőkkel. 

Ezt követően pedig versenyt hirdetett: 

Az legyen Csipke-ország új királynője, 

Ki szépségével versenybe száll érte! 
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Ám ekkor jött Alexa, és szerény kérésére, 

Máshogy fognak választani királynőt az élre. 

Az lesz a királynő, ki azt megérdemli, 

Ki oly tettet visz véghez, mi oda felemeli. 

Kinek nemcsak külseje, de háza, s tette is ékes, 

Neki is kezdett sok tündér, a készülődésnek. 
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Alexa is kivirult a versenyre szépen,  

Színeiből szívesen ad, bárkinek ki kérjen. 

Sok van neki e kincsből, ezt mindenki látja, 

Nem fukarkodik, ad, minden rászoruló 

lánynak. 
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Alexa mindenét, még csodás otthonát is, 

Megosztaná azzal, ki éppen arra vágyik. 

Kinek nem jutott feje fölé fedél, 

Nemes tette ezért, egy dicsérettel felér. 

 

 

 

Rajzold le, 

hogy te 

milyen 

körteházat 

építenél? 
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Csipke-ország sok lakója a versenyt meghallva, 

Úgy döntött, hogy jelentkezik e nemes próbára. 

Jöjjenek a versenyzők, lássuk őket sorba, 

Kié legyen a trófea, csipke ország trónja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te milyen ruhában mennél? Tervezd meg e lapra! 
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Rá se ismernétek most már, a rút Karolára. 

Szivárványként pompázik, vadi új ruhája. 

Mindene ragyog, csak lelke maradt sötét. 

Hatalomvágy mérgezi minden egyes percét. 
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Látjátok?  

Háza is tele minden dísszel.  

Azt hiszi a balga,  

Hogy majd, pont ezzel nyer.  

Csalfa, kivagyi, cicoma,  

Háza mégis rideg,  

Mert kevés a meleg szín rajta.  

Rácsos ajtaján, vendég nem lép be,  

Mert Karola ezt nem akarja.  
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Ricsi Rózsikáját, láthatod a képen. 

Ruháját mindenhol, csipke fedi szépen. 

Kész csipke-csoda, egy tavaszi tündér, 

Ám ezt a ruháját, nyárira cserélné. 

Kéri, hogy tervezz csipkekeretet köré, 

Mert úgy gondolja, hogy az szebbé tenné. 
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Íme, Rózsika nyári ruhája, 

Szeretet-melegséget ad, 

Mindannak ki látja. 

Elviszi a rosszat, felejteti búdat, 

Nézzél rá bármikor, mikor szomorú vagy. 
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Rózsa háza tán, még szebb a ruhájánál, 

Csodájára járnak a királyiudvarnál.  

Hajladozó szálai lágyan ringatóznak,  

Benne pihenőknek nagy nyugalmat adnak. 
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Ha ez a virág beszélni tudna, 

Kingának nagyon sok, csodát duruzsolna. 

Megtenné Csipke ország királylányának, 

Csodaszép dolgok tulajdonosának. 

Kinga a virágok nagy ismerője, 

Csipkehon fő kertészkedője. 

 Tervezd meg ide Kinga kertjét: 
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Kingának volt egy óriási titka. 

Nem szerette, ha pántlika borítja. 

Lika-lika pántlika, legyél Kinga barátja, csoda masni nála, 

Ne borzoljon szél kócot, mindig a hajába. 

S ha tetszik, szavazz rája! 
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Kinga háza is csodásnak látszik. 

Lakójára még sok-sok öröm vár itt. 

Kicsinek tűnik, de belül nagy és tágas,  

Varázslatos magja tavasszal virágzik. 
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Viki tündér kedvence spenótos saláta. 

Ruhája sajnos most, nem illik hozzája. 

Zöld csipkét kellene varrnia magára. 

Zöld minták rajzolásával, segítenél rajta? 
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Viki tündérnek kész lett szép ruhája, 

De nincs színes háttere, hogy azzal együtt lássa. 

Tervezz, neki kérlek, egy csodás hátteret, 

Vikinek ma, ezzel okoznál örömet. 
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Íme Viki, csipke előtt állva, 

Legszebb színeit öltötte magára, 

Biztos ki fog tűnni a csipke-csoda bálban. 

Nem akar hivalkodni, de szereti a szépet, 

Szépérzékével neveli a tündérközösséget. 
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Viki gomba háza csodás műalkotás, 

Van kiadó lakása, ha megfogott e varázs. 

Lakbért ő nem kér, nem azért adja ki, 

Segíteni másokon, nagyobb öröm neki. 

 

 Rajzold ide, a tied hogy nézne ki? 
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Laura lelke szép színekre vágyna, 

De ügyetlen a keze, erre a munkára. 

Szeretne ő is a versenyre menni,  

Segítenél neki új ruhát színezni? 
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Közben alkotója már segített is rajta, 

Tündérlány színeit, ilyennek álmodta. 

Laura ruháját félénken viseli, 

Mert ilyen szép még, sohasem volt neki. 
 

 

Szerintetek megérdemli? 
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Laura csigaháza játékosan vidám, 

Hivalkodónak azért mégse mondanám. 

Egyszerű lánykának, egyszerű a háza. 

Hisz pontosan ez illik legjobban hozzája. 
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Marci tündérének Marcella a neve. 

Versenyre nevezne, ha szép ruhája lenne. 

Sajnos olyanra nem telik szegénynek. 

Arra kérlek szépen, kedved hogyha lenne, 

Tervezz neki egyet, a képre színezve! 
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Marcella tündér lángol a boldogságtól, 

Mert nagyon-nagyon jó hírt kapott a postástól. 

Rajzversenyt nyert, odavárják mára, 

Díjkiosztón e ruha lesz, nyereménye tárgya. 

Így most már ő is nevezhet a csipketündér bálba. 
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S nézzétek! Így lakik Marcella a tündér. 

Díszíti is mindig, amikor csak ráér. 

Házát maga álmodta ananász alakra. 

Mintáit is ő pingálta e csodás falakra. 

Szolid, egyszerű, mégis színes vidám, 

Ha tetszik, pár lakása akár te rád is vár. 
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Olivér, Olgája szeretettel teli, 

Csipke országban mindenki kedveli. 

Szívét adná bárkinek, ki őt megszereti. 

Egy szép csipke keretet megterveznél neki? 
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S lám kérése meghallgatásra talált, 

Olga egy szép napon szerelemre talált. 

Ez az érzés őt tovább szépítette, 

S lett Csipke ország egyik legszebb hölgye. 

 

 

26 / 45



 

Lacika Lillája, ünnepelni készül, 

Piros-fehér-zöldet keres csipke díszül. 

Ha segítesz őt díszíteni, hamarabb elkészül. 
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Lilla tündér a színest is szereti, 

De elfelejtett arra csipkemintát tenni. 

Így is szép, így is szép, mondhatja ezt bárki, 

Lilla mégis csipkét akar, magán sokat látni. 
 

 

Ruhája a filctollat szereti.. Segítenél neki, csipkével díszíteni? 
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Lilla házán látszik, hogy utazni szeret. 

Ha hozzá költözöl, a felhőn túlra reptet. 

Ez ám a csodalak, izgalmas kalandnak látszik, 

Körötte kismilliárd csillag sziporkázik. 
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Enikő ruhájára még egy-két csipke elkél, 

Piros kék színben szeretne díszeket,  

Ha ruhájára tennél. 
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Enikő haját is szép csipkébe fonta, 

Új ruháját vette fel, a nagy alkalomra. 

Szép a ruhája, de még szebb a lelke, 

Szeretetét mutatja kezében a szíve. 
 

 

31 / 45



Enikő háza is szeretettel teli, 

Fáradt vándort ő, szívesen vendégeli. 

Szállást és enyhet ad neked éjszakára, 

Segíteni másokon, ez a legfőbb vágya. 
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Gabi is szívesen fogadja ötleted, 

Milyen legyen a ruhája? Azt kéri, tervezd meg. 

Rajzolj, tervezz, csipkét az egyszínű ruhára,  

Rakjál sok díszt mellé, és még többet hajába. 
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De ha úgy adódik, nem esik pánikba, 

Az egyszerűbb ruhát is ugyanúgy használja. 

Az egyszerű sokszor szebb, ez a hitvallása. 

Tekinthetsz rá így is, e csodás tündérlányra. 
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Háza is szerény, nem hivalkodásra termett. 

Varázsfa lombjában, talál ő kényelmet. 

 

A te lombházad milyen lenne? Tervezd meg! 
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Alisa szomorú, nem találja helyét, 

Nem tudja oszlatni, rettenet rosszkedvét. 

Ruhája szép, haja színekben ragyog, 

És ő mégis elkámpicsorodott. 
 

 

Egy színes, díszes háttér boldogabbá tenné. 
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Rosszkedvének fő oka, tanácstalansága, 

Nem tudja milyen ruhában, menjen el a bálba. 

A legszebb ruhát is elrontja, a rosszkedved, lányka. 

Szép vagy így is! - szól rá, egyik tündér társa. 

 

 

Alisa ruháját díszítenéd még, hogy jobb kedvre derüljön? 
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Mi a bajod van Alisa? Miért szomorú arcod? 

Egyedül vagyok, nincs barátom - suttogja a hangod. 

Megtalálod majd őt is, csak nyisd ki szíved felé! 

Szól az angyali segítség, szegény leány felé. 
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Alisa tündér, e szép házikóban lakik, 

Amely arról híres, hogy éjszaka világlik. 

Meleg fényével, irányt, s utat mutat, 

Az erre elhaladó eltévedt vándornak. 
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Lara hűvös, komor, megfontolt és jámbor. 

Nem barátkozik, fél a változástól. 

Ez a félénkség, magányossá teszi. 

Egy-két jó szóval segítsd felengedni. 

Te milyen szép gondolatot írnál ide neki? 

…………………………………………………………………………………….. 
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Háza mégis legszebb, az összes tündérlak közül. 

Lara lelkét tükrözi, a zord külső mögül. 
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Lili tündér nem szomorú, csak olyannak tűnik. 

Igazgatja csipkéit, mert ez most épp úgy illik. 

Csipkekeret körülötte szívét derítené, 

Szívből örülne annak, ki azt megtervezné. 
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Vidám lány ő egyébként, 

Sok huncutság tudója, 

De most izgatott, hogy ki lesz, 

Az ország uralkodója. 
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Lili háza is csodás, sőt bámulatos. 

Óriás teknőssel, osztott meg hajlékot. 

Lili főz neki, teknőse cipeli. 

Ugye, hogy ez milyen nagyon eredeti? 

 Tervezd meg ide a teknősházadat. 
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Ha végignézted a képeket, 
s megtetszett bármelyik, 

írd ide a tündér nevet, 

mely neked legjobban tetszik. 

Ő nyeri a versenyt,  

s ér célba elsőnek, 
Ő lesz királynője e csodaszép 

mesének: 

 

…………………………………………………………………………… 

  

 

 

 

45 / 45


