
 

 

 

 

 

KEDVES ISKOLÁBA KÉSZÜLŐ ÓVODÁS! 

 

A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és 

Gimnázium 

különleges kézműves pályázatot hirdet számodra 

„A TIGRIS ÉVE” címmel. 

 

Ha szeretsz rajzolni, gyurmázni, papírból ujjbábot készíteni,  

engedd szabadjára a képzeletedet és láss munkához! 

Segítségül egy érdekes kínai mesét küldünk neked. 

Szüleitekkel együtt olvassátok el a mesét és alkossatok kedvetekre! 

 

A munkátokra ne felejtsétek el ráírni/ráragasztani  

a neveteket és az elérhetőségeteket! 

 

A kész alkotásokat személyesen tudjátok leadni az iskola portáján 

(hétköznap 7:00-18:00), de postán is elküldhetitek a 1158 Budapest, 

Neptun utca 57. címre.  

 

Az elkészült művek iskolánk honlapján is megtekinthetőek lesznek. 

Szeretettel várjuk a csodás alkotásokat! 

  Leadási határidő: 2022. március 15.    
 



 

 

 

 

Hogyan lopta el a róka a tigris erejét? 
 

Egy nap a ravasz róka egész reggel az odújában heverészett, amikor is 

egyszer csak nagyon megéhezett. Előbújt, hogy valamiféle kis állat után 

kutasson, amit elkaphat és megehet ebédre. Nem sokkal azután, hogy 

megkezdte zsákmányszerző útját, egy hatalmas tigris hátulról mögé 

lopakodott és elkapta. Mielőtt azonban a tigris megehette volna a rókát, a 

róka mély levegőt vett, lecsillapította reszketését, elrejtette félelmét az 

őt földre nyomó tigris elől, majd nyugodt hangon így szólt a tigrishez: 

- Várj te tigris! Nem tudod, hogy engem nem szabad megenned? Engem a 

Sárga Császár küldött fönn az égből, egészen le ide a földre, hogy 

uralkodjak az állatok felett. Ha most megeszel, szörnyű büntetés vár rád! 

Mikor a tigris meghallotta e beszédet, hatalmas, dörgő nevetésben tört ki.  

- Nem hiszek neked te róka! Légy bátor és fogadd el végzeted! Én 

megeszlek itt és most! 

Miután a tigris látta, hogy a róka továbbra is nyugodtan nézi őt, nem reszket 

úgy, ahogy a többi állat szokott szorítása alatt, kíváncsi lett. A tigris így 

szólt: 

- Azt mondtad, maga a Sárga Császár küldött téged, hogy uralkodj az 

állatok felett. Tudod-e bizonyítani? 

A róka reménykedni kezdett, hátha mégis sikerül megmenekülnie a tigris 

karmaiból. Kidüllesztette mellkasát, magasra emelte fejét és fenséges 

hangon így szólt: 

- Igen, engem maga a Sárga Császár küldött, hogy uralkodjak az állatok 

felett. Ha nem hiszel nekem, miért nem teszünk egy sétát az erdőben? 

Te sétálj mögöttem és lásd hogyan viselkedik velem a többi állat! 

A tigris kissé aggódott, hogy a róka mégis igazat mond, ezért úgy tett, 

ahogy azt meghagyta neki. Ezután sétára indultak. Elől a róka, nyomában a 

tigris. Jó szorosan, nehogy a róka megszökjön. Így mentek végig az erdőn. 

Mikor egy arra járó állat meglátta a tigrist, amint az a róka mögött sétál, 

azon nyomban futásnak eredt. A tigris azonban nem tudta, hogy az állatok 

őt félik és nem a rókát. Ő azt hitte, a sok-sok állat mind a róka elől fut. 

Megijedt, hogy a rókát bizony tényleg a Sárga Császár küldte. Anélkül, hogy 

egy szót is szólt volna, sarkon fordult és sebesen elszaladt. Így menekítette 

meg magát a ravasz róka a tigris karmai közül. 
 



 

 

 

 

 

狐假虎威 

 

  在茂密的森林里，老虎是最凶猛的野兽，号称森林之王。它每

天都要捕吃其它动物。 

  一天，它碰到了一只狐狸，狐狸刚要溜走，已被它一把捉住。

狡猾的狐狸看见自己无法逃脱，就耍了一个花招。它一本正经地斥

责老虎说：“你怎么敢吃我？我是天帝任命来管理所有的野兽的，

你要吃了我，就是违抗天帝的命。”老虎一听愣住了。狐狸马上接

着说：“你要是不信，就跟在我后面走一趟，看看是不是所有的野

兽见了我都赶快逃命。”老虎听狐狸说话的口气很大，态度也很强

硬，有几分相信了，决定跟着狐狸去看看。 

  森林里大大小小的野兽们，看见狐狸大摇大摆，耀武扬威地

走过来，后面跟着一只张牙舞爪的大老虎，都吓得要命，四处奔

逃。老虎看着，不知道野兽们怕得是自己，以为真是被狐狸的威

风吓跑的，彻底相信了狐狸的话。它怕狐狸怪罪自己，做出什么

对自己不利的举动，于是也慌忙逃走了。 

 


