
 

 

Dorka új könyve 

Dorka nagyon szeretett volna egy könyvet kedvenc mesehőséről, de az Anyukája azt 
mondta, most nem tudja neki megvenni. 

- De Anya, megígérted! - dühösködött Dorka, mikor anyukája ismét nemet mondott 
kérésére. 

- Igen, Dorka, megígértem, hogy megkapod a szülinapodra! Az még 2 hónap. Most 
kaptál nemrégiben új játékot, nem tudunk mindig új dolgokat vásárolni. Megértem, 
hogy szeretnéd, és születésnapodra meg is fogod kapni a Tündérboszorkány új 
történeteit! 

- Ez nem igazság! Persze Zsuzsi mindig kap új játékokat, mindig jár lovagolni, és 
bármikor bármilyen könyvet megvesz neki az anyukája! 

Anya nem szólt, Dorka pedig mérgesen bevonult a szobájába. Marci, a nagytesója 
közben kuncogott az íróasztalánál azon, ahogy a kislány dúlt-fúlt ismételten. 

- Hugi, Neked már megint piros a fejed! Na, mit nem kapsz már meg, amit annyira 
akarsz? – kérdezte tőle. 

-  Hagyjál békén! Nem állok veled szóba! - kiabált dühösen Dorka, majd rövid szünet 
után elmondta a bátyjának, mit szeretett volna. - Tegnap láttam a könyvesboltban egy 
tündérboszorkányos könyvet, és Anya nem veszi meg nekem. Pedig Zsuzsinak 
biztosan meglesz már, és csak nekem nem vesz meg semmit Anya, és különben is... – 
be sem fejezte a mondatot, már el is sírta magát a kislány. 

- Na, ne itasd már az egereket, Hugi, van egy ötletem! Ugye Anya mindig azt mondja, 
hogy spórolnunk kell, hogy tudjunk majd költözni, hogy el tudjunk menni nyaralni. 
Mutassuk meg neki, hogy mi tudunk spórolni, és akkor talán a könyvet is megkapod! 

- Spórolni? Az meg mit jelent? - kerekedtek ki a nagycsoportos kislány szemei.  

- Gyere, Hugi, rajzoljuk meg, mivel lehet spórolni. Spórolni azt jelenti, hogy például 
nem folyatjuk feleslegesen a vizet, se kézmosáskor, se fogmosáskor. Spórolás az is, 
hogy lekapcsoljuk a villanyt, ha nem vagyunk a szobában, hogy nem megy a tévé 
napközben, vagy hogy kikapcsoljuk a számítógépet, ha nem használjuk. 

- Értem már! Várj csak, az, hogy vigyázunk a játékainkra és ruháinkra, az is spórolás? 

- Igen, látod Hugi, már érted is mi a dörgés! Igen, ha vigyázunk rá, sokáig jó, nem kell 
újat venni. Azzal is spórolunk. Gyere, rajzold le, mivel lehet spórolni.  

És a kislány már hozzá is látott, hogy a pénzérmékbe belerajzolja mindazt, amivel 
spórolni tud ő is! 

- Így ni, már meg is vagyok! De azt még mindig nem értem, hogyan lesz ebből 
Tündérboszorkány könyv?! 



 

 

- Úgy lesz ebből könyved, hogy ha spórolsz, több pénz marad Anyáéknak, és akkor 
abból van lehetőség megvenni esetleg olyat is, amire nagyon vágysz.  

- És ha spórolok, akkor ebből Anya látni fogja, hogy nagyon akarom. És akkor 
megveszi nekem a könyvet, már értem. Ez akkor olyan, mint amikor menni akarunk a 
Nagyiékhoz, és Anyának nem kell szólnia, hanem magamtól elpakolok, és tudunk 
időben indulni?  

- Igen, mert látja, hogy nagyon szeretnéd, és Te is segítesz, hogy jól sikerüljön.  

- Ha-ha, mindig azt mondja, hogy nekünk is hozzá kell tenni. Pedig én nem teszek 
hozzá a játékaimhoz, csak elteszem őket. Milyen vicces, Anya is eltéveszti… - 
kuncogott a kislány. 

- Hugi, most pont Te is hozzáteszel, ha spórolsz, meg fogod kapni a könyvet! 

- De jó, és akkor nemcsak Zsuzsinak lesz meg, hanem nekem is! Jaj de jó, jaj de jó! 
Akkor nem húzom le pisilés után a WC-t és akkor spórolok is, és meg is kapom a 
könyvet! Megyek el is mondom Anyának, hogy indulhatunk a könyvesboltba! 

- Várj egy kicsit azért, Dorka! Nem azzal spórolsz, ha olyat nem teszel meg, amit pedig 
kellene. Nem az a spórolás, ha nem húzod le magad után a WC-t, vagy inkább nem 
uzsizol, hanem az, ha nem turkálod össze az összes tésztát, hogy másnak már ne 
legyen kedve megenni, és ki kelljen dobni! Azzal spórolsz, ha nem vizezel akkor, 
amikor nem kell WC-t lehúzni magad után, kezet mosni, meg ilyenek. Érted már? 

- Értem! És hányat kell spórolnom a könyvért?  

- Gyere, lerajzoljuk ide, mi az, amit nagyon szeretnél, amiért hajlandó vagy spórolni! 

- Jó, amit akarok: könyv, új baba, lovaglás, menjünk csúszdázni az usziba, és… 

- Oké, állj! Rajzold le ide, és meg kell beszélni Anyával, mennyi spórolás-érmével 
kaphatod meg ezeket! Okés, érted?  

Közben belépett Anya a szobába, aki egy ideje már hallotta a konyhából, mire tanítja 
Marci húgocskáját. Mosolyogva leült az asztalnál nagyon elmélyülten rajzoló Dorka 
mellé, megsimogatta buksiját, és összekacsintott Marcival.  

- Nézd, Anya, én már tudok spórolni! Mennyi spórolás-érmét kelljen gyűjtenem 
ahhoz, hogy megkapjam a Tündérboszorkány könyvet? – a választ meg sem várva, 
folytatta. – Legyen három. Nem, az a könyv nagyon szép, nagyon sok okos dolog van 
benne, ahhoz inkább ötöt spórolok, és majd látni fogod, nagyon akarom azt a 
könyvet! Jó lesz így, Anya? 

- Nagyon jó, kicsim. – mosolygott Anya. 

Dorka egy teásdobozt kinevezett spórolás-érme gyűjtőnek, és 3 nap alatt össze is 
gyűjtötte az 5 spórolás-érmét, és megkapta a Tündérboszorkány könyvet.  



 

 

 

Utána is lelkesen gyűjtötte a spórolás-érmeket, és amikor nagyon szeretett volna 
valamit, beváltotta a gyűjteményét. 

 

 

 

Próbáld ki Te is! 

 

Rajzold meg a spórolás-érmeket, mivel lehet spórolni!  
Rajzold meg, mit szeretnél, ahhoz mennyi spórolás-érmet kell gyűjteni, és készíts 
gyűjtődobozt, amiben tárolhatod a gyűjteményedet! 
Majd ha összegyűjtötted, váltsd be arra, amit nagyon szeretnél! 

Jó spórolást! 
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