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FELDOLGOZOTT MŰVEK
A rókának nincs nad-
rágja – magyar népi 
gyerekmondóka
Csukás István: 
Mackó-mese
Börcsök Mária: Tapsi-
fül – a Kaláka együttes 
előadásában (online)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Rajzlap
Textilmaradékok (színes 
és mintás papír)
Olló, ragasztó
ceruza (filctoll)

ÉVFOLYAM
1–2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Bújjunk az állatok 
bőrébe mesei módon, a 
ruházatuk játékos, vicces 
ábrázolásán keresztül

JEGYZETEIM 

Állati divatház
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó és 

képalkotó óra (magyar, ének-zene, vizuális kultú-
ra)

Az állatok sokszor szenvednek hiányt a ruházatban: nincs cipő-
jük, bundájuk, csizmájuk. Erre a motívumra felfűzve a gyerekek 
megismerkedhetnek több olyan verssel, amelyek az erdők állatait 
mutatják be. A kollázstechnika elsajátításával ruhadarabokat is 

tervezhetnek az állatoknak. 

Áttekintő vázlat
3.1 Rókák és mackók  45 perc

3.1a A rókának nincs nadrágja  15 perc
3.1b Mackómese  15 perc 
3.1c Vásárlás  15 perc

3.2 Állati divatház  45 perc
Összesen:  2x45 perc

Érdemes év elejétől gyűjteni a textilmaradékokat is, amit ezen az 
órán felhasználhatunk.

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Rókák és mackókc

3.1a A rókának nincs nadrágja 
A gyerekek bizonyára ismerik a Kiment a ház az ablakon című népi gyermekdalt, 
amelynek második versszaka önálló mondókaként is ismert.
Énekeljük el együtt a dalt! Ha nem mindenki ismeri, vagy a gyerekek nem bizto-
sak a szövegben, megtaláljuk animálva és feliratozva is a dalt, ami jó segítség 
lehet (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán).

Ezután olvassuk el az A rókának nincs nadrágja kezdetű magyar népi mondókát a 
szöveggyűjteményből! Mondjuk el erősen ritmizálva, és tapsoljunk vagy koppant-
sunk hozzá a hangsúlyos helyeken. 

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

3. 
tanegység

15
perc

45
perc
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A rókának │ nincs nadrágja,
mert a posztó │ igen drága.
Ha a posztó │ olcsó volna,
a rókán is │ nadrág volna.

Figyeljük meg a gyerekekkel, hogy minden sort kettévághatunk egy ütemvonallal 
úgy, hogy egy-egy ütembe négy szótag kerül (most nem kell szavakat elvágni hoz-
zá)! Minden ütem elejére hangsúlyos szótag esik, amire tapsolunk (vagy koppan-
tunk).

3.1b Mackómese 
Olvassuk el Csukás István Mackó-meséjét, és a gyerekek figyeljék meg, mi 
a hasonlóság a mackó és a mondókából megismert róka között!

Majd keressék ki a versből, és olvassák fel azokat a verssorokat, 
– amelyek emlékeztetnek a róka-mondókára;
– amelyek a mackó hangját utánozzák;
– amelyikben kérdést olvashatunk!

Mit válaszolhat a maci erre a kérdésre? A gyerekek próbáljanak válaszolni, gyűjt-
sük a válaszlehetőségeket! Fontos, hogy a mondatok egyes szám első személy-
ben hangozzanak el, mintha a beszélő lenne a mackó! Pl.:

Majd ugrálok a hidegben.
Behúzódom a barlangomba.
Keresek másik szabót. Stb. 

A mondatokat hangoztassuk is a mackó hangját utánozva, brummogva, mély 
hangon! 

Vedd figyelembe!
Az első két sor minden szava részt vesz a hangfestésben, nemcsak a hangutánzó 
szavak. A hangfestés a hangutánzáshoz hasonló költői eszköz: bizonyos hangok 
gyakoribb ismétlődésével ér el hangulatteremtő hatást, speciális esete az allite-
ráció (betűrím), amikor a hangok/betűk a szavak elején ismétlődnek. Hangfestés 
esetén a szavak belső hangjai is részt vesznek a hangulatteremtésben. Jelen 
esetben a mackó morgó-brummogó hangját a m-r-g mássalhangzók gyakori 
ismétlődése (és torlódása) okozza (lásd félkövér kiemeléssel), amit „elmélyít” az 
u-o magánhangzók ismétlődő sora:

Mackó brummog: irgum-burgum, 
bundám rongyos, ezért morgom. 
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Éneklés, mondókázás
Zenehallgatás
Versek olvasása, értel-
mezése, összehasonlí-
tása
Ritmizálás
Karakterjáték, szövegal-
kotás
Dramatizálás: 
párbeszédalkotás

15
perc
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3.1c Vásárlás 
Hallgassuk meg Börcsök Mária: Tapsifül című versét a Kaláka együttes 
előadásában! Ha a szöveg nem eléggé érthető, hallgassuk meg még egyszer, és/
vagy vetítsük ki a dal szövegét is (mindkettő elérhető a reftantar.hu-n, a szö-
veggyűjtemény aloldalán)! 
Ellenőrizzük, hogy a mi fülünk mire képes, hallás után mit figyeltünk meg a dal-
szövegben! A gyerekek válaszoljanak a következő kérdésekre:

– Milyen állat a főszereplő? Mi a neve?
– Melyik hónapban játszódik a vers?
– Mit szeretne vásárolni? Milyet?
– Ki volt az eladó?
– Mi lett a vásárlásból? Miért?

Mit jelent a vers esetében az a szólás, hogy „felvette a nyúlcipőt”? 
A három válasz közül csak egy az igaz! 

– Nyusziknak való sportcipőt vásárolt, és felpróbálta.
– Hanyatt-homlok elmenekült. 
– Nyuszimintás cipőt vásárolt.

A jó megoldásra gondolva, mit jelent a vers utolsó mondata? Hogyan fejezi ki ezt 
a zene?

Ha marad időnk, párban készüljenek fel a gyerekek arra, hogy eljátsszák a vers-
helyzetet! Nem kell a vers sorait szó szerint megismételni, a párbeszéd elhangoz-
hat más szavakkal, bővítve vagy szűkítve is. Lényeg az, hogy éljék át párban a 
me sei szerephelyzetet, és érzékeltessék beszédükkel az állatszereplők érzelmeit: 
a róka legyen mézes-mázos, ravaszdi, a nyuszi ijedt, dadogós, de azért éber, 
figyelmes! 

15
perc
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3.2 Állati divatház

Az előző órán olyan állatokról olvashattunk, amiknek hiányzott vagy elrongyo-
lódott valamilyen ruhadarabja, lábbelije. Soroljuk fel, melyik állatnak mire lett 
volna szüksége! Ha feldolgoztuk a gyerekekkel Móra Ferenc A cinege cipője című 
művét, a cinegét is bevehetjük a sorba (lásd a szeptemberi Mesesarok című téma 
6. tanegységét: 01-1/6.).

Ezen az órán tervezzünk az állatoknak ruhadarabokat: olyanokat, amelyeket hi-
ányolnak, de tervezhetnek másfajta ruhákat is! A ruhatervezéshez a textilkollázs 
technikáját ajánljuk. 
A textilkollázs egy viszonylag egyszerű, mégis nagyon látványos technika. A lelke 
az, hogy minél többféle anyagdarabot gyűjtsünk össze. Nem baj, ha épp csak 
tenyérnyiek, de anyagminőség, szín, mintázat szempontjából minél többfélék le-
gyenek. Ezeket az anyagmaradékokat érdemes már év elejétől kezdve gyűjteni, a 
kidobásra szánt színes csomagolópapírokkal, díszcsomagoló szalagokkal együtt, 
amelyek szintén jó kiegészítői lehetnek a kollázsunknak.
A gyerekek rajzolják fel az állat körvonalát, a különböző minőségű és mintázatú 
anyagokból vágják ki a megfelelő „ruhadarabot”, és ragasszák rá a rajzlapra! 
A kollázs természetesen színes csomagolópapírok felhasználásával is készülhet, 
de esetünkben stílszerűbb, ha textilmaradékot használunk. Filctollal rajzolhatnak 
is hozzá, nem muszáj mindent textillel, papírral megoldani. 

A gyerekek ötleteket meríthetnek, ha felkeressük Clare Young brit gyermekillusztrá-
tor oldalát, aki előszeretettel használja a kollázstechnikát (elérhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény aloldalán).
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Ruhatervezés az állatok-
nak, a textilkollázs tech-
nikájának megismerése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Textilkollázs készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap
Textilmaradékok (színes 
és mintás papír)
Olló, ragasztó,
ceruza (filctoll)

56
perc


