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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Bertóti Johanna: Mar-
cella
Csukás István: Egér-mese
Miklya Luzsányi Mónika: 
Cincorgó, a templom 
egere

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Színes papírok

Olló, ragasztó

ÉVFOLYAM
1–2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Ismerjék fel a gyerekek a 
versszöveg jelentésének, 
hangzásának és hangu-
latának kapcsolatát.

JEGYZETEIM 

Egérfalva
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

(magyar, természetismeret, hittan, vizuális kultúra, 
technika)

Egérfalván pánik tör ki, ha megjelenik egy cica. De milyen is lehet 
az élet Egérfalván? Ezen az órán erre próbálunk választ keresni a 
gyerekekkel. 

Áttekintő vázlat
4.1 Egérfalva  45 perc

4.1a Macska-egér bújócska  15 perc
4.1b Marcella  15 perc
4.1c Boltok Egérfalván  15 perc

4.2 Cincorgó, a templom egere 45 perc
4.2a A templom egerei 20 perc
4.2b Cinc testvérek 25 perc

Összesen:  2x45 perc

A macska-egér bújócskát a szünetben is lejátszhatjuk vagy el-
kezdhetjük, így több időnk marad a többi feladatra. 
Az ujjbábkészítés kb. 10x10-es kis négyzetekből indul, ami egy A4-
es lapból is elkészíthető, ha előbb négyzetet hajtunk és vágunk 
belőle, majd a nagy négyzetet négyrét hajtva felvágjuk 4 egyfor-
ma kis négyzetre.

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Egérfalva

4.1a Macska-egér bújócska 
Az aszfaltra rajzoljunk fel egy kb. két méter átmérőjű kört! Ez lesz az 
egérlyuk. A hunyó a macska, a gyerekek az egerek, akik elbújnak a macska elől. 
Akit megtalál a macska, az futni kezd az egérlyuk felé. Ha beér, mielőtt a macska 
elkapná, megmenekül. Ha nem ér be, és a macska elkapja, akkor ő lesz a hunyó, 
vagyis az új macska.

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

4. 
tanegység

45
perc

15
perc



JEGYZETEIM

4.1b Marcella
Az osztályteremben játsszuk el, hogy ez itt most Egérfalva! Minden kisegér 
teszi a dolgát. Mi mindent csinálnak? A gyerekek játsszák el mozgással Egérfalva 
lakosainak cselekvéseit! Ámde egyszer csak megjelenik Marcella, a macska (taní-
tó). Mit tesznek az egerek? Játsszák el a gyerekek!

Most olvassuk fel Bertóti Johanna Marcella című verses meséjének az első verssza-
kát, és kérdezzük meg a gyerekeket, hogy vajon mi szél hozhatta ide a macskát! 
Valószínűleg azt fogják mondani, hogy vadászni akar, meg akarja enni az egere-
ket. És ha nem? Akkor mi lehet Marcella célja? Ötleteljünk!
Majd olvassuk végig a mesét, és a Marcella című tankocka segítségével válasszák 
ki a gyerekek, mit szeretne a cica! 

Hogyan értelmezhetjük a mese végét? Mit jelenthet az utolsó két mondat? Vajon 
tényleg játszani akart Marcella, vagy inkább egeret fogni? ki gondolja az egyiket, 
ki a másikat? Miért?
Végezetül olvassuk el a mesét szereposztás szerint: legyen valaki Marcella, a töb-
bi gyerek pedig a kisegér, akik a narrátor szövegét olvassák fel. 

4.1c Boltok Egérfalván 
Beszélgessünk arról, hogy vajon milyen boltok lehetnek Egérfalván! Mit 
árulhatnak ezekben a boltokban? Melyiket kedvelhetik a legjobban?

Kukkantsunk be az Egérfalva boltjai című tankockán a boltokba, és rendezzük 
el az árucikkeket a megfelelő helyre. Mely ételeket, alapanyagokat ismerik fel a 
gyerekek? (A tankocka elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán.)

Olvassuk el Csukás István Egér-mese című versét. Melyik boltba járt a kisegér? 
Mit talált ott? Mit csinált végül?

Keressük meg a sorok végén a rímelő szavakat (alá lehet húzni)! Mit vesztek ész-
re? Mi a rímelés szabálya? (Versszakonként mind a négy sor rímel, amit bokor-
rímnek nevezünk.)
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos játék: bújócska
Versolvasás, vers folyta-
tása, értelmezése
Interaktív multimédiás 
feladat: válogatás, cso-
portosítás
Rímek megfigyelése, 
hangfelismerés, rímal-
kotás

15
perc

15
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A egérkarakterekkel 
azonosulva elevenítsék 
fel a gyerekek kedvenc 
bibliai történetüket, és 
készítsenek ujjbábokat.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szólásmagyarázat
Mese olvasása, 
értelmezése
Bibliai történetek 
felelevenítése
Ujjbáb készítése
(Névadás, névválasztás, 
cincogó egérbeszéd)

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Színes papírok
Olló, ragasztó

JEGYZETEIM 

Figyeljük meg a gyerekekkel versszakonként az ismétlődő (azonos) hango-
kat! Ezeket be is karikázhatjuk. Táblázatban ábrázoltuk a rímszavakat, félkövér 
betűkkel kiemelve az ismétlődő részeket. A rímbokrokat folytathatjuk hasonló 
rímelésű szavakkal, szókapcsolatokkal:

egér
kenyér
ezér 
egér

bandukolt
az a bolt
dom úgy volt
az a bolt

mit csinált
rágicsált
nem csinált
rágicsált

tenyér
elér
befér
fehér

gyakorolt
(ruha) folt
(alá) tolt
csomagolt

becsinált
hangicsált
felkiált
(ha) kivált

4.2 Cincorgó, a templom egere

4.2a A templom egerei 
Tudjuk-e, mit jelent a „templom egere” kifejezés? Melyik válasz jó a három 
közül? 
A kérdést a Templom egere című tankocka segítségével is megválaszolhatják a 
gyerekek (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán). A nyílra kat-
tintva jelenik meg a kérdés!

– Annyira szegény, hogy még ennie sincs mit. 
– Templomban élő egér.
– Valaki, aki állandóan templomba jár.

Olvassuk el Miklya Luzsányi Mónika Cincorgó, a templom egere című meséjét, és 
ez alapján is válaszoljanak a gyerekek a kérdésre!
Keressük ki a meséből az egérgyerekeket, és azt is, kinek milyen bibliai történet 
volt a kedvence! Ismerünk-e ilyen bibliai történeteket? 
Ha van rá időnk, beszélgessünk arról, kinek melyik bibliai történet a kedvence! 

20
perc

45
perc
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Vedd figyelembe!
Segítségképpen táblázatba rendeztük mindezt a Cinc gyerekek, történettípusok 
és bibliai példák szerint:

Cinc gyerek Történet típusa Bibliai történet (1-1 példa)

Cincella megható Mózes születése és örökbefogadása  
(2Móz 2,1–10)

Cincónia csodás A kenyérszaporítás csodája (Jn 6,1–15)

Cincilla királynős-kisasszo-
nyos 

Eszter királynő lesz (Eszt 2)

Cincúrió hős-kalandos Dávid legyőzi Góliátot (1Sám 17)

Cincur kalandos-csavaros Gedeon győzelme (Bír 7) 

4.2b Cinc testvérek
Készítsük el a Cinc testvérek ujjbábfiguráit oly módon, ahogy az ajánlott 
videófilmen megfigyelhetjük (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény 
aloldalán)!

Kb. 10x10 cm-es színes lapot sodorjunk össze kúppá, majd vágjuk le a kúp szélét 
egyenletesen kerekre! Vágjunk ki farkat, orrot, szemeket, füleket másik színes 
lapból, és ragasszuk rá a kúpra! A kúpba dugott két ujjunkkal mozgathatjuk az 
egérfejet.

Vedd figyelembe!
Egyszerűbb a szemek, orr stb. felragasztása, ha nem az összeragasztott kúpra, 
hanem még a sima négyzetre ragasztják rá a gyerekek. Így akár díszíthetik, „fel is 
öltöztethetik” színezéssel, ragasztással az egérkéjüket. Csak arra ügyeljünk, hogy 
jó helyre ragasszák majd a szemeket, füleket! Ezért ragasztás előtt próbálják ki, 
hova kerül, és jelöljék be grafitceruzával a helyét. Az egér szeme lehet ragasztott 
vagy rajzolt, nem szükséges a műanyag szem. 

Variáció
Egérkéjüknek válasszanak vagy adjanak a gyerekek nevet, úgy, hogy a Cinc csa-
ládba illő legyen. Választhatnak a történetben szereplő nevek közül, de adhat-
nak új nevet is, ami a cinc szógyökből keletkezik. Pl.: Cincura, Cincánia, Cincola, 
Cincus, Cincifinci stb.
Utána megbeszélhetjük a szóképzés logikáját. Beszéljünk arról is, hogy a cinc 
szógyök a cincog szóból származik, és az egér hangját utánozza.

Végül cincogjanak, cincogva beszélgessenek a gyerekek az ujjbábjaikkal! Lehető-
leg mindenki olyan hangszínnel és hangerővel cincogjon, ami az egérkarakteré-
nek megfelel!
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25
perc


