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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Macska, macska – 
magyar népi mondóka, 
Tallós (Pozsony)
Forog-morog – magyar 
népi találós mondóka
Lackfi János: 
Hangoskodók
Zelk Zoltán: 
Vers a három lesőről

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Színes szalagok 
farkincának

ÉVFOLYAM
1−2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Mondókaritmussal, 
elemi mozgásokkal, 
hangadással, ütemezés-
sel állatok megidézése.
 
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos játék: szerep-
fogók
Ütemező ritmizálás kiol-
vasó mondókával
Találós kérdés megfej-
tése, találósok alkotása 
szóban
Versolvasás
Mímes ujjmozgás

JEGYZETEIM 

Mondókázás
45 perces készségfejlesztő óra 

(magyar, testnevelés)

Ezen az órán olyan cicás és kutyás mondókákat tanulunk, ame-
lyek segítik az nagymozgások és az ujjmozgások finomítását. 

Áttekintő vázlat
1.1 Cica, kutya, mondóka  45 perc

1.1a Macska, macska  10 perc
1.1b Forog-morog  15 perc
1.1c Hangoskodók  10 perc
1.1d Három leső  10 perc

Összesen:  45 perc

A fejlesztő játékok összefűzve, egy tanórában megoldhatók, de 
külön-külön is alkalmazhatóak más tanegységhez kapcsolva vagy 
szabadidős játékként.
Mivel a sorozatban két fogójáték is szerepel, érdemes szabad 
téren, tornateremben, esetleg megfelelően előkészített osztályte-
remben tartani az órát. (Padok, asztalok, székek félrehúzva.)

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Cica, kutya, mondóka 

1.1a Macska, macska 
A gyerekek tanulják meg a Macska, macska kezdetű magyar népi mondó-
kát (Tallós, Pozsony), majd válasszunk egy fogót, ő lesz a macska! A macska kö-
zépre áll, a többiek a mondókát incselkedő hangon mondogatva járják őt körbe. 
Amikor végére érnek a mondókának, akkor indulhat el a macska. Akit megfog, 
azzal szerepet cserél.

Variáció
A mondókát ütemezve kiolvasóként is használhatjuk. Pl. ezzel olvashatjuk ki, ki 
lesz először a macska.

1. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

10
perc

45
perc



JEGYZETEIM

Macska, macska,       ti-ti-ti-ti
csacska macska,       ti-ti-ti-ti
fürge, mint a      ti-ti-ti-ti
kis halacska.       ti-ti-ti-ti
Ide fut, oda fut,         ti-ti-tá   ti-ti-tá
megpihenni sose tud.        ti-ti-ti-ti   ti-ti-tá
Peti, Kati, hű, de nézi,        ti-ti-ti-ti   ti-ti-ti-ti
fusson, aki utoléri!        ti-ti-ti-ti   ti-ti-ti-ti

1.1b Forog-morog 
Mondjuk el a Forog-morog kezdetű magyar népi találós kérdést, és a gye-
rekek találják ki, melyik állatra gondoltunk! Majd játsszuk is el mozgással, hang-
utánzással, milyen a forgás, morgás, a füstölgés és a sündörgés! 
Keressünk még olyan szavakat, amelyek a kutyák vagy a macskák mozgását, 
hangadását fejezik ki, és szintén játsszuk is el azokat! 
Pl.: Nyávog, nyújtózkodik, dörgölődzik, ugrál, sétál, liheg, vakkant, lefetyel stb.
Majd közösen találjunk ki az előbbihez hasonló találós kérdéseket a kutyára, 
illetve cicára vonatkozóan! A találós mondókának nem muszáj rímelnie.
Pl. rímesen és rím nélkül: 

Nyirveg-nyávog, nyújtózkodik,
Fehér italt lefetyel,
azt mondják, hogy az a tej.
Ki az?

Nyirveg-nyávog, nyújtózkodik,
Fehér tejet lefetyel.
Ki az?

1.1c Hangoskodók 
Mondjuk el / olvassuk fel a gyerekeknek Lackfi János Hangoskodók című 
versét úgy, hogy közben mutogatjuk, mozgatjuk az ujjainkat! A gyerekekkel is 
tanuljuk meg az ujjmutogató játékot! 

Vedd figyelembe!
A vers első szereplője a kisujj, innen haladunk a nagyujj felé. Az ujjakkal való játék 
izgalmas feladat, és nem is olyan könnyű, főleg, ha egyszerre két ujj is szerepel.
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MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Színes szalagok farkin-
cának

15
perc

10
perc
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1.1d Három leső 
Olvassuk fel Zelk Zoltán: Vers a három lesőről című versét, és beszéljük 
meg, ki kire les, illetve vadászik a versben! Ki a legerősebb?
Jelöljük ki a szereplőket egy fogójátékhoz a vers alapján, és valahogy jelöljük is 
őket (pl. azonos színű farkincával): egerek, cicák és kutyák! A fogóban a kutyák 
kergetik a cicákat, a cicák az egereket. Ha valaki elkapja a kiszemeltet, párt alkot-
nak, és kergetik a következő áldozatot.
A játékvezető zivatart idéző hanghatással vet véget a fogónak. Erre a cicák jobb-
ra, a kutyák balra futnak, az egerek pedig bebújnak a pad alá, asztal alá, vagy 
más búvóhelyet keresnek.

10
perc


