
JEGYZETEIM

Befogadás
Minimum 3x45 perces komplex szövegfeldolgozó, 

szöveg- és tárgyalkotó óra 
(magyar, természetismeret, ének-zene, 

vizuális kultúra, technika)
A felelős állattartás egy olyan téma, amit nem lehet elég korán 
elkezdeni. Fontos, hogy a gyerekek megértsék, hogy a kisállat 
nem játékszer, hanem egy érző lény, akiről nekik kell gondos-
kodniuk. Az irodalmi műveken keresztül a nyelvi kompetenciák 
fejlesztésén túl, a gyerekek jobban átélhetik a kisállatok hely-
zetét, a kreatív feladatok pedig segíthetnek a felelősségtudat 
megerősítésében. 

Áttekintő vázlat
4.1 Cicadolgok  45 perc

4.1a Cicanévadó  15 perc
4.1b Ragacs  15 perc
4.1c Cicaétrend  15 perc

4.2 Kutyatár  45 perc
4.2a Kutyafülű Aladár  10 perc
4.2b Torzonborz sorsa  20-25 perc
4.2c Tanácsok Bandinak  10-15 perc

4.3 Kulipintyó, cicatér min. 45 perc
4.3a Kuli pulija  15 perc
4.3b Cica-kutya tér  min. 30 perc

Összesen:  min. 3x45 perc

Már a tanév elejétől kérjük meg a szülőket, hogy gyűjtsék a jól 
elmosott tejes, üdítős dobozokat, papírgurigákat (vécépapír, kéz-
törlő, alufólia stb.)! Most lesz szükség rájuk, hozzák be a gyerekek, 
amit gyűjtöttek!
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Wéber Anikó: Ragacs, 
a kismacska (részlet)
Weöres Sándor: 
A kutya-tár
Marék Veronika: Prém-
szakáll és Torzonborz
(részlet)
Tamkó Sirató Károly: 
Kuli és a puli
Petőcz András: Cica tér

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Internet, projektor, 
hangfal

Kinyomtatott színező 
lapok
Zsírkréta vagy filctoll
Füzet, íróeszköz
Szöveggyűjtemény
Papírdobozok, -gurigák
Kartonlapok, hullámpa-
pír, színes papír 
Olló, ragasztó
(Írólap/rajzlap, 
rajzeszköz)

ÉVFOLYAM
2. osztály

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

4. 
tanegység
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Felelős állattartásra 
nevelés a cicák iránti 
érdeklődés felkeltésével 
és elmélyítésével.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Névasszociációk
Meseolvasás
Cicakarakterek színezése
Cicaétrend készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Kinyomtatott színező 
lapok
Zsírkréta vagy filctoll

JEGYZETEIM 

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Cicadolgok 

4.1a Cicanévadó 
Milyen nevet adnának a gyerekek a Cicanévadó című tankockán látható 
cicáknak (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán)? Próbáljanak 
olyan neveket adni, amelyek utalnak a cicák küllemére vagy a látható tulajdonsá-
gaikra (beszélő nevek)! 
A képekre klikkelve a fotók nagyíthatóak, a sorrend (számozás) nem számít.

4.1b Ragacs 
A gyerekek olvassák el Wéber Anikó: Ragacs, a kismacska című történe-
tének részletét, ami bemutatja a cicát és szüleit! Majd színezzék ki a cicákat a 
szövegben leírtak szerint (a színezőlap elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjte-
mény aloldalán)! Beszéljük meg, miért találóak a cicákra az olvasott nevek!

Vedd figyelembe!
A letölthető színezőlapon 3x3 cica van. Vágjuk szét a lapot soronként, egy-egy 
sort adjunk minden gyereknek (3 cica rajzával). Bár a sorok nem azonosak, a 
feladat így könnyebben megoldható. A gyerekek színezéssel alakíthatják ki a 
végleges karaktereket.  

4.1c Cicaétrend 
Ragacs cica reggelizni készül. De vajon mit ehet egy kiscica reggelire? Néz-
zük meg a Mit ehet a cicám? című tankockát (elérhető a reftantar.hu-n,  
a szöveggyűjtemény aloldalán), és a gyerekek állítsanak össze Ragacs számára 
egy finom reggeli menüt! 

Megjegyzés
A háziállat.hu magazin cikkeiben részletesebben olvashatunk a cicák étrendjéről, 
többek között a tejjel való viszonyukról is (a cikkek elérhetők a reftantar.hu-n, a 
szöveggyűjtemény aloldalán).

15
perc

15
perc

15
perc

45
perc
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4.2 Kutyatár 

4.2a Kutyafülű Aladár 
Hallgassuk meg Weöres Sándor A kutya-tár című versét a Kaláka együttes 
feldolgozásában (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán)!

Majd olvassák el a gyerekek a verset a szöveggyűjteményből, és válogassák szét 
a kutyákat ár szerint! Melyik a legdrágább, és melyik a legolcsóbb? Ki kaphat öt 
forintért kutyát? (Mit jelent a törzsvevő, törzsvásárló kifejezés?)
Miért ilyen „olcsók” a kutyák?
Beszélgessünk arról, hogy mi lehet a valóságban ez a mesebeli kutyatár! Van-e a 
településünkön kutyamenhely? Hogyan kerülnek oda kutyák? 

Vedd figyelembe!
A vers a költő 1950-es keltezésű Magyar etűdök című versciklusának 42. darabja, 
innen került a gyerekköteteibe A kutya-tár címmel. Az ötvenes évek elején egé-
szen más értéke volt a forintnak. Reálisabb képet kapunk, ha az összegeket kb. 
200-zal szorozzuk (a kenyér átlagára alapján). Így mai árfolyamon a legolcsóbb 
kutya kb. 1000 forintot, a közepes értékű 2000 forintot, a legértékesebb pedig 
4000 forintot ér. Ha összehasonlítjuk a mai árakkal, még így is nagyon olcsó ku-
tyákról van szó, tehát nem a legértékesebb fajkutyák vásártere a kutyatár. 

A kutyatár szóról eszünkbe juthat a ruhatár is, ahova a ruháját adja be az ember. 
Ahova a kutyákat szokás beadni, az a kutyamenhely, innen lehet olcsón olyan 
kutyát szerezni, aki gazdira vágyik, mert az előző gazdája megunta, vagy valami 
más baja volt vele.

Variáció
A Kalamáris együttes dalfeldolgozása jó vásári hangulatot teremt, és érthetőbb a 
szövegmondása. Választhatjuk ezt is zenehallgatásra a Kaláka-dal helyett. (Elér-
hető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán).

4.2b Torzonborz sorsa 
Olvassuk fel a gyerekeknek Marék Veronika Prémszakáll és Torzonborz 
című meséjének az elejét a „Torzonborz mesélni kezdett” mondatig! Ezután a 
gyerekek kis csoportokat alkotva kövessék végig Torzonborz sorsát! Minden cso-
port olvassa el a történet rá eső részét, majd beszéljék meg a kérdések alapján, 
mi történt az adott részben!
Majd a csoportmunka után a csoport egy-egy szószólója mesélje el röviden, né-
hány mondattal, mi történt abban a részben!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Felelős állattartásra 
nevelés a kutyák iránti 
empátia felkeltésével.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zenehallgatás
Versolvasás, beszélgetés
Mese olvasása, értelme-
zése csoportmunkában, 
csoportbeszámolók
Kreatív szövegalkotás: 
tanácsok szóban, írásban

20–25
perc

10
perc

45
perc
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1. csoport 
„Előző gazdám… – …kizárt az erkélyre.”

– Hogy hívták Torzonborz első gazdáját?
– Hogy került a kutyus hozzá?
– Meddig tetszett neki a kiskutya?

2. csoport
„Nemrégen kapott… – … ismeretlen téren!”

– Miért szereti Bandi jobban a hörcsögöt, mint a kutyát?
– Mivel dicsekszik most a fiú?
– Hogyan csapta be a kutyust?

3. csoport
„Prémszakáll megdöbbent… – …mint te vagy.”

– Miért nem talál haza Torzonborz?
– Mi mindenhez ért a kutya?
– Miért lenne nagyon jó gazdája Prémszakáll?

4. csoport
„De be kell vallanom valamit… – … és dolgozni kezdett.”

– Miért nem akart Prémszakáll a kutya gazdája lenni?
– Mennyi időre engedte be a kutyust a szobájába?
– Hogy nézett ki a professzor szobája?

5. csoport
„Azaz csak kezdett volna… – …Ugye, tudjátok, hogy miért?”

– Miért nem tudott a professzor dolgozni?
– Hogyan segített neki Torzonborz?
– Miért döntött úgy Prémszakáll, hogy nála maradhat a kutyus?

4.2c Tanácsok Bandinak 
A gyerekek kis csoportokban maradva beszéljék meg, milyen tanácsokat 
adnának Bandinak, hogyan lehetne jó gazdája egy kutyának, egy hörcsögnek 
vagy bármilyen állatnak! (A gyerekek szabadon választhatnak állatot!) A tanácsai-
kat írják is le rövid (felszólító) mondatokban! 

10–15
perc
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4.3 Kulipintyó, cicatér

4.3a Kuli pulija 
Olvassuk el Tamkó Sirató Károly Kuli és a puli című versét, és gyűjtsük 
össze, miért volt jó gazdája Kuli a pulijának! Mitől gyógyult meg a kutyus?
Tudjátok-e, mit jelent az összkomfort és a gang szó? (A legkényelmesebb lakás, 
ill. a lakáshoz tartozó külső folyosó.)

A Kuli és puli összetartozását a rímjáték is erősíti, hiszen a két szó erősen 
összecseng, egyetlen mássalhangzóban különbözik. Melyik az a szó, ami 
hasonlóan rímel a Kulival és pulival? (suli)
A költő tovább játszik a két főszereplő nevével. Melyik az a két szó, amibe bele-
rejti a kuli és puli szavakat, mégis mást jelentenek? (pulikunyhó – kulipintyó) Mit 
jelent az egyik, és mit a másik? Mit jelentett a pulinak az új lakás?

4.3b Cica-kutya tér
Olvassuk fel Petőcz András Cica tér című versét, majd játsszunk egy kicsit 
a versszöveggel! A gyerekek mondják az első szakaszt mondókaritmusban:

Cica tér, cica tér,        ti-ti-tá  ti-ti-tá 
Cirmos cica tér!     ti-ti-ti-ti-tá

Majd olvassuk fel úgy a verset, hogy egy-egy jól olvasó gyerek olvassa a 2–6. sza-
kaszokat, a többiek – a kórus – az elején és minden további szakasz után refrén-
ként ismétlik az első szakaszt! Az ismétlés lehet hangerőben és hangulatban más 
(pl. érdeklődő, diadalmas, nyüzsgő, lusta, vágyakozó). 

Majd beszélgessünk arról, hogy milyen lehet egy cicatér, kutyatér, netán egy cica-
város, kutyaváros! 
Az összegyűjtött tejesdobozokból és gurigákból kis csoportokban építsenek a 
gyerekek egy cica- vagy kutyavárost. Ötletadó kép elérhető a reftantar.hu-n, a 
szöveggyűjtemény aloldalán.

Vedd figyelembe!
Az igényes, szép városkép kialakításához időre van szükség, ezért érdemes meg-
toldani ezt az órát egy technika- vagy rajzórával.

Variáció
Készítsenek a gyerekek illusztrációt valamelyik feldolgozott vershez! A kutya-
tár, a pulikunyhó-kulipintyó és a cica tér is kiváló rajztéma, és biztosan ötletes 
megoldások születnek. Adható házi feladatnak, és ha a városépítést nem tudjuk 
bevállalni, helyette rajzolhatnak is a gyerekek.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A felelős állattartásra 
nevelés a kutya- és 
cicatéma játékos, kreatív 
megközelítésével.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versek olvasása, értel-
mezése
Kifejezések, nyelvjáték 
megfigyelése
Párbeszédes ritmusjáték
Tulajdonsággyűjtés
Városépítés papírdobo-
zokból
(Illusztráció készítése)

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Papírdobozok, -gurigák
Kartonlapok, hullámpa-
pír, színes papír 
Olló, ragasztó
(Írólap/rajzlap, rajzesz-
köz)

15
perc

min. 
45 perc

min. 
30 perc


