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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Birtalan Ferenc: 
Nem minden
Majoros Nóra: Helló, Liza!
Csík Mónika: 
Poszterboltban
Gryllus Vilmos: 
Macska jár a kert alatt
Páskándi Géza: 
Cirmos, az operaénekes
Nemes Nagy Ágnes: 
Mi van a titkos úton?
Gryllus Vilmos: 
Kutyát kérek!
Nyulász Péter: 
Morzsa kutya
Mészöly Miklós: 
A kiskutya meg a szamár

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Internet, projektor, 
hangfal

Rajzlap, festés eszközei
Megfelelő játéktér
Labda/labdák, bot, kréta

ÉVFOLYAM
1−2. osztály

JEGYZETEIM 

Cicások és kutyások
5x45 perces komplex témanap 

(magyar, ének-zene, vizuális kultúra, testnevelés)

A leggyakoribb háziállat a cica és a kutya, így nem csoda, ha 
sok irodalmi műben megjelennek, gyakran együtt is. Az írók és a 
költők szó szerint hangot adnak a cicáknak és a kutyáknak, ami 
által a gyerekek is jobban megismerhetik ezeket az állatokat, és 
azonosulhatnak velük. 

Áttekintő vázlat
5.1 Cicák és kutyák  45 perc

5.1a Nem minden  20 perc
5.1b Helló Liza!  25 perc

5.2 „Cicásos” és „kutyásos” poszter  45 perc
5.2a Poszterboltban  10 perc
5.2b Állatok és gazdáik  5 perc
5.2c Portré- vagy poszterfestés  30 perc

5.3 Cicás óra  45 perc
5.3a Macska jár a kert alatt  15 perc
5.3b Cirmos, az operaénekes  10 perc
5.3c Titkosan és titkoson  20 perc

5.4 Kutyás óra  45 perc
5.4a Kutyát kérek!  20 perc
5.4b Morzsa kutya  10 perc
5.4c Szamárság  15 perc

5.5 Kutya és Cica tesióra  45 perc
5.5a Cicás gimnasztika  10 perc
5.5b Cicás mozgásos játékok  10 perc
5.5c Kutyás gimnasztika  10 perc
5.5d Kutyás mozgásos játékok  15 perc

Összesen:  5x45 perc

A témanap tanórákra tagolt egységei egymáshoz kapcsolódnak, 
de külön egységekként is jól kezelhetők. Így az öt óra szétbontva, 
részleteiben is nyugodtan megoldható. A festést kell jól előkészí-
teni, és érdemes a gyerekekre bízni, hogy vízfestékkel vagy tempe-
rával festenek, de vegyes technika (pl. vízfesték + tollrajz és/vagy 

papírapplikáció) is elképzelhető. A tesióra nagymozgásos játékai tágas játékteret 
kívánnak, ezért udvarra vagy a tornaterembe érdemes szervezni az órát.

5. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek
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FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Cicák és Kutyák

5.1a Nem minden 
Olvassuk el Birtalan Ferenc Nem minden című versét, majd a gyerekek sza-
kaszonként ismételgessék a pedagógus után, mint egy nyelvgyötrőt! Kis gyakorlás 
után ki tudja gyorsabban elmondani az első versszakot?

Jó játék a kutyafarok, macskafarok, de tudjuk-e, hogy valójában mit jelez a kutya 
és a macska a farkával? Meg tudjuk-e határozni az Állatok testbeszéde című tan-
kockán lévő képek alapján, mit akar üzenni nekünk az adott testtartással a kutya 
vagy a cica? 

Végül a gyerekek döntsék el, hogy kutyák vagy cicák szeretnének lenni! Ereszked-
jenek négykézlábra, és a tankockán látottak alapján testtartásukkal próbálják kife-
jezni azt az érzelmet, amit a tanító mond! Az érzelmeket helyezzük szituációba! Pl.:
• Nagyon örül a gazdájának
• Fél a szomszéd kutyától/macskától
• Elégedett stb.

5.1b Helló Liza! 
A gyerekek olvassák el Majoros Nóra Helló, Liza! című levélmeséjét! Talál-
juk ki, vajon ki írhatta ezt a levelet! Miért írta? Mit szeretett volna elérni?
Gyűjtsük ki, milyennek írja le a kutyákat! Milyen tulajdonságaik vannak? Ezek jó 
vagy rossz tulajdonságok? Miért lehetnek jó tulajdonságok azok, amiket a cica 
leír? Keressünk pozitív kutyatulajdonságokat!
Most tegyük meg ugyanezt a cicákkal is: keressünk pozitív és negatív cicatulaj-
donságokat is!

Majd alkossanak a gyerekek két csapatot: cicások és kutyások. Az elhangzott 
tulajdonságok segítségével és újak felhasználásával mindkét csapat gyűjtsön a 
saját állatáról pozitív, a másik csapat állatáról negatív tulajdonságokat! Majd ren-
dezzünk csoportos vitát, hogy mi a jobb, kutya- vagy macskatulajdonosnak lenni! 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék meg 
jobban a kutyákat és a 
macskákat. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás, nyelvgyötrő
Interaktív multimédiás 
feladat
Mozgáskommunikáció: 
testbeszéd állatszerep-
ben
Mese olvasása, értelme-
zése
Tulajdonságok gyűjtése
Érvelés, vita

20
perc

25
perc

45
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék fel 
az állatok és gazdáik kö-
zött lévő hasonlóságot.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás, beszélgetés 
a versről
Mímes játék
Interaktív multimédiás 
feladat: karakterpárosító
Portréfestés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, festés eszközei

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek azonosulja-
nak a cicákkal a dalok és 
versek közvetítésével, a 
mozgás, a hangok és a 
mese nyelvén is. 
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5.2 „Cicásos” és „kutyásos” poszter

5.2a Poszterboltban 
A gyerekek maradjanak annál az állatnál, amit eddig választottak. Olvas-
suk el Csík Mónika Poszterboltban című versét, és minden gyerek keresse meg a 
válaszokat a következő kérdésekre a saját állatára vonatkozóan:

– Milyen a kutyás/cicás néni? 
– Milyennek írja le a költő az állatát? 
– Vásárolna-e posztert? Ha igen, miért, ha nem, miért nem?

Mutassuk meg mimikával is, milyen a kutyás, és milyen a cicás néni!

Vedd figyelembe!
A költő nyelvhasználata eltér a nyelvhelyességi szabályoktól, hiszen az első 
versszak jelzős kifejezése „helyesen” így szólna: „Kiscicás/kiskutyás képet kérek”. 
Ám így nem lenne a megszólalásban semmi különleges. Az -s képző kétszeres, 
halmozó használata (kiscicá/s/os/) egyfajta affektáló, édeskés hanghordozást 
és modort fejez ki. Tehát modoros, és ezzel a túlzó modorossággal karikírozva 
ábrázol.

5.2b Állatok és gazdáik 
A költő ábrázolása szerint az állatok hasonlítanak a gazdáikra. Az Állatok és 
gazdáik című tankockán a gyerekek párosítsák a kutyák és cicák képét a gazdáik 
képével! (A tankocka elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán.) 

5.2c Portré- vagy poszterfestés
Ezek után a gyerekek fessék meg a házi kedvencük és saját maguk közös 
portréját úgy, hogy emeljék ki a hasonlóságokat! Nemcsak kutyát vagy macskát 
festhetnek, hanem bármilyen kedvenc háziállat szóba jöhet!
Ha nincs házi kedvencük, akkor készítsenek egy „kutyásos” vagy egy „cicásos” 
posztert (plakátot), ami a poszterboltban kapható lenne!

5.3 Cicás óra 

5.3a Macska jár a kert alatt 
Hallgassuk meg Gryllus Vilmos Macska jár a kert alatt című dalát (elérhe-
tő a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán)! Figyeljük meg, hogy milyen 
hangszerekkel, illetve hanghatásokkal utánozza a macska hangját?

Keressük ki a versből a mozgást jelölő szavakat! Mi mindent csinál a macska? 
Hallgassuk meg újra a dalt, és utánozzuk közben a macska mozgását! 

15
perc

45
perc

45
perc

10
perc

5
perc

30
perc
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A versben a hangsúlyos mozgás a járás. Nem véletlenül, hiszen a macskák na-
gyon kecsesen tudnak lépkedni. Figyeljük meg a macskák járását egy videófelvé-
telen!
A következő felvételen már a kutyák mozgását is megfigyelhetjük hasonló körül-
mények között. (Mindkét videófilm elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény 
aloldalán.)

Rá tudunk-e jönni a filmek alapján, mi a macskák kecses mozgásának a titka? 
Nézzük meg a gyerekekkel újra, és próbáljuk meg kitalálni! Ha nem tudják, akkor 
áruljuk el nekik: a macskák úgy járnak, hogy mindig az előző lábnyomukba 
lépnek. Ugyanígy járnak a manökenek is, azért olyan kecses a mozgásuk (lásd a 
modellek járását is ábrázoló oktatórajzokat – elérhető a reftantar.hu-n, a szö-
veggyűjtemény aloldalán). 

Próbáljuk ki mi is a macskajárást, lépdeljünk Gryllus Vilmos macskadalára! 

Vedd figyelembe!
Ne feledjük, a macskajárás kiváló egyensúlygyakorlat is!

Variáció
Az alkotók a cica és a kutya gondolataival látták el a második videót. Ha van 
időnk, kedvünk, a gyerekek szinkronizálhatják is az angol feliratokat. Természe-
tesen itt nem az angol szöveg fordítására gondolunk, hanem a szituációba illő, 
szabad szövegalkotásra. 

5.3b Cirmos, az operaénekes 
Olvassuk el Páskándi Géza: Cirmos, az operaénekes című versét! 
Vajon miért hasonlítja operaénekeshez a cicát a költő? Milyen hangokat adhat ki 
a cica? Próbáljuk ki! Alakítsunk macskakórust! Mondogassuk a következő hangso-
rokat magas, közép és mély hangon, minél gyorsabban:

Mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-a-úúúúú
Me-me-me-me-me-me-me-me-me-a-úúúúú
Mo-mo-mo-mo-mo-mo-mo-mo-mo-a-úúúúú

A macska hangjára sokféle hangutánzó szót használunk. A gyerekek mutassák 
meg (hangoztassák), milyen hangot, hangadást jelentenek a következő szavak:
nyávog, nyivákol, miákol, fúj, kurrog, murrog, vernyákol!

Vedd figyelembe!
Az énekesek és a színészek is hasonló hanggyakorlatokkal szokták bemelegíteni 
a szájukat, hangképző szerveiket.
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zenehallgatás
Mozgás zenére
Mozgáselemzés és moz-
gásutánzás
Versolvasás
Szinonimák gyűjtése
Hangutánzás, hanggya-
korlat
Rímek megfigyelése: 
hangazonosság
Kreatív szövegalkotás 
szóban, írásban

10
perc
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5.3c Titkosan és titkoson
Olvassuk el Nemes Nagy Ágnes Mi van a titkos úton? című versét, majd 
figyeljük meg, hogy a sorvégi rímek is hasonlóan keletkeznek, mint a macskalép-
tek: mivel páros rímekről van szó, minden páros sor az előző sor „hangnyomába 
lép”. Alább a rímelő (összecsengő) sorvégek azonos hangjait emeltük ki vastag 
(félkövér) betűkkel. Legteljesebb rímelésű az utolsó rímpár szójátéka (szóban a 
szó: titk/oson).

kis uton
titkoson

macska van
titkosan

zöld szeme
levele

talpra pattan
láthatatlan

szél oson 
titkoson

Beszélgessünk arról, hogy miért tűnnek olyan titokzatosnak a macskák! Folytas-
suk tovább Nemes Nagy Ágnes versét egyénileg, csoportban vagy közösen, mint-
ha egy mese lenne: Hova ment, mit csinált a zöld szemű macska a titkos úton? 

Vedd figyelembe!
A csoportmunka optimális helyzetet nyújt a szóbeli szövegalkotásra, de csak 
akkor érdemes belevágni, ha már van benne gyakorlata a gyerekeknek. Az egyéni 
szövegalkotás írásban valósítható meg, és a kiemelkedő nyelvi intelligenciával 
rendelkező gyerekeknek ajánlott. Frontális közös szövegalkotást pedig a segít-
ségre szoruló, szóban nehezebben megnyilvánuló gyerekekkel végezzünk!

20
perc
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5.4 Kutyás óra

5.4a Kutyát kérek
A gyerekek alkossanak három csoportot a következő szempontok szerint: 
• Ki az, akinek van kutyája; 
• ki az, akinek nincs, de szeretne egy kutyát; 
• ki az, akinek nincs, és nem is szeretne kutyát? 
Melyik csoportban vannak a legtöbben? Mit gondoltok, miért?

Vedd figyelembe!
Remélhetőleg a kutyát kedvelő csoportok valamelyikében lesznek többen. Ha 
nem, akkor beszélgessünk arról, hogy miért lenne mégis jó egy kiskutya!

Hallgassuk meg Gryllus Vilmos Kutyát kérek! című dalát (elérhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény aloldalán)! Vajon miért gyerekhangon szólal meg a dal? Ki a 
versbeszélő?

A szöveggyűjteményből is olvassuk el a verset, és gyerekek gyűjtsék ki, milyen 
tulajdonságokkal rendelkezik a kiskutya, amire a gyerek vágyik? 
Milyen kutyatulajdonságokat ismerünk még?

Nézzük meg egy „osztályozó” játékkal, kinek melyik kutyatulajdonság a legfonto-
sabb! A játék során az osztályban jelöljünk ki egy egyenest! Az egyik vége a nulla, 
a másik az öt. Székekkel jelölhetjük az „osztályzatok” helyét. Az összegyűjtött 
kutyatulajdonságok közül válasszunk egyet, mondjuk ki hangosan! A gyerekek 
álljanak a mögé a szék mögé (vagy mellé), amilyen fontos szerintük az adott 
tulajdonság! Pl.: hűség – ha nagyon fontos, akkor az ötös jelzetű szék mögé, ha 
egyáltalán nem, akkor a nulla számú szék mögé áll a gyerek.

Ha van rá időnk, tanuljuk meg énekelni is a verset! 

5.4b Morzsa kutya 
Olvassuk fel Nyulász Péter Morzsa kutya című párbeszédes versét úgy, 
hogy a „Nem – nem!” refrént a gyerekek először megismétlik, majd a további 
versszakoknál velünk együtt mondják! Az utolsó versszak igenjét is ismételjék 
meg jó hangosan! Milyen színű ez a Morzsa kutya?

Olvassák el újra a gyerekek a verset, és keressék ki azokat a színeket, amelyek 
valóban létező kutyaszínek! 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek azonosulja-
nak a kutyákkal a versek 
és a dal, a hangok és a 
mese közvetítésével. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Csoportalkotás
Zenehallgatás
Versolvasás
Tulajdonsággyűjtés
Értékmérés
Felelgető versolvasás
Interaktív multimédiás 
feladat
Meseolvasás, beszélgetés
Hangutánzó játék

10
perc

20
perc

45
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Mozgásfejlesztés szerep-
játékos mozgásokkal.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásgyakorlatok
Mozgásos játékok

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Megfelelő játéktér
Labda/labdák, bot, kréta
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Vedd figyelembe!
Kék kutyaszín, illetve állatszín is létezik. Ha nem is acélkék, de ezüstkék színű, mint 
ahogy a Kutyák és színek című tankockán is láthatjuk (elérhető a reftantar.hu-n,  
a szöveggyűjtemény aloldalán). Ha jut rá idő, a gyerekek adjanak nevet is a 
kutyáknak.

Ennél a versnél kapcsolódhatunk Petőfi Sándor Anyám tyúkja című verséhez, 
ahol szintén egy Morzsa kutya szerepel. (Megtalálható a 2. osztályos állami Olva-
sókönyv második kötetében, a 100−101. oldalon.)

5.4c Szamárság 
Olvassuk el Mészöly Miklós A kiskutya meg a szamár című meséjét, és 
beszéljük meg:

– Miért irigykedett a szamár a kutyára?
– Mit tudott a kutya, amit a szamár nem?
– Miért sült el balul a szamár próbálkozása?

Milyen hangot ad a szamár? Mutassuk be! Hát a kutya? Azt is mutassuk be! Majd 
hangoztassák a gyerekek a kutyaugatásra utaló hangutánzó szavakban rejlő han-
gokat, érzékeltetve a jelentésárnyalatot (hangkülönbséget):
Mutassátok meg, milyen hangot hallat a kutya, ha 
ugat, csahol, vakkant, morog, kaffog, vicsorog, vonyít!

5.5 Kutya- és cicatesióra

5.5a Cicás gimnasztika 
A gyerekek legyenek cicák, és végezzenek „cicás” tornagyakorlatokat:
• Ereszkedjenek négykézlábra, és úgy próbálják meg a macskajárást, amiről a 

második órán volt szó!
• Gömbölyödjenek össze a földön!
• Sarkukra ülve hajoljanak le, tenyerüket fektessék a földre, és nyújtózkodjanak 

jó nagyot!
• Álljanak négykézláb, gömbölyítsék a hátukat!
• Négykézláb lapulva lopakodjanak, mintha egérre vadásznának!

15
perc

10
perc

45
perc
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5.5b Cicás mozgásos játékok 
A macska és az egerek
Az egyik játékosnak bekötjük a szemét, ő lesz a cica. A többiek körülötte szalad-
gálnak, cincognak, mert ők az egerek. A következő mondókával incselkedhetnek:

Ha én cica volnék,
száz egeret fognék,
de én cica nem vagyok, 
egeret se foghatok.

A cica megpróbál elkapni egy egeret. Ha sikerült, akkor szerepet cserélnek. 

Árokcicázás
Három-négy lépésre egymástól húzzunk két párhuzamos vonalat, ez az árok. A 
gyereklétszámtól függően egy vagy több cica áll be. Az egerek az egyik oldalról a 
másikra futkosnak át, és közben mondogatják: 

Ha jó cica volna, 
egeret is fogna.

Akit megfogtak, az szerepet cserél a cicával.

Ugyanezt labdadobással is lehet játszani: az egerek az árok két oldaláról pasz-
szolgatják egymásnak az egy vagy több labdát. A cica vagy a cicák megpróbálják 
elkapni a labdát. Amelyik adogató labdáját elkapta a cica, azzal helyet cserél. 

5.5c Kutyás gimnasztika 
• Kutyajárás: közel sem egyszerű, ezért a cicajáráshoz hasonlóan állva 

tanítsuk meg! A kutya ugyanis keresztirányú mozgást végez: jobb mancs, bal 
láb, bal mancs, jobb láb mozdul együtt. Tehát amikor a gyerekek a jobb kezüket 
emelik, akkor azzal együtt a bal lábukat is, majd a bal kezükkel a jobb lábuk 
mozdul együtt. Ezután négykézláb is megpróbálhatják.

• Négykézlábra állás, csípőmozgatás, mintha a kutya csóválná a farkát.
• Gerinccsavarás jobbra, balra – mintha ellenőrizné a kutya, hogy  

megvan-e a farka.
• Páros lábon ugrálás magasba, mell előtt könyékben behajlított karokkal.
• Négykézlábon, orrunkkal a földön szimatolva haladjunk előre.
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5.5d Kutyás mozgásos játékok 
A kutya meg a csontja
A gyerekek üljenek körbe, egy játékos üljön középen, és hajtsa le a fejét! Ő a ku-
tya, aki éppen alszik. Előtte kb. fél méterrel egy bot, ez a csont. Míg a kutya
alszik, a többiek egyenként megpróbálják elemelni a csontot. Ha zajt hall a kutya, 
felébred, és a próba meghiúsul. Ha sikerül a csontot ellopni, az lesz a kutya, aki 
megszerezte.

A kutya meg a farka
Valószínűleg mindenki látta már, hogyan kergeti a kutya a farkát. Most ezt a 
játékot fogjuk játszani. A gyerekek vállfogással alkossanak oszlopot (egy osz-
lopban ne legyenek többen tíznél)! Az első gyerek lesz a kutya feje, az utolsó a 
farka. A kutya feje el akarja kapni a farkát, aki természetesen igyekszik kitérni. Ha 
szétszakad a lánc, az lesz a fogó (a fej), aki a társa vállát elengedte. Ha a fejnek 
sikerül elkapnia a farkat, akkor választhatunk új fejet és új farkat is. 
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