
JEGYZETEIM

A cinege cipője
Minimum 45 perces távoktatási óra 

(magyar, természetismeret, ének-zene)

Móra Ferenc klasszikus műve jó lehetőséget ad a környezetünkben 
élő madarak megismerésére mesei tulajdonságaikon keresztül. A 
hangutánzó szavak, a megszemélyesítés, a mesei hangulat mind 
annak felismerését szolgálja, hogy a közvetlen környezetünk is tele 
van mesével, csak észre kell venni. Felfedezésre indít a feladatsor, 

amit jókedvű alkotómunka zárhat a kreatív írás feladaton és daltanuláson keresz-
tül. 

Áttekintő vázlat
6.1 A cinege cipője min. 45 perc

6.1a Szómagyarázó 5 perc
6.1b Párosító 10 perc
6.1c Madárhangok 10 perc
6.1d Szarkabeszéd 15 perc
6.1e Cinege-dal min. 5 perc

Összesen:  min. 45 perc

A feladatsor dokumentumát osszuk meg a gyerekekkel! A megol-
dáshoz szükségük van digitális eszközre és online kapcsolatra. 
Az óra alapvetően távoktatásra tervezett, de jelenléti óraként is 
megtartható. 

FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 A cinege cipője
A feladatleírások a gyerekeknek szóló nyelvezettel szerepelnek. A teljes feladat-
sor, valamint a videók, tankockák elérhetők a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény 
aloldalán.

6.1a Szómagyarázó
Olvasd el a szöveggyűjteményből Móra Ferenc A cinege cipője című verses mesé-
jét, majd tippelj, mit jelenthetnek a következő szavak:
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Móra Ferenc: 
A cinege cipője

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Digitális eszköz (szá-
mítógép, okostelefon a 
gyerekek számára)

Online óra 
anyaga (elérhető 
a reftantar.hu-n, 

a szöveggyűjtemény 
aloldalán)

ÉVFOLYAM
2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A versben szereplő 
madarak és „beszédük” 
megismerése,
szövegalkotási kompe-
tencia fejlesztése.

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

6. 
tanegység

5
perc

min. 
45 perc
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szövegolvasás, önálló 
szövegértés
Interaktív multimédiás 
feladatok:
feleletválasztás, párosí-
tás, videófilmek megte-
kintése
Szinkronizálás
Daltanulás

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Digitális eszköz (szá-
mítógép, okostelefon a 
gyerekek számára)
Online óra anyaga 
(elérhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)

Varga
– Cipőbolti eladó
– GLS-futár
– Cipész, csizmadia
– Írói álnév

Bölömbika
– Nagy darab szarvasmarha
– Vízimadár
– Hím szarvas
– Biztonsági őr

6.1b Párosító
Keresd meg a versben a madarak neveit, majd A cinege cipője (madarak) 
című tankockán párosítsd össze a madarak képét a nevükkel!

6.1c Madárhangok
Keresd ki a versből, milyen hangutánzó szavakkal írja le a költő a varjú 
és a cinege „beszédét”! Majd a Madárhangok című tankockán párosítsd össze a 
madarak hangját a képükkel! (Néhol a környezet hangja is segít.)

6.1d Szarkabeszéd
A cinegék valójában csak csivitelő hangon „beszélnek”, de akad néhány 
madár a papagájon kívül is, amely képes utánozni az emberi szavakat. 

Hallgasd meg az első videófelvételen, hogyan beszél Buksi, a szarka! Milyen sza-
vakat ismersz fel a beszédében?

Vajon mit mondhat egy másik szarka? „Szinkronizáld alá” beszédét a következő 
felvételen, majd írd le, mi mindent mondhat a gazdájának!

6.1e Cinege-dal
Hallgasd meg a Kaláka együttes dalát a cinege cipőjéről, és ha van ked-
ved, tanuld meg énekelni a dalt!

10
perc

15
perc

10
perc

min. 
5 perc


