
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Börcsök Mária: Macs-
kadal
Weöres Sándor: Macs-
ka-induló
(Kiss Judit Ágnes: Talics-
ka-macska)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz 

Internet, projektor, 
hangfal 

Festés és 
kiállításrendezés anya-
gai, eszközei

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Fantázia és kreativitás 
felszabadítása a festmé-
nyek, grafikák segítsé-
gével.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Cicanevek gyűjtése
Kreatív névadás képek 
alapján

JEGYZETEIM

Macskadal
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

(magyar, vizuális kultúra, ének)

Különböző macskakarakterek ábrázolása nyelvi és vizuális szinten.

Áttekintő vázlat
2.1 Cicanévadó  10 perc
2.2 Macskadal  40 perc

2.2a Macskadal  15 perc
2.2b Cicahívogató írása  15 perc
2.2c Macskainduló  10 perc

2.3 Modern cicák  40 perc
Összesen  2x45 perc 

Festés előkészítése többféle festőtechnika számára. 
A kiállításrendezéshez zsinegeket feszíthetünk a falra, bútorok-
ra, amire a rajzokat csipesszel, gemkapoccsal tudjuk könnyen és 
gyorsan felhelyezni.

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Cicanévadó

Kezdjük beszélgetéssel az órát:
• Neked van-e cicád? Mi a neve? 
• Milyen cicaneveket ismerünk még? 
Találjunk ki új cicaneveket!

A festők közül sokan szerették a macskákat, csakúgy, mint közületek. A Reftantár-
ról elérhető Cicanévadó című tankockában szereplő festményeken 20-21. századi 
alkotók macskás festményeit láthatjátok. 

Nézzétek meg jól a macskát a képeken (néhol meg is kell keresni), majd adjatok 
neki nevet! A képek i-pontján (jobb fölső sarok) a festőművész nevét olvashatjá-
tok, nem a macskáét :-)
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2. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

10 
perc
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JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Különböző macskaka-
rakterek megismerése 
versekből, dalokból

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mímes, mozgásos játék
Cicahívogató írása
Zenehallgatás, éneklés 
(daltanulás)

2.2 Macskadal

2.2a Macskadal
A gyerekek olvassák el Börcsök Mária: Macskadal című versét! 
• Hogyan viselkedik a macska a különböző helyzetekben (kint és bent)? Játsszuk 

el mozgással, mimikával!
• Hogyan jellemeznéd a macskát a különböző helyzetekben? Gyűjtsünk szavakat, 

kifejezéseket! 

2.2b Cicahívogató írása
• Milyen szavakkal szoktuk a cicákat hívni? 
• Mivel lehetne még? 
Találjunk ki vicces formákat a cicák hívogatására!
A gyerekek írjanak egy rövid cicahívogató mondókát, versikét (nem fontos, hogy 
rímeljen)!

2.2c Macskainduló
Hallgassuk meg Weöres Sándor: Macska-induló című versét Sebő Ferenc 
előadásában a Reftantáron! 
A gyerekek énekeljék a videofelvétellel együtt a szöveget, ha van időnk, meg is 
tanulhatják!

Vedd figyelembe!
Tisztázzuk, mi a különbség a pilula és a pikula között!
Pilula (latin): bevételre szánt kerek gyógyszer (nem kapszula)
Pikula (az olasz piccolo szóból, szláv közvetítéssel): furulya, fuvola 

Variáció
Bővíthetjük a megismert versek körét Kiss Judit Ágnes: Talicska-macska című 
versével. Otthoni feladatnak is maradhat a vers olvasása, választható rajzos vagy 
írásos feladattal.
Bővebben lásd az Egyéb ötletek között (6.1)!

35
perc

15
perc

10 
perc

10 
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
Benyomások gyűjtése 
modern festők alkotása-
iról, festés a választott 
stílusban, ezáltal a festői 
stílus és képi nyelv jobb 
megértése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Cicafestés egy modern 
festőművész stílusában 

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, tempera, vízfes-
ték, festés eszközei 
Kiállításrendezés anya-
gai, eszközei

JEGYZETEIM

2.3 Modern cicák

Kezdhetjük ezt az órát is a Macska-induló közös éneklésével.

A modern művészetben sokszor szerepelnek a cicák, ahogyan azt az előző óra ve-
títésén is láttátok. Most nézzük meg újra a Cicanévadó című tankockát! Mindenki 
válasszon ki egy képet, és figyelje meg jól a stílusát! Fessetek egy cicát abban a 
stílusban, ahogyan a képen láttátok! Címet is adjatok a képnek! 

Végül rendezzünk kiállítást a gyerekek alkotásaiból!

Vedd figyelembe!
Minden gyerek maga választ képet, a saját ízlése és képzeletvilága szerint.
Az alkotómunka előtt biztosítsuk, hogy a gyerekek jól megfigyelhessék a tankoc-
ka cicaportréit. A képre kattintva nagyítsuk ki sorra mindet!
Festés alatt ez már nem túl szerencsés, mert könnyen másolás lesz belőle. Jobb, 
ha a bennük kialakult belső kép alapján dolgoznak.
Ez a feladat akár egy dupla rajzórát is felölelhet!
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