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JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Rímjáték, szójáték 
szerepének felismerése 
és alkalmazása. Vicces 
állatkarakter ábrázolása 
nyelvi és képi eszkö-
zökkel.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Néma, értő olvasás
Rímszavak kiemelése, 
megfigyelése
Rímbokrok alkotása, 
versírás
Névadás, karakteres 
cicarajz

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Írólap, rajzlap, rajzeszköz

Egyéb ötletek
FELADATOK LEÍRÁSA

7.1 Talicska-macska

• Milyen bundájú, milyen színű macskákat ismertek? 
• Milyen a cirmos macska? (hamvasszürke alapon barna csíkokkal vagy foltokkal 

tarkázott)
Hasonló ehhez az iromba macska is. Az iromba régi magyar szavunk, ma már nem 
nagyon használjuk. Azt jelenti: tarka, sávos szőrű macska.

Kiss Judit Ágnes: Talicska-macska című versében egy iromba macskával találko-
zunk. Olvassátok el a verset, és képzeljétek magatok elé a cicát! 
• Milyen figura ez a cica? 
• Mi jellemző rá? 

A vers rímei is elég jellegzetesek. Keressétek meg, és húzzátok alá mindet! Milyen 
rímek ezek? Mit mondhatunk el róluk?
• versszakonként minden sor rímel: a-a-a-a, ezt bokorrímnek nevezzük
• a rímbokrok három szótagos egységekből állnak, például: a macskát / halacs-

kát / talicskát / Baracskát
• vicces szójátékok hangzócserével: koromba / goromba / karomba

Alkossatok hasonló rímbokrokat (vicces, szójátékos, 3 szótagos)! A legjobban si-
került rímbokorral írjatok egy versikét, mondókát! (Jó, ha cicáról vagy egy állatról 
szól, de ez most nem kötelező.)
Adjatok a Talicska-macskának másik, jellemző nevet, és rajzoljátok le őt az egyik 
kirándulásán, túráján!

Vedd figyelembe!
További szómagyarázatok:
• talicska = egykerekű kézi szállítóeszköz
• Baracska = Község Fejér megyében, Martonvásár közelében
• Karancs = kisebb hegyvonulat a szlovák-magyar határon, legmagasabb pontja: 

729 m

Megfigyelhetjük, hogy a versbe kerülő különös szavak a hangzásuk miatt kerültek 
be, tehát a verset, a versben rejlő történetet elsősorban a nyelvi élmény, a nyelv-
játék inspirálta. A rímalkotó játékunk is ezt segítheti elő. 

7. 
tanegység

45
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
Versritmus felismerése 
és alkalmazása önálló 
versírásban.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Hangos olvasás, ritmi-
zálás
Kreatív versírás

JEGYZETEIM

További segítséget adhatunk a gyerekeknek, ha együtt keresünk érdekes hang-
zású, három szótagos szavakat, amelyekre rímbokrokat alkothatnak. Törekedjünk 
arra, hogy az összecsengő szavak magánhangzói azonosak legyenek, és a mással-
hangzók közül is minél több azonos vagy rokon hangzású maradjon!
Például: 
• komornát / komor nád / kotornád / mogorvát
• pipiske / Pilisbe / ki visz be / dilis, te
• csatorna / fatorna / farolna / ha volna

7.2 Állat-tár 

Ritmizáljuk, kopogással is kísérjük Fecske Csaba: Állat-tár című versciklusának 
versikéit a Reftantáron! 

Majd a gyerekek írjanak hasonló kis verseket saját házi kedvenceikről!

Vedd figyelembe!
A Cicamosdás szimultán vers, amelyben az időmérték és ütemhangsúly egyaránt 
érvényesül. Az Éhes eb hétszótagos (4|3) ütemhangsúlyos, a Szamárság nyolcszó-
tagos (4|4) ütemhangsúlyos vers. Ritmusuk a következő:

macska mosakszik — U U | — —  
talpát nyalva  —  — | — U 
mint kicsi szappan — U U | — —  
síkos a nyelve  — U U | — U

nincsen semmi | rémesebb
mint egy mérges | éhes eb
vonít álló | éjszaka
ingerli a | szél szaga

a csacsi egy | idő óta
úgy érzi hogy | idióta
hiába járt | iskolába
szamárság a | tudománya
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