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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Kis Kati főzi az ebédet – 
magyar népi mondóka
Balázs Imre József: Han-
na és a kiflik

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Szőnyeg
Gyurmázás anyagai, 
eszközei

ÉVFOLYAM
1. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Irányok gyakoroltatása, 
hangdifferenciálás.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mondókázás
Jobb, bal, fel, le irány 
gyakoroltatása
Szógyűjtő játék
Mozgásos játékfeladatok
Vers olvasása, értelme-
zése
Gyurmázás: kifliformák
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Katileves, kiskifli, 
nagykifli

45 perces készségfejlesztő óra 
(magyar, mozgásos játék, vizuális kultúra, technika) 

Ebben a tanegységben a mondókákon keresztül a különböző 
irányokat, illetve a hangdifferenciálást gyakoroljuk. 

Áttekintő vázlat
1.1 Kis Kati főz  45 perc

1.1a Kicsi Kati főz  20 perc
1.1b Hanna és a kiflik  25 perc

Összesen:  45 perc

A kifliformálást a testükből szőnyegen játsszák a gyerekek, amihez 
készítsünk elő (szükség esetén szerezzünk) egy nagy szőnyeget! 
Készüljünk elő a gyurmázáshoz is! Ez a feladat egy teljes 
rajz-technika órát is kitehet, kombinálva további feladatokkal.

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Kis Kati főz

1.1a Kicsi Kati főz
Olvassuk el és tanuljuk meg a Kicsi Kati főzi az ebédet… kezdetű magyar 
népi mondókát! Ha megtanultuk, keverő mozgásokkal is kísérjük a szöveg ritmusá-
nak és irányainak megfelelően (egy ütemre egy keverő kör jobbra, illetve balra): 

Kis Kati főzi az ebédet. tá-ti-ti   tá-ti-ti   ti-tá-ti
Keveri, keveri, ti-ti-ti (szün)   ti-ti-ti (szün)
mindig jobbra keveri. ti-ti-ti-ti   ti-ti-ti (szün)
Keveri, keveri,  ti-ti-ti (szün)   ti-ti-ti (szün)
mindig balra keveri.  ti-ti-ti-ti   ti-ti-ti (szün)

1. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

20
perc

45
perc



MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Szőnyeg
Gyurmázás anyagai, 
eszközei
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Gyakoroltassuk az irányokat további mozgásos játékkal, a gyerekek az instrukció-
nak megfelelően mozogjanak!
Ha a pedagógus azt mondja,
•  jobb, akkor jobb irányba kavargatnak
•  bal, akkor bal irányba kavargatnak
•  rotty, akkor felforr a leves, mire a gyerekek gyorsan emelgetik a kezüket felfelé, 

mint ahogy a leves rotyog
• kifut a leves, erre a gyerekek a karjukat, törzsüket elengedve „lehullanak” a 

földre.

Mit főz kis Kati? Persze ebédet, de vajon mi fő a fazékban? Soroljunk ételeket, 
amelyek k-betűvel kezdődnek, mint Kati neve (pl. krumplileves, káposztaleves, 
karalábéleves, kelkáposztafőzelék, kelbimbó párolva, körtekompót stb.) Sorol-
junk olyan ételeket is, amelyek nem főnek vagy párolódnak, hanem sülnek (pl. 
kalács, kifli, kenyér, kapros-túrós süti, körtés muffin, kacsasült stb.)!

Melyiknek tudjátok legkönnyebben megmutatni a formáját? Néhány kísérlet után 
válasszuk ki a kiflit (várhatólag ez is szerepel a bemutatott formák között)!

1.1b Hanna és a kiflik
Mindenki álljon fel, és görnyedő tartással mutassa meg a kifli formáját!
Majd feküdjenek le a gyerekek a szőnyegre kifliformában! Ha a szőnyeg a tep-
si, hány kifli fér a tepsibe? Hogyan tudunk úgy elhelyezkedni, hogy minél több 
férjen bele?
Van kis kifli, és van nagy kifli, sőt óriáskifli is. Alakítsunk nagy kifliket: 2-3 gyerek 
fogóddzon össze, és együtt alakítsanak a földön fekve kifliformát!
Az óriáskiflit is kipróbálhatjuk: hány gyerekből álló kifli fér be a tepsibe  
(a szőnyegre)?

A „kiflisütés” után olvassuk el Balázs Imre József Hanna és a kiflik című versét! 
Ki beszél a versben? Kik alkotják a kiflisort? Nagyság szerint soroljuk el őket!
Ki eszik a versben? (Vagy ki fog enni?) Miért ő eszi meg az egészet?
(„Úgy szeretlek, majd megeszlek” – szoktuk mondani.)

Vegyük elő a gyurmát, és formázzunk kifliket! Nagyobbacska kifliktől haladjunk a 
kisebbek felé! Ki tudja a legeslegkisebb kiflit formázni a gyurmából? 

Variáció
A kifliformákkal is gyakorolhatjuk az irányokat:
Forduljon minden kifli jobbra, illetve balra a tepsiben (gyerekek a szőnyegen, 
kifliformák egy papírlapon)!

25
perc


