
Hangoló játékos, fejlesztő foglalkozás 

 

Kedves Gyerekek és tisztelt Szülők! 

Sajnos a 2021-es év elején járva sem tudunk személyesen találkozni! 
Így az internet segítségével próbáljuk eljuttatni azokat a játékos feladatokat, amit az iskolában 
oldottunk volna meg közösen. 

Johanna néni vagyok, gyertek velem egy vidám dalolós, foglalkozásra! 
Szeretitek az állatokat? 

Nézzétek meg a képet! Milyen állatot láttok ? 

 
Hallgassátok meg a mondókát és a dalt a cicáról! Amennyiben van cica plüssállatkád, szaladj 
el érte és legyen a segítségedre! 

Hallgasd meg a dalt, akár többször is! 
A szövegét ide bemásolom, anyával is énekelheted, ha van kedved! 

Halász Judit: Tíz kicsi cica 



https://www.youtube.com/watch?v=fPza0hDjbsI 

 
Szövege: 

Az én cicám jó kis cica, 
egerészett az éjszaka. 
Szomjas lett a pecsenyére, 

belebújt a kis bögrébe! 
 

Tíz kicsi cica 

Halász Judit 

Egy cica a szobában egyedül csak vár 

Ha még egyet kapok, akkor lesz egy pár 

Két cica nem elég, és alig várom 

Ha még egyet kapok, akkor lesz már három 

Három cica nem engedi, hogy szomorú légy 

Ha még egyet kapok, akkor lesz már négy 

Négy cica fellöki a tejes köcsögöt 

Ha még egyet kapok, akkor lesz már öt 

Öt cica ezerfelé nem szaladhat 

Ha még egyet kapok, akkor lesz már hat 

Hat cica kergetheti hat egerét 

Ha még egyet kapok, akkor lesz már hét 

Hét cica kikutatja, mit rejt a polc 

Ha még egyet kapok, akkor lesz már nyolc 

Nyolc cica alatt összeroskad a kredenc 

Ha még egyet kapok, akkor lesz már kilenc 

 

Kilenc cica hűségében soha meg ne bízz 

Ha még egyet kapok, akkor lesz már tíz 

Tíz cica összebújva, ha aludni megy 

Tíz cica csendesebb, mint reggel az egy 

forrás: https://zeneszoveg.hu/dalszoveg/31740/halasz-judit/tiz-kicsi-cica-zeneszoveg.html 

Nézzétek meg, mit láttok a következő képen!  

Mesélhetsz is annak a cicának, amit hoztál a játékaid közül, vagy anyának, mamának! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fPza0hDjbsI
https://www.google.com/search?sa=X&bih=694&biw=1517&hl=hu&sxsrf=ALeKk03AYSBhL9KPa36FdrxmW0DIX5z82A:1612815696526&q=Hal%C3%A1sz+Judit&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MCxKL7dIWsTK65GYc3hhcZWCV2lKZgkAvfNKvh4AAAA&ved=2ahUKEwi4rbfVjtvuAhXIK3cKHS7TCrUQMTAAegQIAhAD
https://zeneszoveg.hu/dalszoveg/31740/halasz-judit/tiz-kicsi-cica-zeneszoveg.html


 



Színezd ki a lapon a szívecskét pirosra!  

Mit láttál aképen? 
Látunk a képen egy házikót kéménnyel, fákat…..  

Mi minden hiányzik a képről?! 
A kerítésléceket rajzold be, de figyelmesen vezesd először az ujjaidat fentről lefelé, majd a 

ceruzáddal is ezt az irányt kövesd!  
 
 

Itt látjuk a kiscicát és a gazdáját, egy kislányt, vezesd ki a házból a kertbe! Próbálj a két vezető 
vonalon belül maradni, az úton! 

 
Segíts neki, hogy színesebben lássa a világot! Színezd ki a kislányt és rajzold meg a virágok 
hiányzó szárait is! 

 
Szerintem nagyon sokat dolgoztál, biztosan elfáradt a kezecskéd, ezért tornáztassuk meg egy 

kicsit következő lap segítségével! 
Sajnos most nem tudok neked zongorázni, de majd bepótoljuk, addig is a mondóka segítségéve l 
játsszuk azt, mintha te zongorázná az íróasztalon nekem, és még furulyázol is!  

 

  
 
 

 



 
 

 



 
 

Most hallgassuk meg az Apacuka zenekar segítségével az „Épít a mester” című dalt!  

 



Innét letölthető:  

https://www.youtube.com/watch?v=AybhUfXHFPY 
 

A szövegét ide bemásolom: 
Épít a mester  Apacuka 
Épít a mester egy kis házat. 

Egymásra rakja a téglákat. 
Ki-be néz az ablakon, azt gondolja, jó nagyon! 

Épít a mester egy kis házat. 
 
Felmászott egy pici pók, a ház tetejére. 

Körbenézett, látja-e napocskát az égen? 
De az égbolt beborult, nem sütött nap, eső hullt, 

Lemászott a pici pók - hálószobájába bújt. 
 
Felmászott egy kis csiga a ház tetejére. 

Körbenézett, látja-e napocskát az égen? 
Az eső már nem esett, ragyogón sütött a nap, 

Gondolt egyet a kis csiga, s a háztetőn fent maradt. 
 
forrás: https://www.youtube.com/watch?v=AybhUfXHFPY 

 

 
 

Bízom benne, hogy tetszett ez a kis összeállítás és szeptemberben néhányotokkal közületek 
találkozhatunk az osztályteremben is Reni nénivel! 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AybhUfXHFPY
https://www.youtube.com/watch?v=AybhUfXHFPY


Ezzel a mesével köszönök el tőletek: 

 
Kérd meg anyát, apát, nagymamát, nagypapát, testvért, hogy mesélje el! 

 
"Egy-két nappal iskolakezdés előtt a tanító nénik s a tanító bácsik be szoktak menni az elsősökre 
váró osztályokba. Megnézik, rendben van-e minden: a padok, a katedra, a tábla, a képek a falon.  

Ha mindent rendben találnak, megrázintanak egy icipici csengettyűt. Egy akkorácskát, mint egy 
csengettyűvirágé. Vagy talán még annál is kisebbet. Olyan finom kis hangja van, hogy emberi 

fül meg se hallaná. 
De a betűk meghallják. És elkezdenek seregleni. 
Támad is olyan zenebona, sürgés-forgás, zsibongás, dobogás-dübögés, pisszegés, susogás, 

csácsogás, hogy aki olyankor az iskola felé jár, azt hihetné, megkezdődött a tanítás. Pedig 
csak a betűk tértek vissza a nagyvakációról. 

– Csönd legyen, betűim! – szólal meg újra a csengettyű. 
És a betűk elhallgatnak. Még az örökké susogó S is erőt vesz magán, s még oldalba is böki 
a sziszegő Sz betűt, hogy hallgasson már. 

– Sorakozó! – csendül újra a csengettyű, a tanító nénik, tanító bácsik hangja. 
Elkezdődik a névsorolvasás. Ilyenformán: 

– a-á bé-cé… 
A betűk meg lépnek is sorban, hogy beálljon ki-ki a maga helyére, ahonnan majd év közben, 
amikor rákerül a sor, kiléphessen a szorgalmasan tanuló elsősök elé.  

De úgy látszik, túlságosan hosszú volt a vakáció, megfeledkeztek a rendről. Különben nem 
aprítna az a az á mögött, s a kicsi írott a sem bújócskázna a nyomtatott öreg Á lába között. 

– Vissza, vissza! – csengi a csengettyű. – Legelöl a kicsi írottak, mögéjük a kicsi nyomtatottak, 
harmadik sorban a nagy írott betűk, a hátulsó sorban a nagy nyomtatottak állnak. – És a tanító 
nénik, tanító bácsik, mintha verset mondanának, szólítják sorban a betűket. 

– a-á-bé-cé 
csé-dé-e-é 

eff-gé-gyé-há 
i-í-jé-ká 
ell-ejj-emm-enn 

enny 
o-ó-ö-ő 

pé-err-ess-essz 
té-tyé-u-ú 
ü-ű-vé-zé 

zsé. 
Mire a zsé is elhangzik, példás rendben ott sorakozik minden betű. De még a négy „tartalék 

játékos” is, a dzé, a dzsé, iksz és ipszilon nevezetűek is fölszállnak szépen oldalt, hogy 
bármikor kéznél lehessenek, ha a felsorakozott harmincnyolcnak segítségre lenne szüksége. 

– Rendben van – mondják a tanító nénik s a tanító bácsik, és egy kis beszédet intéznek a 

betűkhöz. – Tartsátok meg a rendet továbbra is. Ne hiányozzék soha egy se közületek! Legyetek 
segítségére a holnap-holnapután s a minden szeptemberben értetek ide jövő gyermekeknek, 

hogy nyelvünk minden szavát szépen s hibátlanul írhassák egész életükben. 
Utoljára még csendül egyet a csengettyű, és aztán csönd lesz. Majd csak az iskola nagy 
csengője töri meg a csendet, s az iskolába özönlők vidám zsivaja." 

 
És ezzel a mesével várlak benneteket ősszel! Johanna néni 

 
Köszönöm a figyelmüket! Johanna néni 



 
 


