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Kiemelt célok, feladatok:  

• Szociális kompetenciák fejlesztése: együttműködés, egyetértés, megegyezés, érvelés, 

vitakultúra 

• Téri tájékozódás, egyensúlyérzék fejlesztése 

• Tájékozódás időben, nappalok és éjszakák 

• Tisztálkodás, testápolási teendők, egészséges életmód feladatai 

• Feladattudat, motiváció, feladattartás, időbeosztás, gondoskodás 

 



 

Mese, vers, mondóka Ének, zene, tánc 
Kísérletek, matematikai 

tapasztalatok 

Alkotó tevékenység, 

mozgás 

Kirándulás, külső 

világ megismerése 

Mese: 

A macskacicó 

Olvasgatásra: 

Pettson és Findusz 

könyvek (Sven Nordqvist) 

A cica, aki haza akart 

menni (Jill Tomlinson) 

Cipelő cicák (Berg Judit) 

Versek: 

Nemes Nagy Ágnes – Cirmi 

és a tej 

Gazdag Erzsi – Tarka cica, 

fehér cica 

Csacska macska mondóka 

Fújunk, mint a mérges 

cica, simogató körben a 

szomszéd hátát 

végigsimítjuk, ha élvezi 

nyávoghat. 

Hegedül a kisegér (Gryllus) 

– rögtönzött 

macskazenekarral zenélünk 

(éjszaka), ha a villanyt 

lekapcsoljuk, mikor a fény 

újra világít, el kell hallgatni 

– lustálkodnak a cicák 

Ha én cica volnék… futó-

fogó játék 

Dallambújtatás az előző 

dallammal 

Finommotorika fejlesztése 

kéztornával (karmoló 

macska) – macskabölcső népi 

ujjáték 

Mendelsshon E moll 

hegedűverseny – a macskák 

heverésznek, 

nyújtózkodnak, aztán 

elindulnak vadászni az éj 

beálltával…(szabad mozgás) 

Elégedettség – Te mitől 

vagy elégedett, mitől 

érzed jól magad a 

bőrödben 

Ha én cica volnék… hány 

egeret fognék? 

Számlálás, számképek 

felismerése 10-es 

számkörben 

Kinesztétikus érzékelés – 

testrészeink 

megéríntése behunyt 

szemmel 

 Zsákbamacska – mit rejt 

a zsák – taktilis 

érzékelés 

Zokni cica készítése 

(Cipelő cicák), farkára 

gyöngyök fűzése 

Farkincalopó futójáték 

Akadálypálya készítése 

fonalgombolyítással 

Lopakodó macska – 

kúszó-mászó gyakorlatok 

babzsákkal (kisegér) 

Mélyugrások (a macskák 

mindig talpra esnek) 

Cicajáték készítése 

Ki kapja el az egeret 

játék párban, majd 

négyen (figyelem, 

reagálógyorsaság) – 

karika és babzsák 

Babapiskótából 

macskatappancs 

készítése, 

halkonzervek 

kóstolása 

Egészséges 

táplálkozás – mit 

esznek a cicák és 

az emberek 

Tisztálkodás, 

fésülködés 

fontossága, lépései 

(kiemelten a 

vírushelyzetben) 

Vadmacskákként 

bolyongunk az 

erdőben, fára 

mászunk a 

mesefánál. 



https://www.youtube.com/watch?v=3DtJu185u00 (Mendelsshon) 

https://www.youtube.com/watch?v=LRPxIqRnFF0 (macskabölcső) 

Macskával kapcsolatos szólások: 

Kerülgeti, mint macska a forró kását 

Nem árul zsákbamacskát 

Játszik vele, mint macska az egérrel 
Mese:  

Macskacicó 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ennek a királynak volt három fia. Hát ezek a fiúk már mind házasodnivalók voltak.   Azt mondta az 

apjuk, hogy házasodjanak meg. Fellökött a levegőbe három pálcát, minden fiúnak a részére egyet, és azt mondta, kinek amerre esik a pálcája, arra kell 

menni nősülni.   A nagyobbik fiúnak a grófkisasszonyok felé hullott a pálcája, a középső fiúnak a bárókisasszonyok felé, a legkisebb fiúé pedig egy sűrű 

erdő felé hullott. El is indultak a fiúk, de a kisebbik nagyon búsult. Azon gondolkozott, hogyan tud ő menyasszonyt kapni az erdőben. Ahogy ment, 

mendegélt az erdőben, talált egy kis macskacicót. A macskacicó folyton nyávogott utána. Azt mondja a királyfi:   - Felséges királyapám azt tanácsolta, 

hogy errefelé jöjjek házasodni, de én itt nem találok leányt.   Azt mondja a macskacicó:   - Ne búsulj, én elmegyek tehozzád!   Addig nem tudott a 

királyfi hazamenni, amíg meg nem ígérte, hogy feleségül veszi a cicát.   A másik két testvére már otthon volt. Azok örültek, mert szép menyasszonyt 

kaptak. Az apjuk kérdezte sorra, hogy kinek milyen a menyasszonya. A legnagyobbik mondta, hogy az övé grófkisasszony, a közbelső mondta, hogy az 

övé bárókisasszony, a legkisebb azt mondta, hogy majd meglátják. Na, akkor a király azt parancsolta, hogy menjen el minden vőlegény a 

menyasszonyához, és hozzon egy szép virágcsokrot.   A két nagyobbik fiú örömmel ment a menyasszonyához, de a kisebbik nagyon búsult.   Mikor 

odaérkezett az erdő szélére, a cicó már várta. Látta, hogy nagyon búsul. Azt mondja neki:   - Édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne 

látnám! Mondd meg, miért búsulsz?   - Hogyne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vőlegény vigyen a menyasszonyától 

egy virágcsokrot. Hát én a macskacicótól hogy vigyek?   - Ne búsulj, csak feküdj le és aludj - mondta a cicó.   Akkor megkapart egy nagy odvas fát, és 

sok kis macskacicó jött elő. Egyik cicó ezüstvirágot hozott, a másik aranyvirágot, a harmadik gyémántvirágot, s a menyasszony összeillesztgette mind 

egy csokorba.   A másik két királyfi már otthon volt, a kicsi későre ért haza. A király azt mondta, hogy nagyon szép a csokor, mindeniké nagyon szép, 

de a legkisebbé a legszebb.   Kérdezték, hogy mondja meg már, ki a menyasszonya, de csak azt felelte, hogy majd meglátják.   Telt-múlt az idő, egy 

hét múlva újra azt parancsolta a király, hogy menjen mindenik a menyasszonyához, és hozzon egy kendőt. Elmentek a királyfiak, a két nagyobb nagy 

örömmel, de a kisebbik csak nagyon búsult. Mikor odaért az erdő szélére, a cicó már várta. Azt mondja:   - Édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú 

arcodat ne látnám! Mondd meg, miért búsulsz?   - Hogyne búsulnék, mikor most kendőt kell vigyek a menyasszonyomtól. Hát a cicó nem tud szőni.   - Ne 

https://www.youtube.com/watch?v=3DtJu185u00
https://www.youtube.com/watch?v=LRPxIqRnFF0


búsulj, csak feküdj le és aludj.   Megint megkaparta az odvas fát, előjöttek a kis cicók. Egyik aranyszálat, a másik ezüstszálat, a harmadik 

gyémántszálat hozott. A menyasszony megszőtte.   Amikor hazaérkeztek, a király megnézte a kendőt. A két nagyobbik fiúnak azt mondta, hogy hát 

szép, szép a kendő, amit hoztak, de a legkisebbnek azt mondta, hogy ez nagyon szép.   - Mondd meg: ki a menyasszonyod?   - Majd 

meglátjátok!   Megint telt az idő. Nemsokára a király azt mondta, hogy most már hozza el mindenik a menyasszonyát. A két nagyobbik örvendezve 

ment a menyasszonyáért, de a legkisebb most már igazán nagyon búsult. Arra gondolt: hogyan vigye ő a macskacicót haza? Még eddig minden megvolt, 

ami szükséges, de most már nincs mit tenni, csak be kell mutatni.   A macskacicó ott várta az erdőszélen.   Megint azt mondja neki:   - Édes kicsi 

mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám! Mondd, miért búsulsz?   - Hogyne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik 

vigye haza a menyasszonyát. Én téged, cicót, hogy vigyelek?   - Ne búsulj, csak feküdj le és aludj!   A királyfi gondolta, hogy most nem alszik el, de 

csak nem tudott magának parancsolni, és csak elaludt.   Amikor felébredt, egy gyönyörű szép királyi palotában ébredt fel, és egy nagyon szép 

királykisasszony volt mellette. Azt se tudta, hogy mit csináljon! Nagyon meg volt ijedve. De a királykisasszony azt mondta neki, hogy ne búsuljon, mert 

ő az, akit macskacicó képében megkért, de ő el volt átkozva, hogy addig mindig macskacicó legyen, amíg valaki meg nem kéri macskacicó képében.   - 

Macskacicó voltam, most te megkértél, és visszaváltoztam királykisasszonynak.   Voltak ott a királyi palotában inasok; kocsisok, szobalányok, gyönyörű 

szép hintó, lovak. Beült a királyfi a királykisasszonnyal a hintóba, tizenkét ló húzta. Így mentek hazafelé.   Mikor hazaértek, már odahaza állott a 

lakodalom a legjavában. Mikor észrevették az őrök, hogy jönnek, a királynak hírt adtak, hogy jön más országból a király vendégségbe.   Mikor 

odaérkeztek, akkor látta a király, hogy az az ő fia és a menyasszonya. Nagyon csodálkoztak, hogy soha nem mondta meg, hogy az ő menyasszonya 

kicsoda. De ez a menyasszony volt a legeslegszebb.   Megtartották a lakodalmat. Incidától Boncidáig ért a vége. Itt a mese vége! 

Ének: 

 

 



Versek, mondókák: 

Nagyoknak: 

Nemes Nagy Ágnes: Cirmi és a tej 

 Cirmi macskánk be szeretne  

Rácsapni a verebekre  

Mégis inkább egeret  

Fog a házban eleget.  

 

No de nincs jobb – ugye, Cirmi? – 

Mint a tejbe beleinni,  

Már lopódzik sündörögve,  

Végre, végre itt a bögre. 

 

Jaj, be édes ez a tej!  

Cirmi gyorsan lefetyel.  

Ne siess úgy, hatra-vakra!  

Beragadtál, habzsi macska! 

 

Ez aztán az ijedelem!  

„Hol a fejem? Jaj a fejem!” –  

Rúgkapál, hull a tál –  

Végre Zsuzskó rátalál. 

 

Be falánk vagy, Cirmi macska!  

Mi lenne, ha okosabbra  

Nem találnál önmagadnál,  

S most már végleg bennragadnál? 

No de ne félj, pici állat,  

Látod, mégis kicibállak! 

 

Középsősöknek: 
 

Gazdag Erzsi – Tarka cica, fehér cica 

Tarka cica, 

Fehér cica, jaj! 

Meglátta, hogy 

Kemencén a vaj. 

 

Tarka cica, 

Fehér cica 

Egyet ugrott, haj! 

S nyelve hegyén 

Elolvadt a vaj. 

 

A gazdasszony 

Haragjában 

Seprut fogott, hej! 

S kopogott a fehér cica, 

Tarka cicafej! 

 

Kicsiknek: 
Mondóka: 
Macska, macska, 

csacska macska, 

fürge, mint a kishalacska. 

Ide fut, oda fut, 

Megpihenni sose tud. 

 



 

Kézműves ötletek: 

 

 

 

 

  



Fejlesztő játékok, feladatlapok:  

  

  


