
Téma: Vadállatok 

(gyerekek kérése alapján) 

Medvék nyomában a világ körül 1. 

2023. 01. 23 -  02. 2. 

Érdeklődés felkeltése: meselevél 

Kiemelten fejleszthető képességek, feladatok: ismeretbővítés, analizáló – szintetizáló 

képesség, fantázia, mondatalkotás, emlékezet, képzelet, hallási figyelem, 

mozgáskoordináció, együttműködés…. 

1. Meselevél 1. 

Brumm, bumm, brumm Tengelicések! Sziasztok! 

Borzas vagyok a Kerekerdő legfiatalabb medvebocsa. 

Tavasszal születtem a Barlangok utcájának 6. 

barlangjában. Medvemama és medvepapa nagyon szeret 

engem. Sokat törték a fejüket, hogy mi legyen a nevem, aztán medvemama egyszer 

csak így szólt: 

-  Legyen Borzas a neve, mert hiába próbálom meg kifésülni a bundáját az 

mindig úgy áll, mint a szénaboglya! 

Hát, így lettem Borzas a Barnamackók családjának legkisebbike. 

 Medvemamával és medvepapával egész nyáron az erdőt jártuk. Bebarangoltuk 

minden zegét-zugát. Aztán egyszer csak hűvösebbre fordult az idő. A fákon 

színesedtek a levelek és akkor medvepapa így szólt: 

- Ideje nyugovóra térnünk és átaludnunk a zimankós, hideg telet.  

Így is történt. Bevackoltuk magunkat a barlangba és medvemama és papa pár perc 

múlva már mély álomba merült, de én hiába próbáltam elaludni, csak forgolódtam 

és azon gondolkodtam, hogy vajon mi lehet a Kerekerdő után. Medvepapa és mama 



mindig azt mondta, hogy az erdőn túli világ veszélyes, de engem nem hagyott 

nyugodni a kíváncsiság. Óvatosan kibújtam a szüleim öleléséből, kisurrantam a 

barlangból és elindultam felfedezni az erdőn túli világot. 

Órákon keresztül trappoltam és egyszer csak az erdő fái helyett egy olyan helyre 

értem, ahol négyláb helyett két lábon járó lényeket láttam. A fák helyett 

hatalmas, magas építményeket és mindenfelé guruló, tülkölő, hangos valamik 

száguldoztak. Annyira megijedtem, hogy el akartam bújni. Megláttam egy hatalmas 

barlangszerű bejáratot. Gyorsan beügettem, de ahelyett, hogy nyugodalmasabb 

helyet találtam volna, egy hatalmas barlangszerű épületben találtam magam, ahol 

sok-sok keskeny fém út kanyargott és azokon jöttek, mentek az óriási, zakatoló, 

mozgó dobozszerű valamik.  

A zajtól, a fényektől, a megtett úttól már nagyon, de nagyon elfáradtam és ekkor 

észrevettem egy hatalmas dobozt (később megtudtam, hogy ez egy bőrönd, 

melybe a kétlábú, fura lények, - akiket embereknek hívnak - pakolnak mindenféle, 

számukra fontos dolgot) és gyorsan belebújtam. Már éppen elvackolódtam a jó 

melegben, amikor a bőrönd himbálózni kezdett alattam. Elképzelni sem tudtam, mi 

történik. Hát, az történt, hogy az ember, akié a bőrönd volt felszállt az egyik 

vonatra (mert már ezt is tudom) a bőröndjével (és velem) együtt és akkor lassan, 

majd egyre gyorsabban gurulni kezdett valahova. 

Vajon hova? Izgatottan várom, hogy hová is érkezünk. Majd megírom Nektek!  

 Borzas a medvebocs 

Tevékenységi terv 

A barnamedve (erdő, barlang, vonat) 

Játék Munka 

Barlangok, vonatok építése a 

csoportszoba bútoraiból. textilekből, 

tornaszőnyegből 

Málnás, mézes turmix készítése 

Memória és társasjáték készítése 

(medve, járművek) 



Méznyalogatás 

Vonatos játékok 

Vonatsínek építése 

 

Mézes puszedli fűzése 

Környezővilág megismerése Matematika 

A barnamedve jellemzői, életmódja 

Közlekedési eszközök fajtái 

Nyitott-zárt, egyenes-görbe vonalak 

Kör 

Csoportosítás, halmazalkotás, kiegészítés 

megadott számosság alapján 

Mozgás Ének-zene-tánc 
Mackójárás gyakorlása 

Fel és lelépések, ugrások, mászások 

Egyensúlyozás vízszintes padon (irányok, 

eligazodás térben) 

Egyensúlyozó járás kanyargós vonalon 

Játék: Medvevadászat 

Gyorsuló-lassuló ritmusok 

Közeledő-távolodó hangok 

Visszhang játék 

Dal: Szegény medvét megfogják 

Szabó T. Anna: medveindulójához dallam  

alkotás 

Zenehallgatás. Bartók: Medvetánc 

(szabad mozgás zenére 

Mese-vers-mondóka Kézműves alkotások 

Mézes odú 

Találós kérdések 

Szalai Borbála: Ez aztán a gyöngyélet 

Medveinduló 

Kányádi Sándor: Nyírbocskor 

Mese: A melegszívű medve 

Vonatos mondókák ismétlése 

Medvebarlang, medvelábnyom, mézes 

csupor mintázása  

Medve rajzolása körfirkával 

Vonat barkácsolása dobozokból 

Fák barkácsolása gurigákból 

Beszélgetőkör Nagyobbak feladata 

Hallási figyelem fejlesztése (dirmeg, 

dörmög, mormog) 

Egymás hangjának felismerése (mackó, 

mackó ébredjél) fogójátékkal 

összekapcsolva 

Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

(Ha a loncsos medvének nincs fésűje, 

akkor …) 

Medvebunda 

Beszélgetés: hova és mivel utaznál? Mit 

tennél a bőröndbe? 

Rajzos feladat: 10-es számlépcső 

(medvebarlang kamrájában a legfelső 

polcon 1 üveg, alatta 2 üveg… méz van.) 

 

Ötletelő: 

Medvebunda (rövidtávú memóriafejlődédét segítő játék) 

A játék menete: Amikor a medvék elhagyják a barlangot, mely otthont adott nekik a téli 

hónapokra első dolguk egy vakarófát találni maguknak, hogy megszabaduljanak vastag téli 



bundájuktól. Körben ülve mindenki elfordul jobbra és megvakargatjuk egymás hátát, majd 

mindenki keressen egy „vakarófát” magának a szobában és próbálja ki! Visszahívhatjuk a 

gyerekeket a körbe, ha azt kérjük tőlük, hogy mindenki keresse meg azt a medvét, akinek 

a hátát vakarta, majd megbeszélhetjük, hogy milyen érzés volt. 

Visszhang (együttműködés, hallásfejlesztés) 

A játék menete: Két csapatra osztjuk a játékban részt vevőket. Az egyik csapat egy 

barlanghoz ér, megbeszélik, hogy mit kiabálnak be a barlangba például: Hahó!, a másik 

csapat pedig visszhangozza hangjukat, szerepcserével addig folytatható a játék, amíg a 

gyerekek élvezik. 

Szabó T. Anna: Nemzetközi medve-induló (részlet) 

Írjunk hát egy medve-dalt! 

Minden medve tudja majd, 

minden medve megtanulja, 

két perc múlva fejből fújja: 

medve-dal, medve-dal, 

amit minden medve hall! 

Kányádi Sándor: Nyírbocskor 

 

Télen által addig nyalta, 

elvásott a medve talpa. 

Így most aztán pipiskedve 

illeg-billegél a medve. 

 

Elbilleg egy vén nyírfához, 

és nem sokat hímez-hámoz; 

lerántja róla az irhát, 

meghántja a korhadt nyírfát. 

 

Hajtogatja, gyûri-tûri, 

de nem akar sikerülni. 

Odaszökken a kis mókus: 

nem úgy kell azt, hókusz-pókusz! 

 

Erre egy lyuk, kettõ arra, 

venyigével összevarrja. 

Féltek-e a medvétől? 

 

Nini, itt egy híd! – váltott kézzel ütögetés 

a combon, mérőre 

Menjünk át! – váltott kézzel ütögetés a 

mellkason keresztbe, mérőre 

Nini, itt egy tó! – ütögetés a combon 

Ússzunk át! – úszó mozdulat, mérőre 

Nini, itt egy mocsár! – mérő a combon 

Keljünk át!- cuppogás és kézzel jelzed, 

mintha lépkednél a mocsárba 

Nini, itt egy hegy! - mérő a combon 

Másszuk meg! – lihegés és kötélmászás 

utánzása 

Nini, itt egy barlang! – mérő a combon 

Menjünk be! – lopakodás imitálása 

Jaj, fogtam valamit! – mintha elkapnál pl. 

egy labdát 

Hiszen ez egy medve! – kicsit ijedt 



S máris pompás nyírfakéreg 

bocskora van a medvének.  

hanggal 

Fussunk el! 

Méhes odú, lik-luk-lak 

Rajta van egy csip-csup-csap 

Ha megnyitod azt a csapot, 

Csodafinom méz csöppen! 

Hét bögrével idehozok, 

Aludjatok kicsi bocsok 

Dal: 

Szegény medvét megfogták, (d's sf mf s) 

táncolni tanították,(d's sf mr d) 

de kedvetlen a tánca, (a dallam ugyanaz, 

mit az első sorban) 

zireg-zörög a lánca. (a dallam a második 

soré) 

 

   

Ázsia: Panda (tigris, elefánt, vörös macskamedve…) 

https://cloud 

8.edupage.org/cloud?z%3A0fDzadf48I9mg9ovWRV4l7%2B1iwb7SHNV%2B9tldBhhzBp%2BUv

brbICYv6RsmOCiu7GQ  

Játék Munka 

Játék a homokkal töltött 

világítódobozban (térképek rajzolás, 

állatokkal való benépesítése… 

Bambusz építő 

Cipóre húzható medve, tigris, elefánt 

talp készítése dobozból, 

dobozkartonból  

Környezővilág megismerése Matematika 
Ismerkedés térképpel, földrészekkel 

Földrészek neve 

Ázsiában élő állatok (könyv, 

képnézegetés, válogatás, állatok 

felismerése, megnevezése 

A pandák (jellemzők összehasonlítása: 

panda, macskamedve, barnamedve) 

Védett és veszélyeztetett állatok 

fogalma 

Halmazok alkotása megadott szempontok 

alapján 

Halmazok számossága (számlálás, tő és 

sorszámnevek gyakorlása 

Sorozatok alkotása (több-kevesebb-

ugyanannyi) 

Mozgás Ének-zene-tánc 

https://cloud/


Egyensúlyozó járás az elkészített 

talpakkal 

Mozgatott bambuszrudak átugrása 

Jóga 

Tigris fogó 

Ritmusjátékok bambuszrudakkal 

Ismerkedés a kalimbával, hangtálakkal, 

gongokkal 

Mese-vers-mondóka Kézműves alkotások 

Vers: Varga Mária: Panda banda 

Mese: Elmer, a kiselefánt 

 

Elefánt. tigris, panda álarc készítése 

papírtányérból 

Bambusz, óriás panda barkácsolása „óriás” 

hengerekből (festés, vágás, ragasztás) 

Panda festése villával 

Beszélgetőkör Nagyobbak feladata 
Meseszövés: Borzas történetének 

folytatása (Mi történhetett vele, amikor 

találkozott a pandával, az elefánttal vagy 

a tigrissel?) 

Rögtönzött jelenetek eljátszása 

Pandás társasjáték tervezése, készítése 

(A panda útja a bambuszligetig) 

 

Ötletelő: 

 

 

 


