
Cinege mesék: Évindító pillanatok 3 felvonásban 2017. 

 

Első felvonás első szín: A nyári levél (július) 

Már több, mint 10 éve, hogy a nyár közepén levelet kap minden Cinege 

fióka a manóktól. Az idén gomba nagyapó 272. születésnapjára szólt a 

meghívás a manó tisztáson álló galagonyabokorhoz, ahol az új háza 

felépült. A levélből az is kiderült, hogy kőből, fából készült képekre vágyik, 

amivel díszíteni tudja az új otthonát. 

 

Kép forrása: Hinterland Mama 

 

Első felvonás második szín (augusztus) 

A levélhez igazodva és abból „ihletet” merítve alakítottuk ki a csoportszobát. 

Manó füvek kerültek az ajtóra, ablakra, zöld zugollyá változtattuk a 

,,vigasztaló” mesekuckót és virágokkal borítottuk a „vendégváró” koszorút: 



  

 

 



 

 

 

Második felvonás: Évkezdő játék a Manó tisztáson (augusztus 

vége)  

A tisztáson aztán újabb manó levelet találtunk, melyben az állt, hogy a 

virágtündérek rossz helyre ültették a születésnapra szánt virágjaikat, 

ezért ezeket meg kell keresnünk és Gomba apó új háza köré raknunk. 

Ehhez azonban szükségünk volt 26 virágra és 26 meglepetésre, melyet 

elrejtettünk a virágok kelyhébe. 

Így készültek a virágok: 



 

 

 



És így a kelyhekbe rejtett meglepetések: 

 

Mielőtt elindultunk volna a virágok megkeresésére kakukkfűvet kerestünk 
a tisztáson, hogy illatossá varázsolhassuk a kezünket, azért, hogy 

megtalálhassunk családonként 5- 5 ,,kincset” melyből manó házak, kertek 
készülhetnek, majd az első héten. 

 



 

Aztán már kezdődhetett is a „virág kereső” játék: 

 

 

 

 



 

Amikor mind a 26 virág a ház köré került mi magunk is egy nagy kört 
alkottunk és felhangzott a körbe csalogató ének (Hej vára, vára, nadavára 

vára, manófa közepébe, annak a tetejébe, hej vár vedd be!) és egyenként 
„befogadtuk” mind a 8 új fiókát és a családjaikat: 

 



 

Harmadik felvonás: Első napok az óvodában 

Ismerkedtünk, barátkoztunk, egymásra és újra egymásra találtunk és 

közben készültek a tündérkertek a gyűjtött kincsekből: 

 

Gomba házak készültek gyurmából: 

 



 

„Gombamező” játék a nagyobbaknak szívószálból és pomponokból, mely 

aztán valódi összpontosítást igényelt: 

 

A játék alapja só-liszt gyurma, melybe a gyerekek által felvágott 

hosszabb, rövidebb szívószálakat szúrtunk és ezekre kellett csipesszel 

feltenni a gombák kalapját. 

Elkészült az első „saját társasjátékunk: 



 

 

Szilvalekvárt főztünk a Mihály napi vásárra és, hogy a „feladat” nehezebb 

legyen a szilvákat úgy kellett szorosan egymás mellé rakni a tepsibe, hogy 

a héjuk nézzen lefelé: 

 

Mi történt még? Ölelő kör, melynek szabálya oly egyszerű: öleld át a 

melletted ülőt 



 

 

 

Egyre kisebb a takaróm. A játék lényege, hogy az egyre kisebbre hajtott 

takaró alá jól összebújva minél többen beférjenek 

 

Játszottunk a tornateremben: 



 

A felnőttekkel is eljátszottuk az első szülői találkozón a gyerekeink heti 

kedvenc mozgásos játékát.  

(Róka, tyúkok, kakasok: A róka az egyik sarokban áll háttal. A tyúkok, 

kakasok egy csoportban a szemben lévő sarokban és megegyeznek egy 

számban, melyre a róka megfordulhat, de úgy, hogy a róka azt ne hallja 

meg. Megegyezés után elindulnak a róka felé a számokat egyre 

hangosabban sorolva. A róka akkor kezdhet el tyúkot, kakast fogni, amikor 

a kitalált számot már kiabálva mondják. Akit elkapott az is rókává válik. 

Ház: a bordásfal.) 



 

Játék párban: Szavak nélkül párkeresés és egymással szemben kell 

vonalban felállni, Jól meg kell nézni a pároknak egymást, majd háromra 

hátat fordítanak egymásnak a párok és 3-4-5… dolgot meg kell 

változtatniuk magukon. Miután újra egymás felé fordulnak rá kell jönni, 

hogy ki, mit is változtatott magán. (pl. másképp áll a haja, a nadrágja, 

levette az övet, órát, ékszert stb.) 

 

Játék csapatban már a csoportszobában: Asztalonként kaptak a csapatok 

egy-egy „kérdéssort”, melyen nálunk a következő ’feladatok” voltak: 

Adjátok össze, hogy  



1. Összesen hány évesek vagytok? 

2. Hány éve laktok Nagykovácsiban? 

3. Hány gyereketek van? 

4. Hány Cinegés hagyományt tudtok felsorolni? 

 

Aztán pénteken, Fecskehajtó kisasszony napján egy újabb manó levél és 

egy hatalmas csomag érkezett a csoportba. A borítékban a következő 

levelet kaptuk Gomba nagyapótól: 

 

Kedves Cinegék! 

Köszönöm Nektek a sok-sok szép képet, melyet a szülinapomra hoztatok. 

Amikor rájuk találtam egyből fel is tettem őket a szobám falára és mindenki, 

aki csak vendégségbe jött hozzám a csodájukra járt. 

Most azonban ismét egy kéréssel kell, hogy forduljak hozzátok. Hogy miért? 

Mert levelet kaptam az Afrikában élő Homokmanóktól, hogy utazzam el 

hozzájuk, mert sok-sok kismanónak kell óvodába, iskolába indulnia a 

napokban és nem tudják másképp megoldani azt, hogy mindegyiküknek 

legyen valaki, aki elkíséri őket, csak úgy, ha én is segítek. Úgy döntöttem, 

hogy segítek és elutazom Afrikába és mivel ma van Fecskehajtó napja, 

amikor is a fecskék útra kelnek és Afrikáig repülnek, fecskeháton teszem 



meg ezt a hosszú utat. Amíg nem érkezem vissza Rátok bíznám a 

kincseimet, melyet egy nagy csomagban elküldtem Nektek. Ugye vigyáztok 

rájuk? 

Segítségeteket köszönöm: Gomba nagyapó 

 

A csomagot kibontva megtaláltuk az összes születésnapra készített 

meglepetésünket és mást is... A gyerkőceink öröme leírhatatlan volt, 

amikor rájöttek, hogy manó nagyapó legféltettebb kincsei lapulnak a 

csomagban. Persze, hogy vállalták, hogy vigyázzunk rájuk. Így aztán ezek 

felkerültek a csoportszoba ajtajával szembeni falra, hogy mindig szem 

előtt legyenek és várják nagyapó hazatértét. 

 

Ezzel vége is lehetne az első heti „beszámolómnak”, de befejezésül még 

egy „képriport” Sólyom első napjairól, aki egyike a 8 fiókánknak. 

Hétfő – kedd: Óvoda, óvoda, ki a csoda jár oda? Hát én Anyával 

Szerda: Az Anya nélküli első percek „Nem akarom, nem akarom, nem 

akarom!!!! 

 



A pityergő kuckó, a mese, a „varázsvíz” sem kell. Varázsoljatok a 

többiekkel, többieknek, de én Anyát akarom! 

10 perc elteltével:  

Mi történhet annál az asztalnál? Nosza, nézzük meg, de szigorúan csak az 

öledből: 

 

Na jó, ha már ekkorára nőttem és elzsibbadt a lábad, akkor mellőled is 

látom: 

 

 



Az első, felszabadult nevetés az összedőlő gombaház láttán: 

 

Csütörtök: Búcsú az ajtóban. Sok ölelés, sok puszi. Ölbekapás és persze 

újabb nem akarom.  

- Nem akarok kuckót, nem akarok varázsvizet, nem akarlak Téged és 

nem szeretlek. 

- Rendben, de akkor mit szeretnél? 

- Vizet. Sok-sok vizet az egész szobában! 

- Nincs varázspálcám. Így, hogyan tudnék varázsolni? 

A kérdés után pár másodperccel Zéti már hozza is a tüsiből épített pálcát 

és közben Jázi a fülembe súgja: 

-  Behozzam a ládából a kék anyagot, amiből tavaly vízesést 

csináltunk? 

Bólintok, és már tekeredik, folyik, zúdul is a „víz” az asztalokon, székeken, 

réseken, padlón. Beborítja az egész csoportszobát. 

- Halakat is akarok! 

Körbe nézek és varázsigéket mormolok. A gyerekek azonnal megértik és 

egyre többen tátogva úsznak a vízben: 



 

 

- Horgászbotot is akarok, horoggal és csalival 

Nosza, elő az erdőben gyűjtött botokkal, fonallal, a maradékdróttal és 

készül is a horgászbot. Csalinak jó lesz a polcon megbúvó pillecukor. 

Egészségesnek ugyan nem mondható, de a kockákra vágott körte bizony 

lepottyan róla.  

 



A játékba belefeledkező Sólyom a kifogott „halával”: 

 

Lehet, talán, esetleg holnap is jövök 

Péntek: Na jó, ugyan nem jászom még veletek a körben, de már 

leülök közétek és segítek is Nektek: 



 

Péntek ebéd után: Sólyom beszaladt elköszönni és azt mondta: Hétfőn 

jövök - és mi izgatottan várjuk, hogy a „vigasztaló, pityergő kuckóban 

kezdjük e a napot vagy esetleg …? 

 


