
Cinege mesék 
A tücsök és a hangya, avagy egy mesés hét 

Középpontban: La Fontaine: A tücsök és a hangya 

Mit csinált a Tücsök nyáron? 

Csak muzsikált hét határon. 

Aztán jött a tél a nyárra, 

s fölkopott a koma álla. 

Szomszédjában élt a Hangya. 

Éhen ahhoz ment panaszra, 

s arra kérte, egy kevéske 

búzát adjon neki télire. 

„Búzát? – szólt a Hangya sógor. – 

Már ez aztán a sok a jóból! 

Tél elején sincs búzád már? 

Hát a nyáron mit csináltál?” 

„Mit csináltam? Kérem szépen, 

muzsikáltam – szólt szerényen 

Tücsök mester. – Aki kérte, 

nótát húztam a fülébe!” 

„Nótát húztál, ebugatta? 

No hát akkor – szólt a Hangya – 

járd el hozzá most a táncot! 

Jó mulatságot kívánok.” 

  

http://lenvirag.blogger.hu/2016/10/07/a-tucsok-es-a-hangya-avagy-egy-meses-het


A heti terv (részlet): 

Kedd - középpontban a tücsök 

Kiemelt tevékenység tartalma: 

Jóga 

Felkínált kiegészítő tevékenységek 

Tücsök barkácsolása gurigából, 

csiszolóvászonból 

Értékközvetítési tartalmak: 

A tücsök és a hangya 

Tücsök koma gyere ki 

Nagyobbak feladata: ritmusképletek 

visszatapsolása 

Módszerek, eszközök: 

Bemutatás, megfigyelés, beszélgetés, 

gyakorlás 

  

Guriga, csiszolóvászon, fekete tempera 

Szerda – középpontban a hangya 

Kiemelt tevékenység tartalma: 

Hangya barkácsolása tojástartóból 

Hangyaboly mintázása só-liszt gyurmából 

Hangyák festése ujjlenyomattal 

Nagyobbak feladata: kiegészítés megadott 

számosságra 

Felkínált kiegészítő tevékenységek 

Hangyaboly élete – videó 

Hangyafarm befőttes üvegbe 

Képnézegetés, válogatás, csoportosítás 

hamupipőke játék időre 

Kerékpározás 

Értékközvetítési tartalmak: 

A hangya és az egér lakodalma – mese 

Módszerek, eszközök: 

Befőttes üveg, termőföld 

Apró magok, tojástartó 

Hangya képek (azonos, különböző) 

  



Csütörtök – középpontban a hegedű 

Kiemelt tevékenység tartalma: 

Ritmusérzék és az egyenletes lüktetés 

Hegedül a kisegér 

Kistücsök, kistücsök 

Nagyobbak feladata: Hangszerek párosítása 

árnyékképek alapján 

Felkínált kiegészítő tevékenységek 

Játékok a tornateremben - egyensúlyozás 

tárgyakkal, tárgyak kerülésével 

Hegedű díszítése, készítése dobozkartonból 

Karmester játék 

Értékközvetítési tartalmak: 

Zsadányi Lajos: Itt az ősz 

Módszerek, eszközök: 

Játékos cselekedtetés 

Péntek – középpontban a rét 

Kiemelt tevékenység tartalma: 

Környező világ felfedezése: 

A rét ősszel 

A rovarok, bogarak készülődése a télre 

Séta a Békás tó előtti rétre 

Felkínált kiegészítő tevékenységek 

Mese illusztrálás 

Őszi rét, tücsök odú és hangyajárat 

ragasztása színes papírból vágással, 

gyűréssel, tépéssel, ragasztással 

Értékközvetítési tartalmak: 

A tücsök és a hangya 

Zenehallgatás 

A mező hangjai (relaxációs zene) 

Módszerek, eszközök: 

Ragasztó, csomagolópapír, színes maradék 

papírok 

  



A megvalósulás lépései 

Készültek a tücskök gurigából, hungarocell golyóból, dekor gumiból és zsenília drótból, 

hegedűk, mezők és erdők 

 

 



      

Készültek hangyajáratok, só-liszt gyurmából és apró gyöngy "tojásokból" 

      



Készült egy paraván is nagy dobozból 

 

 

 

 



És amikor mindennel elkészültek, megnyitotta kapuit a "Cinege színház" 

 


