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A projekt megtalálható Görög Katalin – Varga Éva PALETTA Projektek lépésről lépésre,  

Kézikönyv pedagógusoknak című kiadványban. 

 

 

 

 

 

A hálótervből, feladatokból nem csak tanítók, hanem óvodapedagógusok is nyerhetnek 
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HÁLÓTERV 
A témafeldolgozás fejlesztési területei és a hozzákapcsolódó 

tevékenységek a műveltségi területek szerint 

 

Fejlesztési területek Tevékenységek  
Magyar nyelv és irodalom 

„Hol volt, hol nem, messze, messze, 

volt egy boglyos lompos, loncsos,  

egy bozontos öreg medve,” 

(Kormos István: A tréfás mackók) 

- Szókincsbővítés, beszédkészség 

fejlesztése  
- Olvasás – szövegértés fejlesztése; 

lényegkiemelés, jegyzetelés, 
beszámoló 

- Kommunikációs, együttműködési 
készség fejlesztése 

- Kreativitásra nevelés  
- Emlékezet, figyelem fejlesztése 

- Az írás eszközként való 
használata, íráskészség, írásbeli 

szövegalkotás fejlesztése 
- Nyelvtani ismeretek elsajátítása a 

témához kapcsolódó 

szöveganyagokkal    
- A helyes könyvtárhasználat 

elsajátítása 

- Mesék, regények, versek olvasása  

- Verstanulás, dramatikus játékok 
- Bábelőadás a szülőknek  

- Mondókák, találós kérdések 
megtanulása, szólások, 

közmondások értelmezése 
- Ismeretterjesztő szövegek 

feldolgozása, látogatás a 
könyvtárban 

- Gyűjtőmunka – jegyzetek 
könyvekből, újságokból, Internetről 

– beszámoló, kiselőadás az egyéni 
kutatásokról 

- Mese, vers írása, könyvkészítés 

önállóan 

Matematika, informatika 
„Lakott az Erdőn Két kicsi Mackó: 

Rossz volt az egyik, a másik - az JÓ! 

Jó Maci fújta a Kétszer Egyet, 

Rossz Macin minden nadrág kifeslett.”  

(A. A. Milne: Kétszer) 

- Összehasonlító képesség 
fejlesztése  

- Mennyiségfogalom alakítása, 

megszilárdítása  
- Számolási készség fejlesztése 

- Logikai készség, 
problémamegoldó gondolkodás 

fejlesztése 
- Adatfeldolgozási készség 

fejlesztése 

 

- Medve magasságának 
összehasonlítása saját 

magasságukkal mérések alapján 

- Medve tömegének szemléltetése: 
hány gyerek tömege teszi ki egy 

kifejlett medve tömegét  
- Medvéről szóló szöveges feladatok 

megoldása 
- Kombinatorikai feladatok 

játékmacik segítségével 
- Statisztikai adatok feldolgozása, 

ábrázolás grafikonon 



 
 

 

Természet- és társadalomismeret 
„Kinn voltam a rengetegerdőn, 

medvét láttam kúszni a lejtőn,” 

(Weöres Sándor: Medve-nóta) 

- Ok-okozati összefüggések 

megláttatása  

- Társadalmi, természettudományi 

ismeretek bővítése, lényegkiemelés 

- Szókincsbővítés, beszédkészség, 
kommunikációs készség fejlesztése  

- Gyűjtött anyagok, ismeretek 
rendszerezése 

- Térképhasználat, tájékozódási 
készség fejlesztése 

 

 

 

- A medvék, mint emlősállatok; az 

emlősök jellemzőinek megfigyelése 

- Téli álmot alvó, illetve pihenőt 

tartó állatok jellemzőinek 

összegyűjtése 
- Mikor bújik ki a medve a 

barlangjából?: Népi megfigyelések, 
népszokások felkutatása  

- Medvefajták jellemzői (külső 
jegyek, táplálkozási szokások, 

élőhely, stb.), előfordulásuk a 
különböző földrészeken,  

- A medvecsalád tagjainak 
megnevezése, a bocsok nevelése 

- Az állatok gondozása, 
állatvédelem  

- Látogatás a veresegyházi Medvék 
és farkasok otthonába 

(www.medveotthon.hu) és a 

Budapesti Állatkertbe – interjú 
készítése a gondozókkal 

 
Vizuális és manuális kultúra  

„Azért járom ilyen lassún 

aki festő, pingálhasson.” 

(József Attila: Medvetánc) 

 

 
- Új technikák megismertetése és 

elsajátíttatása 
 

- Finommozgás fejlesztése  
 

- Tiszta munkára, takarékosságra 
nevelés  

 
- Kreativitás, fantázia fejlesztése 

 

- Együttműködési készség 

- A medve ábrázolása változatos 

technikákkal: festéssel, színes 
ceruzarajzzal, mintázással, montázs 

technikával 

– Illusztrációk, borítók készítése a 

versekhez, mesékhez, könyvekhez- 
„Kelj fel medve” készítése sajtos 

dobozból  

- Medve ujjbáb készítése 

(Játékos origami – 37. old.)  
- A bábelőadáshoz, dramatikus 

játékokhoz díszletek, bábok, 

http://www.medveotthon.hu/


fejlesztése jelmezek készítése 
 

 
 

Ének-zene-mozgás-játék 
„A mackók is kocognak, 

s így egykettőre lefogynak, 

mert Csonti, mire hazaérnek, 

eleszi előlük a mézet.” 

 (Tandori Dezső: Helyes mozgalom) 

- Finom-és nagymozgások 

fejlesztése  

- Ritmuskészség, éneklési készség 
fejlesztése  

- Éneklési kultúra kialakítása, 
hangszínhallás fejlesztése 

- Hangszerek hangjának 
felismerése  

- Szabályok betartására nevelés 

 

 

- Dalok megtanulása (Bújj, bújj 

medve; Brumbrum Brúnó; Mackó 

brummog; Mackó Lackó; Cipósütő 
dal;) 

- Zeneművek, megzenésített versek 

meghallgatása a medvékről (Gryllus 
Vilmos, Kaláka együttes, Halász 

Judit, Vitai Ildikó dalai) 

- A természet hangjai – medve 

hangjának hallgatása felvételről 
- Utánzó mozgások bemutatása 

- Játékok megtanulása: Féltek-e a 

medvétől?; Mackó, mackó ugorjál; 
Medvetáncoltató, Medvevadászat; 

Elefánt, zsiráf, medve; Itt a mackó, 
hol a mackó, 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 



 

A témafeldolgozás lépései 

1. évfolyamon 
A témafeldolgozás Gyertyaszentelőtől május végéig tartott 

 
lépés tartalom tevékenység, munkaforma  egyéb 

 
 

1. 
 

A téma 

bevezetése 
Mit tudunk 

már? 
Mit szeretnénk 

megtudni? 

- Mit tudunk már? Mit 
szeretnénk megtudni? - 

megfogalmazás csoportonként 
szóban 

- Levél a szülőknek 
- Gyűjtőmunka indítása, 

egyéni kutatónapló bevezetése 
- Gyertyaszentelő: 

népszokások Fésűs Éva 
meséje: A korcsolyázó mackó 

– a mese meghallgatása és 
közös elemzése 

- Farsangi álarc (medve) 
készítése, műsor összeállítása, 

betanulása 

- Daltanulás: Brumbrum Brúnó 

 
Farsangi 

mulatság: 
a medvés műsor 

bemutatása a szülőknek, 
tanároknak, és az iskola 

tanulóinak 
 

Hálóterv és 

versajánló az 
osztály 

honlapján 
 

Felelősi táblázat 
elkészítése – medvefejek 

csipeszből és papírból 

 

2. 

 

A medve – 
testfelépítése, 

testrészei, 
bundája 

 

- Látogatás az Állatkertbe - az 

emlősállatok jellemzőinek 
megfigyelése  

- Az állatok gondozása, 
állatvédelem – interjú az 

ápolókkal 
- Jegyzetek, rajzok készítése a 

kutatónaplóba 

- Játékok testnevelés órán és 
tanóra elején: Féltek-e a 

medvétől?; Elefánt, zsiráf, 
medve 

- Daltanulás mozgással: 
Cipósütő dal 

- Milne: Micimackó (részletek 
felolvasása a regényből) 

 

 

Az állatkerti 
látogatás 

megszervezése a 
szülők 

bevonásával 
 

Kooperatív 

alapcsoportok 
létrehozása – 

névválasztás 
 

 

3. 

 

A 

medvecsalád 

- A medvecsalád tagjainak 

megnevezése 

- Ismeretterjesztő szöveg 

 

Önálló olvasás 

délutánonként 



tagjai 
 

feldolgozása közösen 
- Mintázás – medve figura 

készítése agyagból önállóan 
- Medve tömegének 

szemléltetése: hány gyerek 
tömege teszi ki egy kifejlett 

medve tömegét  
- Bodó Béla: Brumi újabb 

kalandjai - a regény 
felolvasásának indítása  

- Daltanulás: Mackó brummog  

Marék Veronika: 
Boribon mesék 

(7 könyvből álló sorozat) 
Interneten Marék Veronika 
honlapjának megtekintése 
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5. 

 
A medve 

viselkedése 
különböző 

évszakokban 
 

- Mivel táplálkozik a medve? - 
táplálékokat ábrázoló képek 

válogatása csoportmunkában 
- Látogatás a könyvtárban, 

medvékről szóló könyvek 
keresése, műfaj szerinti 

csoportosítása (mesekönyv, 
verseskönyv, regény, 

ismeretterjesztő könyv) 
csoportonként 

- „Kelj fel medve” készítése 
sajtos dobozból egyénileg 

- Medve magasságának 

összehasonlítása saját 
magasságukkal adatok és 

mérések alapján – 
medveábrázolás eredeti 

méretben csomagoló papírra 
közösen 

- Daltanulás: Mackó Lackó 
- Játék: Itt a mackó, hol a 

mackó 

 
Sajtos dobozok 

gyűjtése 
 

Otthoni feladat 
1. Medvékről szóló 
könyvek keresése 
otthon 
2. Otthoni játék 
mackók 
megszámolása, a 
legkedvesebb 
lerajzolása 
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7. 

 
Medvefajták 

 

- Képgyűjtés az Internetről, 
ezek csoportosítása 

medvefajták szerint 
- A fajták bemutatása páros 

munkával, jelölés térképen 
- Ismeretterjesztő film 

megtekintése - a medve 
mozgásának, hangjának 

megfigyelése, utánzása 
- Szólások, közmondások 

értelmezése közösen 
- Megzenésített versek 

hallgatása, tanulása 
- Medveábrázolás 

 
Önálló olvasás 

délutánonként 
Fülesmackó 

mesék 
(14 mese Fülesmackóról és 

barátairól) 



dugónyomattal, egyéni 
munkával 

- Játék: Medvetáncoltató 

 

8. 

 

Állatvédelem 
 

 

- Mit tehetünk mi az 
állatokért? – kiáltvány közös 

megfogalmazása  
- Daltanulás: Bújj, bújj medve 

- Medvéről szóló szöveges 

feladatok megoldása 
matematika órán együtt és 

önállóan 
- Mondókák, találós kérdések 

megtanulása 
- Aaron Judah: Macóka régi és 

új meséi (mesefeldolgozások, 
meseillusztrálás) 

- Medvék, medvefejek 
készítése papírhajtogatással 

- Játék: Medvevadászat 

 

 
9. 

 
A medve az 

irodalomban, 
híres medvék 

 

- Mesékben, versekben, 
regényekben, rajzfilmekben 

előforduló híres medvék 
összegyűjtése, jellemzőik 

megbeszélése 
csoportmunkával 

- Mackó és az állatok c. 
bábelőadás megtekintése a 

Budapest Bábszínházban 

- Dramatikus feldolgozása egy 

verses mesének (Nemes Nagy 
Ágnes: Ki ette meg a málnát?) 

– díszletek készítése együtt, 

bábok készítése önállóan 
- Kombinatorikai feladatok 

játékmacik segítségével  
- Milne: Kétszer – a vershez 

készített illusztrációkból közös 
könyv készítése 

 
A 

színházlátogatás 
előkészítése a 

szülőkkel közösen 

 
10. 

 
Meseírás, 

versírás 

- Zeke László: Borzontorz 
esete a félszemű játékmacival  

1. a történet felolvasás utáni 
megbeszélése  

2. kedvenc mackóm – 

ábrázolás több nézőpontból – 
önálló munka 

- Önálló mese- és versírás 

 
 

 
Szerepek 

tanulása, próbák 

a műsorhoz 
 



Saját mesék, versek 
illusztrálása 

- Megzenésített versek 
hallgatása, tanulása 

- A szülőknek szóló verses, 
énekes, mesés műsor 

összeállítása, szerepek 
kiosztása 

- Játék: Mackó, mackó ugorjál 
(kötélhajtó ügyességi verseny 

testnevelés órán) 
 

 

11. 

 

Rendszerezés, 
kiállítás 

 

- A gyűjtött anyagok 
rendezése, rendszerezése, a 

kutatónaplók befejezése 
- Mackó kiállítás az otthoni 

kedvencekből – a kedvencek 
nevének felírása 

- Meghívó készítése az 
ünnepségre 

 

Otthoni feladat 
Játék mackók 

gyűjtése a 
kiállításhoz 

 

12. 

Témalezárás 

1. 

- Anyák napi műsor a 

családoknak medvés, mackós 
versekből, dalokból és 

bábjátékból összeállítva 

A terem díszítése, 

átrendezése a 
műsorhoz 

13.  Témalezárás 

2.  
 

 

 

- Látogatás a veresegyházi 

Medvék és farkasok 
otthonába 

- A téma és a látogatás 

értékelése írásban 

A kirándulás 

megszervezése a 
szülőkkel közösen 

 

 
Versek: 

Cser Gábor: Álomszuszék 
Csukás István: Mackómese 

Gyárfás Endre: Mackóébresztő 
Hajnal Anna: A náthás medve  

Imecs Lászlóné: A jegesmedve 

József Attila: Medvetánc 
Kalász Márton: Kismálnási 

Kányádi Sándor: Erdőn jártam 
Kormos István: Téli álom 

A. A. Milne: Kétszer,  
Móricz Zsigmond: Jó a ropogó…  

Murayné Szy Éva: Brummogó játék 
Nagy László: A jegesmedve  

Nemes Nagy Ágnes: Ki ette meg a málnát 



Pákolitz István: Mézlopó, Erdei strand 

Simai Mihály: Bocsok altatója 
Szabó T. Anna: Nemzetközi medve-induló 

Tarbay Ede: Mackók mézlopó mondókája  

Tandori Dezső: Verébvilág, medvevilág, Barna medve, zöld madár, Ami 
kinyomozhatatlan, Helyes mozgalom, A budai kertmozgóban, Így lett 

sakk!, Ez a mackó valahova indul, Az asztal, Könnyű dolog?, Tartalma: 
medve 

Varga Csaba: Mackó 

Weöres Sándor: Medve-nóta, Mackó brummog, A medve töprengése 

 
Regények, mesegyűjtemények: 

Bakó Ágnes: Misóka (meseregény, 1968) 
Bodó Béla: Brumi az iskolában, Brumi Mackóvárosban, Brumi legújabb 

kalandjai, Brumi a Balatonon, Brumi, mint detektív 
Gyárfás Endre: Dörmögőék Vidám Parkja és csodajátéka 

Czeslaw Janczarski: Fülesmackó meséi 
Aaron Judah: Macóka meséi 

R. Kipling: A dzsungel könyve 

Kormos István: Mesék Vackorról 
Marék Veronika: Boribon és Annipanni, Boribon születésnapja, Boribon 

kirándul, Boribon és a 7 lufi, Boribon beteg, Jó éjszakát Annipanni! 
Annipanni, hull a hó! 

A. A. Milne: Micimackó, Micimackó kuckója 
Sebők Zsigmond: Dörmögő Dömötör 

 
Mesék: 

A Nap és a Hold (indián népmese) 
Fésűs Éva: A korcsolyázó mackó, Játékország kis mackója, Az irigy 

medve, Mackó-tréfa, Jó éjt, bocsok!  
Móra Ferenc: Sündisznócska lovagol; A nagyhatalmú Sündisznócska 

Dmitrij Nagiskin: Amur-parti mesék (Hogyan veszett össze a medve 
meg a mókus; Két gyönge meg egy erős; A róka meg a medve; A medve, 

mint szarvaspásztor) 

Vázsonyi Endre: Rémusz bácsi meséi (Melyik a legerősebb állat?; Hét 
óntányér, hét ónkupa és egy teáskanna története; Hogyan ugrasztotta 

szét a Róka vendégeit a Nyúl?; Történet a rettenetes Öhöm-Böhömről) 
Zeke László: Borzontorz esete a félszemű játékmacival 

Kisgyermekek nagy mesekönyvéből 
Bianki: Medvebocsfürösztés 

Gyulai Pál: A medve és a farkas  
L. Tolsztoj: Három medve 

Kolozsvári Grandpierre Emil: A két kicsi bocs meg a róka 
A vityilló (orosz mese) 

Az okos medve (oszét mese) 
 

Találós kérdések a medvéről 
 



Barlang mélye az én hazám, itt élem a világom,  

Télen alszom, nyáron meg a kerek erdőt járom. 
Azt se bánnám, ha az erdő csupa mézzé válna, 

Bár nem tudom, hogy akkor majd hol terem a málna.  

 
Hegyoldalban dirmeg-dörmög, a mancsán hosszú körmök, 

szereti a málnát, szedret, örvend, hogyha sokat szedhet.  
 

Barlang mélyén alszom télen, nyáron szedren, málnán élek.  
 

Vadon a hazája, van meleg bundája, 
Lomhán jár és forog, rossz kedvében morog. 

 
Tenyeres, talpas hatalmas, barna bundás óriás, 

Meglesi a méheket, s mézet rabol, ha lehet. 
Szamócát is szedeget, átalussza a telet.  

 
 

Szólások, közmondások: 

Ne igyál előre a medve bőrére 
Alszik, mint a medve 

Csak a talpát nyalja, mint a medve 
Erős, mint a medve 

Megszokta, mint medve a vackort 
Szereti, mint medve a mézet 

Aki egy medvét ismer, az mind ismeri 
Előre iszik a medve bőrére 

Brummog, mint a medve 
Erős, mint a medve 

Kevés (vagy), mint Mackó sajtban a brummogás 
Kevés (vagy), mint Mackó sajtban a medvetalp 

Kevés (vagy), mint kilenc mackónak egyetlen vackor 
Morog, mint a medve. 

Nem jó a kölykes medvének fiát faggatni 

Ha egy medvét kérsz táncra, jobb ha hagyod, hogy ő vezessen 
Nincs annak esze, kit a láncos medve megharap 

Nyulat kerget, és medvére talál 
Szereti, mint a medve a mézet 

Szőrös a medve, de erős is 
Válogat, mint a jóllakott medve a vackorban 

 

 
Mondókák 
 

Egye meg a jegesmedve, 
el vagyok én keseredve. 

 



Mackó, mackó, ugorjál, 

mackó, mackó, forogjál, 
tapsolj egyet, ugorj ki! 

 

Megyen a medve, 
morog a mája, 

cserfa pipája, 
lószőr bokrétája. 

 
Dirmeg, dörmög a medve, 

nincsen neki jó kedve. 
- Alhatnám, mert hideg van, 

jobb most benn a barlangban! 
 

Szegény medvét megfogták, 
Táncolni tanították; 

De kedvetlen a táncra, 
Zireg-zörög a lánca. 

 

Kismackó, ha gyepre ülsz, 
ha sokáig ott csücsülsz, 

Mackó Balázs jól vigyázz, 
jól vigyázz, hogy meg ne fázz! 

 
 
 
 

 

Játékok 
 

Medvetáncoltató 

 
Egyik gyermek a medve, aki középen egy széken ül, egy másik a 

medvetáncoltató. 1,5-2 méteres kötelet fognak a két végénél; 
elengedniük nem szabad. A többi játszó körülöttük áll. A játék lényege, 

hogy a körülállók a medvét megérintsék úgy, hogy a medve, vagy a 
táncoltató valamelyiket is el tudná érni. Nem szabad a medvét 

megérinteni akkor, ha a táncoltató azt kiáltja: Medvém szabad! Ha valaki 
ez ellen vét, medve lesz, a medvéből táncoltató, ez utóbbi, pedig a többi 

közé áll. Úgyszintén helyet cserélnek a játékosok akkor, ha valamelyiket a 
medve, vagy a táncoltató megérintette. A táncoltató úgy védi meg a 

medvét, hogy amennyire a kötél hossza engedi, körben szalad, és távol 
tartja a játszókat. 

Egy másik változata a játéknak: a medve üldözi az incselkedőket, 
ameddig a kötél hossza engedi, és a táncoltató helyén állva marad. 

 

Itt a mackó, hol a mackó 
(eredetileg: Itt a macska, hol a macska) 



 

A játékosok kört alkotva szorosan egymás mellé állnak, vagy ülnek. A 
kereső a kör közepén helyezkedik el. A játékosok a mackót (vagy egy 

összecsomózott zsebkendőt, stb.) a hátuk mögö 

űtt körbe adogatják, és közben mondogatják: Itt a mackó, hol a mackó. 
A kereső addig jár körben, amíg a macskát megtalálja. Találgatás közben 

annyi éves lesz, ahányszor tévesen mutat egy-egy játékosra. Akinél 
megtalálja, azzal helyet cserél. Az a győztes, aki legkevesebbet 

találgatott. 
 

 
Elefánt, zsiráf, kenguru, medve 

 
Alkossunk egy kört, egymáshoz jó közel állva. Valaki legyen AZ és álljon a 

kör közepére. Mutasson rá valakire és mondja, hogy „elefánt” vagy 
„zsiráf” vagy” kenguru” vagy „medve”! 

Elefánt: Akire az AZ rámutatott és elefántnak nevezte, gyorsan a karjával 
mutasson ormányt magának, a két oldalán álló pedig adjon neki két nagy 

fület a két karjával. 

Zsiráf: Akit az AZ  zsiráfnak nevezett, növesszen magának hosszú nyakat 
úgy, hogy a két karját a feje fölé nyújtja összekulcsolt ujjakkal. A két 

mellette álló pedig kölcsönözzön neki foltokat úgy, hogy tenyerüket a 
zsiráf testére teszik. 

Kenguru: Akit az AZ kengurunak nevez, két karját a hasa előtt 
összekulcsolva erszényt formáz, két mellette álló társa aprókat szökdelve 

kezét az erszénybe dugja. 
Medve: Akit AZ medvének nevez, kicsit előre dőlve két karját maga 

mellett tartva mutassa, hogy kövér, mellette álló társai pedig két oldalról 
kicsi füleket alkossanak a tenyerükből. 

Mindig az kerül be a kör közepére, aki a leglassabban hajtotta végre a 
feladatot. Ha a csoport hamar belejön, megegyezés szerint más állatokat 

is tehetünk bele. 
 

Féltek-e a medvétől? 

 
Egyszerű fogójáték. A terem egyik végén felsorakoznak egy vonalban a 

játékosok, a terem közepén egy meghatározott vonalon, vagy kijelölt 
szakaszon belül van a medve. Megkérdezi a többieket: Féltek-e a 

medvétől? Mire ők válaszolnak: Nem! A válasz után rögtön futásnak is 
erednek a terem másik vége felé. Akit a medve elkap, az szintén medve 

lesz. Az nyer, akit utoljára fognak meg. 
 

 
 

Medvevadászat 
 

(A szöveget a játék vezetője mondja előre, a többiek, pedig kórusban 
ismétlik, mozdulatokkal kísérve.) 



Menjünk medvét vadászni! 

Nini! Ollálá! Mit látok? 
Hiszen ez egy híd! 

Át kell menni rajta! (Trapp, trapp) 

Átértünk! Menjünk tovább! 
Nini! Ollálá! Mit látok? 

Hiszen ez egy folyó! 
Át kell úszni rajta! 

Átértünk! Menjünk tovább! 
Nini! Ollálá! Mit látok? 

Hiszen ez egy hegy! 
Át kell mászni rajta! 

Átértünk! Menjünk tovább! 
Nini! Ollálá! Mit látok? 

Hiszen ez egy mocsár! 
Át kell menni rajta! (Cupp, cupp!) 

Átértünk! Menjünk tovább! 
Nini! Ollálá! Nem látok semmit! 

Hiszen ez egy erdő! 

Hú, de sötét! 
Mi ez? 

Van két füle! 
Van két szeme! 

Hú, de szőrős! 
Hiszen ez egy medve! 

Futás! 
(Visszafelé ugyanazokat gyorsan mutogatva: mocsár, hegy, folyó, híd, 

ami leszakad!) 
Dalszövegek 

Csukás István: 

Mackó brummog: irgum-burgum, 

bundám rongyos, ezért morgom. 
 

Elballagott a szabóhoz, 

de a szabó pénzért foltoz. 
 

A mackónak nincsen pénze, 
elköltötte akácmézre. 

 
Szegény mackó, mi lesz veled, 

hogyha megjön a nagy hideg? 
 

Brumbrum, Brúnó 
Brum-brum Brúnó, mókás medve,  

Van-e neki éppen táncos kedve?  
Brum-brum pajtás, szépen kérem,  



Az óvoda-bálba jöjj el vélem!  

Ott eljárhatsz minden táncot,  
Orrodba se füznek, meglásd, láncot! 

Irgum-burgum, én nem bánom,  

Elmegyek én, édes kis pajtásom!  
Úgysem vágyom semmi másra,  

Csak a retyezáti, friss csárdásra. 
Kippen-koppan, dibben-dobban,  

Nosza, ha legény vagy, járjad jobban! 
 

Bújj, bújj, medve… 
(Medvehívogató) 

Bújj, bújj, medve;  
Gyere ki a gyöpre!  

Ha kijöttél, légy csendesen,  
Hogy a vadász meg ne lessen. 

Mackó Lackó (francia dal) 
Erdő mélyén odvas fában zsongó-bongó méhkas. 

Méhek jönnek, méhek mennek, kaptár mélyén mesterkednek. 

Hi-hi-hi, ha-ha-ha! Csurran-cseppen a lépes méz. 
 

Mackó Lackó torkos medve settenkedve mászik. 
Mézet lopna, torkoskodna, kaptár mélyén fontoskodna. 

Hi-hi-hi, ha-ha-ha! Csurran-cseppen a lépes méz. 
 

Méhek jöttek, méhek mentek, elterjedt a vészhír: 
Mackó orrát megcsipkedték, tányértalpán elkergették. 

Hi-hi-hi, ha-ha-ha! Csurran-cseppen a lépes méz. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

Feladatlapok első osztályos gyerekek számára 

1. 
Matematika 

5. A medvecsaládnak 12 csupor méze volt. Minden 
tagja megevett egy csuporral. Mennyi mézük maradt?  

 

 

2. 
Mackóbújócska 

Híres mackók neve bújt el a táblázatban. Húzd át a neveket, és ha ügyes voltál, a 

kimaradó betűket sorrendben kiírva és összeolvasva egy újabb nevet kapsz! 

B O R I B O N D Ö * 

R R M D Ö R M I K E 

U Ö G T V M A C I Ő 

M A C Ó K A D Ö M Ö 

I T Ö R V A C K O R 

F Ü L E S M A C K Ó 

M I C I M A C K Ó * 
 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

http://www.bears.co.nz/games/scenes.htm


DÖRMIKE, TVMACI, BORIBON, VACKOR, MICIMACKÓ, FÜLESMACKÓ, 

BRUMI, MACÓKA ÉS  

 

 

             

 

Ismersz más, híres medvét? Mesehőst, regényhőst, vagy olyat, amelyik filmben, 

rajzfilmben szerepelt? Írd ide a nevüket! 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 
Készíts rajzot bármelyik híres medvéről! Ha lehet, ne másolj, legyen olyan, 

amilyennek Te képzeled, látod! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3. 

Szólások, közmondások a medvéről 

feladatlap 

Kösd össze a kettévágott szólások részeit! Kérdezd meg családodat, mit 

jelentenek ezek a szólások! 

Alszik,                                  mint a medve a vackort. 

Megszokta,                           mint a medve. 

Aki egy medvét ismer,          mint a medve a mézet                                                                       

Kevés,                                   kit a láncos medve megharap.                                                    
Nincs annak esze,                 az mind ismeri.                                                               

Szereti,                                     mint kilenc mackónak egyetlen 



                                                        vackor.                                                                              

_____________________________________________ 
Kösd össze a szólásokat a jelentésükkel! Ha nem megy önállóan, kérj segítséget 

családtagjaidtól! 

 

Csak a talpát nyalja, mint a medve.             Térjünk a lényegre!   
 

Lássuk a medvét!                                  Váratlanul veszélyessé válik valami  

                                 

Ne igyál előre a medve bőrére!                     Ellátja a baját.  

 

Megjáratja vele a medvetáncot.                    Lusta  
 

Nyulat kerget, és medvére talál.                  Ne örülj előre! 

 __________________________________________________ 
Készíts rajzot a következő szóláshoz! 

 

Kis medve anyja után ragad. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rövid ismeretterjesztő szövegek első osztályosok részére 

 
A medve 

A med-ve nagy-tes-tű, vas-tag bundájú, négy lá-bú ál-lat. 

A gye-re-kek a bar-na med-vét is-me-rik a leg-job-ban, de van szür-ke, fe-ke-te 

és fe-hér bun-dájú med-ve is. 



Ha-zánk-ban már ré-gen nem él med-ve, csak a tá-vo-li ma-gas hegy-vi-dé-ke-ket 

lak-ják.  

A leg-na-gyobb-ra az a-lasz-ka-i bar-na med-ve nőtt, el-ér-he-ti a 3 mé-te-res 

ma-gas-ságot és a 800 ki-lo-gra-mot is. 

Ré-gen a vas-tag bun-dá-ja mi-att va-dász-ták a med-vét, ma ezt már nem sza-

bad, vé-det-tek, mert na-gyon ke-vés van be-lő-lük. A ki-ha-lás fe-nye-ge-ti ő-

ket. 

A je-ges-med-ve 

A fe-hér bun-dás med-ve, a je-ges-med-ve, az É-sza-ki-sar-kon la-kik. Nagy tes-

tű, kö-rül-be-lül 2 mé-ter ma-gas. Csak há-rom é-ven-ként sza-po-ro-dik. Egy-

szer-re 2-3 bo-csot hoz a vi-lág-ra hó-fal-ba á-sott ü-reg-ben. Na-gyon jó ha-

lász, köny-nyű-szer-rel meg-fog-ja a min-den-na-pi hal-a-dag-ját és a fó-kát. 

Vas-tag zsír-ré-teg-re van szük-sége, hogy vé-de-kez-zen a nagy hi-deg el-len. 

Té-li ál-mot nem al-szik. Ma-gá-nyo-san él. 
 

A med-vék táp-lá-lé-ka 

A med-vék táp-lá-lé-ka at-tól függ, hogy hol él. Ha er-dő-ben ak-kor gyü-mölcs, 

gyö-kér, gom-ba, ha víz kö-ze-lé-ben ak-kor fő-ként ha-lat e-szik.  

Va-jon tény-leg sze-re-ti a med-ve a mé-zet? I-gen, ha ta-lál az er-dő-ben o-lyan 

od-vas fát a-hol a vad-mé-hek a mé-zet gyűj-tik, bi-zony meg-dézs-mál-ja azt.  

 

Té-li á-lom 

Mi-ért is al-szik a med-ve té-len? Min-dent hó ta-kar, nem ta-lál táp-lá-lé-kot, a 

szer-ve-ze-te így vé-de-ke-zik az é-hen-ha-lás el-len, in-kább al-szik egy jó na-

gyot. Van két med-vefaj-ta a-zon-ban, a-me-lyik nem is-me-ri a té-li ál-mot, az e-

gyik a ma-láj med-ve. Á-zsi-á-ban él, dé-len, a-hol min-dig egy-for-ma me-leg van, 

így ő min-dig ta-lál e-le-sé-get. A má-sik a je-ges-med-ve. 

 

 

 
 

LÁTOGATÁS A MEDVEOTTHONBAN (témaértékelés) 
 
Ha jól megfigyeltél mindent a kirándulás alatt, biztosan könnyen tudsz 

majd válaszolni a következő kérdésekre! 
 

1. Mi a város neve, ahol a Medveotthon található? 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. Hány medve él ebben a parkban? ……….. 
 

3. Milyen medvefajtákat láttunk? 
………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

4. Emlékszel néhány medve nevére? Sorold fel őket! 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Hol alszanak téli álmot a medvék az otthonban? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6. Mit csináltak a medvék, amikor ott jártunk? Sorolj fel néhány 

tevékenységet! 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
7. Van-e lehetőségük arra, hogy fürödjenek, halásszanak? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

8. Tudnak-e fára mászni, ha akarnak? 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
9. Megtudtad-e, mivel etetik őket? Sorold fel! 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

10. Vannak-e bocsok a Medveotthonban? 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
11. Milyen állatok élnek még a medvéken kívül a parkban? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

12. Írd le, hogy neked mi tetszett legjobban a kiránduláson! 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Ha van kedved, a lap másik oldalára rajzolhatsz is! Ha elfelejtettél néhány 
dolgot, nézz utána a www.medveotthon.hu oldalon az Interneten!  

 

Búcsúlevél a tanév végén 
Kedves Kisbocs! 

 

Elérkezett a tanév vége, megkaptad a bizonyítványod, irány a Balaton, a tábor, a 

nagymama, szóval a nyaralás! 

 

Én sem akarok itt unatkozni hetekig, ezért elhatároztam, meglátogatom alaszkai 

nagynénémet. Mivel ott északon nem megbízható a posta, kérlek, ide az iskola 

címére írj nekem!  

(Mérei Ferenc Általános Iskola 

1116 Budapest, Mezőkövesd út 10.) 

http://www.medveotthon.hu/


 

Kíváncsi vagyok, hol jártál, mit láttál! 

Majd szeptemberben én is elmesélem, mi történt velem, és azt is megnézzük, 

hogy melyikünk a magasabb! 

 

Viszontlátásra!  

Találkozunk szeptember 3-án, a tanévnyitón! 

 

NAGYMEDVE       
___________________________________________________ 

 

 

 

 
Macis öltöztető 

 


