
Cinege mesék. Cipők, botok, manók - Ez történt a 12. és 13. héten 

1. Játék a cipőkkel 

Összegyűjtöttünk egy Mikulás zsáknyi régi, megunt, kinőtt cipót, melyekkel napokig 

játszottunk pl: 

 Érzékelő játékot, melynek során a zsákban lévő cipőket kitapogatva kellett pásosával 

kivenni 

 Halmazokat alkottunk alapanyag, szín, fajta alapján és aszerint, hogy melyik évszakban 

hordjuk őket. gyakoroltuk a páros és páratlan fogalmát. 

 

 Cipőpárokat rajzoltunk 

 Cipőtalp lenyomatokat jártunk ki a hóban és meg kellett találni a sajátunkat közöttük 

 Cipőtalp pár lenyomatokat készítettünk festéssel és ebből párosító játék készült, majd 

az ajtóra készített mátrixba került, ahol az irányokat lehetett gyakorolni. Amikor már 

ezt ennek megoldása már túl egyszerű volt egy hosszú papírra ragasztva ugráló iskolává 

váltak és később a kisebbek utakkal kerítették őket körbe. 

 

http://cinege.blogger.hu/2017/12/03/cipok-botok-manok-ez-tortent-a-12-es-13-heten


 Cipőfűző játékot is készítettünk és "meséket" rögtönöztünk: Ez a cipő nem cipő. hanem 

egy kerek erdő. indul a játék. A következő gyerek levesz s cipőjét és beteszi középre és 

kitalálja, hogy kivé, mivé válik a cipője és közben tovább szövi a mesét.... és így tovább. 

Bartos Erika: CIPŐFŰZŐ 

Minden reggel megpróbálom 

Bekötni a cipőmet, 

Hetek óta ezzel töltöm 

Hasztalan az időmet. 

Mindhiába próbálgatom, 

Tekergetem, hurkolom, 

Hibátlanul bekötözni 

Semmiképpen nem tudom. 

Hogyha végre becsomózom, 

Kibontani nem lehet, 

Mai napra abbahagyom, 

Küzdöttem már eleget! 

Addig-addig gyakorolom, 

Amíg végre sikerül! 

Bekötöttem kis cipőmet! 

Bekötöttem egyedül! 

De amikor készen lettem, 

Észrevettem hirtelen, 

Hogy az egész cipőkötést 

Elölről kell kezdenem! 

Mert ez bizony kacsaláb lett, 

Akárhogyan forgatom, 

Jobb cipő a bal lábamon, 

Bal pedig a jobbomon. 

 Nagy ügyességre volt szükség, amikor úgy kellett áthaladni a cipők között, hogy nem 

volt szabad hozzáérni. 



 



És végül a legizgalmasabb "feladat az volt, amikor a cipők manó házakká alakultak át: 

 

 

A Hóesésben "téliesített" világító dobozunkra e házak mellé dugóból elkészültek a Mikulás 

manói is. 



 

2. Játék a botokkal: 

A bot elkapós és adogatós mellett ugráló játékként is nagy sikere volt ennek az eszköznek: 

 



Sőt még ecset helyett festettünk is vele: 

1. variáció: A papírt körbe járva nem szabad a cipőkhöz érni a festékbe mártott botokkal (zene 

ritmusára kellett gyorsabban, lassabban haladni) 

2. variáció: Ritmus tapsot visszakopogva kell a bottal a papírra nyomot hagyni 

 

 



Mi történt még? 

András napján hurkát sütöttünk és célba dobtunk szalmakarikával 

 

Az első hó leesésekor célba dobtunk pomponokkal a kétoldalú ragasztóval készített „hófogóra”: 

 

 



 

Cukros, szirupos papírra festettünk, melyből a jövő héten elkészülnek a kék angyal bábok: 

 

 



Gyűlnek a „Cipős  doboz akció" számára szánt ajándékok: 

 

Elkészült a Mikulás postaládánk is. 

 



Gyertyákat festettünk az adventi koszorúunkra: 

 

És végül forró te mellett koszorúkat kötöttünk a szülőkkel, gyerekekkel és a már „kirepült 

fiókáinkkal:. 

 



 

 



 

 


