
Készítette: Sándorfi Anikó – kisgyermeknevelő – Cseperedő bölcsőde 

 

 

Kedves Szülők és Gyerekek! 

Erre a hétre egy kerti kis barátunkat hoztam el Önöknek, kedves kis rovarunkat, a Katica bogarat. 
Gyermekek segítségével könnyen elkészíthető és vidám szórakozás az egész családnak.  

Kedvcsináló dalok és mondókák 

Gryllus Vilmos: Katicabogár 

Domború hátam, pöttyös a szárnyam, 
baktat a fűben hat pici lábam. 
Mászom a dombra szárnyamat bontva, 
ringat a szellő, ez csak a dolga. 

Szállok az égen, nap süt a réten, 
hét kicsi pöttyöm csillan a fényben, 
ámde megállok, rád ha találok, 
nyújtsd fel az ujjad: arra leszállok. 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=rMSUBObMKBo 

Hétpettyes katicabogár 

Egyszer egy hétpettyes katicabogárka, 
Elindult megnézni mi van a világban, 
Hívta a gyöngyvirág, hívta a vadrózsa, 
Ide is meg oda is, bekukkant egy szóra. 
Nagybajuszú cincérek sétálgatni mentek, 
A tóparti szúnyogok kalapot emeltek, 
Estére elszunnyadt katicabogárka, 
Az éjjeli pillangó haza talicskázta. 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=plng6dOpGnA 
 

Tóth Anna: Katica 

Kicsi vagyok, mégse félek, 
Tarka mezőn éldegélek. 
Hátam piros, mint az alma, 
Hét kis pöttyöt láthatsz rajta. 
Hívhatsz engem Katicának. 
Fürgén szálló kisbogárnak. 
S hogyha pihenek az ágon, 
Vagy egy apró vadvirágon, 
Óvatosan felemelhetsz, 
Csengő hangon énekelhetsz, 



Készítette: Sándorfi Anikó – kisgyermeknevelő – Cseperedő bölcsőde 

 

 
Ujjacskádra felsétálok, 
Aztán gyorsan tovaszállok. 

 

Amire szükségünk lesz az alkotáshoz:  

 fehér papírlap  
 1 db WC papír guriga  
 fekete és piros festék 
 ecset  
 olló 
 fekete filctoll 
 ragasztó 

 

1. lépés 

A WC papír gurigát egy ecset segítségével fesse feketére, ha megvan, tegye félre száradni. 

 
2. lépés 

Következő lépésként jöhetnek a katicabogár „szárnyai”. Fesse be gyermeke mindkét tenyerét 
piros festékkel, majd fehér papírlapra készítsenek lenyomatot róluk. Ezt is félretehetik 
száradni. (Gyermek mancs hiányában, én a saját kezemmel csináltam meg  ) 
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3. lépés 

Míg száradnak a festett elemek a katicabogárhoz, egy fehér papírlapra fekete filctollal rajzolja 
meg a szemeket és a szarvakat. Majd vágja ki őket.  

 
4. lépés 

A kivágott szemeket és szarvakat ragassza fel megszáradt gurigára.  

   
5. lépés 

A tenyér lenyomatok száradása után, vágja ki őket. Ezután fessen fekete pöttyöket rá.  

   
6. lépés 

Végül a „szárnyakat” ragasztó segítségével rögzítse a gurigára a szemek alá, így el is készült a 
katicabogár.  

   


