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AZ ICEGŐ-BICEGŐ KIS CSACSI 
 
Az óvodai terem egyik sarkában állt. Azaz, hogy csak alig állt a lábán. 

Sánta volt szegény. Eltörött az egyik lába. A fehér nyulacska vette észre elő-
ször, és néhányszor elmakogta, hogy: 

 

Iceg-biceg a csacsi, 
gyógyítsa meg valaki. 
 

De a játékok úgy el voltak foglalva a gyermekekkel, hogy senki sem vette 
észre a nyuszi makogását. A csacsi meg csak állt, állt, alig állt a lábán, és várta, 
hogy vele is játszanak a gyermekek. 

Várhatta… Senki sem nézett reá. Az óvodában rengeteg a játék: van ott 
lovacska, autó, repülő, edény amennyi kell, baba egész sereggel, nyúl, mackó, 
gida, csirke és labda egy szekérre való… Kinek kell egy bicegő kis csacsi? 
Senkinek. 

És eltelt a nap, el az este is. Az éjjel nem aludt semmit. Zsibbadt, fájós 
tagokkal állt a kis csacsi és várt. 

A játékok lassan ébredeztek. Elsőnek a traktorista ugrott le nagy fürgén a 
kormány mellől, megjavította a motort, és begyújtotta. Ezzel ki is berregte az 
álmot a többiek szeméből. Talpra ugrott a fehér nyúl, s vele együtt a gumilabda. 
Az űrpilóta nagyot nyújtózott, s nézte, hogyan indít az autóvezető… A kiskacsa 
elindult a tóra úszni, a kiskutya vakkantott egyet, mire a macska bebújt az asztal 
alá. Az alvóbaba felült az ágyában, és álmosan nézett szét a hajnali szür-
kületben. 

Csak Brummogó, a barna medve húzta tovább a csendest, mintha téli 
álmát aludná a barlangjában. Közben nagyokat horkantott, mire a kicsi nyúl 
fogai összeverődtek a félelemtől. 

Mire a hajnali szürkület mosolygósra derült, az óvodaterem valamennyi 
játéka felébredt, kivéve Brummogót, és várta a gyermekek érkezését. 

Legelőször Szabó Lacika érkezett meg Molnár Ilonkával. Jó reggelt kíván-
tak, kabátjukat fogasra akasztották, majd ki-ki elvette a kedvenc játékát. Laci az 
űrhajót, Ilonka az alvóbabát. 

Aztán jöttek a többiek is… Traktor, autó, kiskacsa, főzőkemence, edény 
mind-mind előkerült… Még az álomszuszék Brummogót is felrázta Jánoska, 
taligába tette, és eltolta a lustát Péterékhez látogatóba. 

Csak a szegény bicegő csacsi állt árván a játékpolc szélén egyedül. Senki-
nek sem kellett. Senki sem nézett reá. Olyan szomorú lett szegény, hogy szinte 
elbőgte magát. 



De akkor csak egyszerre nyílt az ajtó, és megérkezett Katica… A csacsi 
reménykedve nézett rá… De aztán csak elszontyolodott: „Miért éppen őt 
választaná? Van itt még játék bőven. Például a telefon vagy a mosógép…” 

Katica végignézett a játékpolcon. Igen, volt ott sokminden: építőkocka, 
felfújható őzike, hűtőszekrény és porszívó is… 

Melyiket válassza? 
De Katica szeme mégsem ezeken akadt meg. Odaszaladt az óvó nénihez: 
– Óvó néni, tessék jönni, mert fáj a csacsinak a lába! 
Szegény bicegő csacsinak még a lélegzete is elállt meglepetésében. Ha 

nem lett volna fából, talán még a könnye is kipottyan  szegénynek a meghatott-
ságtól. 

– Ez csakugyan sánta – nézte meg az óvó néni is. 
– Mit csináljunk vele? – pillantott rá kérdőleg Katica. 
– El kell vinnünk a doktor bácsihoz. 
És tudjátok, hová vitték? 
Csak oda, a szemben levő iskola műhelyébe. Ott aztán Marci bácsi, a 

műhelyvezető tanár megvizsgálta a beteget, és úgy megjavították a bicegő lábát, 
hogy a csacsi kackiásabban lépkedett vele, mint új korában. 

Amikor visszamentek, s meglátta a csacsit a kicsi fehér nyulacska, össze-
csapta hosszú filcfülét, és csak ennyit makogott örömében: 

 

Nem biceg már a csacsi,  
megsajnálta valaki. 
 

A csacsi boldog volt, nagyon boldog. Örömében egy köszöntő iá-t akart 
kiáltani Katicának, de fából volt, és a facsacsik nem tudnak iázni. 

  
 
Módszertani megjegyzések 
 

Az óvoda és a szülői ház témakörben alkalmazható történet, mely a játék-
szerek nevének elsajátítására, illetve a játékok megőrzésére, gondozására nevel. 
A hangsúlyt a foglalkozáson ne a közlő magyarázatra, hanem arra helyezzük, 
hogy a gyermekek mondják el, ki és hogyan javította meg az elromlott játékait, 
és miként teremt rendet az otthoni vagy az óvodai játéksarokban. 

A beszéltetésnek ezzel az eljárásával a gyermekeknek nemcsak megfigye-
léseik és cselekvéseik tudatosulnak, hanem fejlődik a nyelvi kifejezőkészségük 
is. 


