REFORMÁTUS TANANYAGTÁR KIADVÁNYOK

Miklya Luzsányi Mónika és Miklya Zsolt

GÓLYAHÍR
IRODALMI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY

Pedagógus ötlettár
3–4. osztály
Március, Április, Május

Kedves Kollégánk!
Hogy a kezedben tartod a 3-4. osztályos tanulók számára készült szöveggyűjteményhez kapcsolódó Ötlettárat, már ez is jelzi, milyen fontos számodra az irodalom tanítása, a gyerekek olvasóvá nevelése, amelyhez
új utakat, ötleteket keresel. Ötlettárunk pontosan erre szolgál. Ha szereted az irodalmat, ha nem ijedsz
meg az új dolgoktól és megközelítésektől, ráadásul szorult beléd jó adag játékkedv és kreativitás, akkor ez
az anyag neked való. Ha úgy véled, hogy az iskolai munka nem csupán tantárgyak „letanítása”, hanem az
egyik legcsodálatosabb művészet, amely során a gyerekek személyiségét fejlesztjük, akkor szintén neked
való ez a tananyag. Ha szeretsz komplex módon gondolkodni, és hiszel abban, hogy a gyerekek kreativitása
csodákra képes, akkor is nyugodtan belevághatsz ebbe a munkába. Ha hiszed, hogy Isten a világ minden
csodájában jelen van, amit érdemes a gyerekekkel felfedeztetni, akkor fantasztikus élményekben lehet
részed ennek a tananyagnak a segítségével. Ráadásul, ha tanítás során mersz alkotó módon, kreatívan hozzányúlni a tananyaghoz, akkor a legjobb helyen jársz, mert vele inspiráló segítséget kapsz a munkádhoz.
Az Ötlettár egy keresztény értékrendet közvetítő, tevékenység- és felfedező tanulás alapú, összművészeti
irodalomtanítási módszerre épül, amely a szerzők több évtizedes pedagógiai és tananyagfejlesztői tapasztalatát összegzi. A módszer lényege, hogy a pedagógiai folyamatban sokkal hatékonyabban tudunk eredményt elérni, ha nem „tantárgyat/tananyagot tanítunk”, nem „ismereteket adunk át”, hanem a gyerek teljes
személyiségét bevonva, azt alkotó módon fejlesztjük. A módszer Howard Gardner sokrétű intelligencia
elméletén alapul, azaz nemcsak a verbális intelligenciát fejlesztjük, hanem több képességterületet kapcsolunk össze, akár egy „tanórán” belül is. A tevékenységek igen sokrétűek, de főleg a gyerekekben meglévő
elemi játékkedvre, kifejezőkészségre és kreativitásra építünk minden alkalommal.
Az Ötlettárban található foglalkozásterveink nem hittanórákat jelentenek, hanem olyan tevékenységekbe
vonjuk be a gyerekeket, amelyek keresztény értékrendre épülnek (szeretet, empátia, természetvédelem,
érzékenyítés, együttműködés, problémacentrikus gondolkodás, felelősségvállalás stb.), így nem egyházi
iskolában is nyugodtan lehet tanítani a tanegységek jó részét. Ám vannak olyan tanegységek is, amelyek
kifejezetten bibliai történetekhez vagy egyházi ünnepekhez kapcsolódnak. A tananyagot a Református
Tananyagfejlesztő Csoport felkérésére fejlesztettük, ezért elsősorban a református, protestáns egyházi
megközelítést követjük a konkrét hittartalmakat közvetítő órákon. Ám fellehető a tananyagban a szentek
legendái közül is néhány, hiszen Miklós püspök, Szent György lovag vagy Árpádházi Szent Margit életpéldája nemcsak a római katolikusok, hanem minden keresztény/keresztyén és gondolkodó ember számára
építő üzenettel bír.
A 9-10 éves életkor a rácsodálkozás, gyönyörködés, a felfedezés, a játék kora, de a problémák felismerése,
a kalandok kora is itt kezdődik. Mindezek átélésével, a tapasztalatszerzéssel alakul ki az a fogékonyság és
érzékenység, ami a hitbizonyosság, az etikai normák felé is sikerrel vezetheti a gyerekeket. A világról való
tapasztalatszerzés tehát nem mond ellent a hitnek, sőt annak forrásvidékévé válhat, ha jól élünk vele.
Gazdagítja, differenciálja a Biblia szövegeinek, gondolatainak befogadását, ahogy a bibliai párhuzamok,
kapcsolatok megismerése is hasonlóan hat az irodalmi szövegek befogadására.
Sikeres, közös élményekben gazdag munkát kívánnak a tananyag szerzői-szerkesztői:
Miklya Luzsányi Mónika és Miklya Zsolt
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MÓDSZERTANI KISKÁTÉ
Ha végiglapozod a szöveggyűjteményt és az Ötlettárat, biztosan számtalan kérdés felmerül benned, mint
ahogy felmerült azokban a pedagógusokban is, akik a tananyag kipróbálásában részt vettek. Ezekből a
gyakran ismételt kérdésekből állítottunk össze egy módszertani kiskátét azzal a céllal, hogy bemutassuk
azt az újszerű pedagógiai hátteret, amely a tananyag összeállítása során vezérfonalunk volt.

Milyen szövegeket találok a szöveggyűjteményben?
A 3-4. osztályosoknak szóló irodalmi szöveggyűjtemény négy, évszakokhoz kapcsolódó kötetből áll:
• Kezd őszülni a nyár (őszi)
• Angyalmese (téli)
• Gólyahír (tavaszi)
• Napraforgó (nyári)
Az egyes köteteket hónapokra, majd azokat hetekre tagoltuk és kaptak egy-egy fantáziacímet is.
Például a Kezd őszülni a nyár kötet havi bontása a következő:
• Nyárutó – őszelő (szeptember)
• Körös-körül (október)
• Világ-otthon (november)
Példaként a szeptemberi fejezet heti címei:
• Gyerekkuckó
• Világteremtő csodafa
• Aranylevél
• Pásztorok, vásárok
A szöveggyűjteménybe olyan lírai és prózai műveket szántunk, amelyek vélhetően megszólítják a mai gyerekeket, az ő problémáikat, örömeiket, bánataikat, ünnepeiket és hétköznapjaikat mutatják be, dolgozzák
fel. Éppen ezért olyan, nyelvében friss, sokszor humoros, a gyerekekhez közel álló szövegeket válogattunk,
elsősorban a 20-21. századi, gyakran a kortárs magyar irodalomból, amelyeket örömmel olvasnak majd a
gyerekek. Fő célunk volt, hogy a szöveggyűjtemény önmagában is teljes értékű olvasmányélményt nyújtson
az olvasónak. Bízunk benne, hogy négyrészes, évszakról évszakra más arculatot mutató szöveggyűjteményünk a gyerekirodalmi antológiák szintjén is megállja a helyét.

Miért van ilyen sok szöveg? Mindet meg kell tanítani?

Dehogy. Az egyik legfontosabb, amit ennek az anyagnak a használata közben meg kell tanulni (pedagógusként és gyerekként is), hogy semmi sem kötelező. Olvasni viszont szabad és érdemes, mert az önmagában
is élményt jelent. A sok szöveg együtt pedig kész regény: olyan szöveghálót alkot, ami mindig nyújt valami
újat, mindig meglep valamivel. A tanegységek is ebbe az olvasmányélménybe vezetnek be, illetve kapcsolnak be minket. A sok szöveg és „óraleírás” lehetőséget nyújt a válogatásra. Hiszen minden gyerekcsoport
és minden pedagógus más. Más szövegekre tudnak ráhangolódni, más tevékenységek kötik le őket, másként tudják hatékonyan feldolgozni az irodalmi műveket. Azért tartalmaz olyan sokféle szöveget és órát a
tananyag, hogy mindenki találjon a maga számára megfelelőt. Ahogyan a kipróbálásban részt vevő egyik
kolléga mondta: „Ez egy terített asztal, amiről mindenki annyit vehet, amennyivel jóllakik!”

Az egyházi ünnepek is megjelennek a szöveggyűjteményben?

Természetesen. De nemcsak az egyházi ünnepek, hanem a nemzeti ünnepeink is. És mivel tudjuk, hogy az
ünnepi műsor összeállítása minden évben nehéz feladat elé állítja a pedagógusokat, nemcsak megemlékező foglalkozásokat adunk közre, hanem olyan szöveganyagot is, ami segít egy-egy ünnepi műsor összeállításában.
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Miért van ilyen sok vers?

A magyar irodalom – főleg a 20. század második felétől – gyerekversekben igen gazdag, valóságos kincsesbánya. Ráadásul költőink felnőtteknek szánt versei között is számos olyan darabot találunk, amit a gyerekek is nyugodtan olvashatnak. Ne féljünk tőle, a gyerekek szeretik a verseket, ha azok dallamvilága, játékai,
képei, gondolatai megmozgatják a fantáziájukat. Ha szabadon asszociálhatnak, elgondolkodhatnak egy-egy
kérdésen vagy furcsa kapcsoláson, ha nem kötelező megtanulni a verset, elég csak beszélgetni róla vagy
játszani vele, és a ritmusjátékokkal, versszínházzal szinte magától fülükbe mászik egy-egy verssor vagy akár
az egész vers. A gyerekek versélményre való fogékonyságát érdemes kihasználni, ezért is válogattunk ilyen
nagy arányban verseket a szöveggyűjteménybe.

Hogyan illeszthetem be a szöveggyűjtemény anyagát a tanmenetembe?

A szöveggyűjtemény témái az állami olvasókönyvek témáihoz is igazodnak, részben párhuzamosak velük,
részben kiegészítik azokat. (A bevezetés végén egy táblázatban összefoglaltuk a kapcsolódásokat.) Így a
„normál” olvasás/irodalomórán is taníthatóak a tanegységek. De mivel komplex anyagokról van szó, ahol
erősen építünk a tantárgyi integrációra, az adott tanegységbe bevont más tanórákon (készségtárgyak,
környezetismeret stb.) is lehetőségünk nyílhat a szöveggyűjteménnyel dolgozni. Harmadrészt a projekt- és
témanapok keretében, valamint napközis foglalkozásokon vagy iskolaotthonban is rendszeresen használhatjuk a szöveggyűjtemény olvasmányait és a módszertani segédkönyv ötleteit. És mivel a nyári hónapokra
is adunk anyagot, ott olyan szervezési formákra is gondoltunk, ami a nyár folyamán megvalósítható: kalandtábor, olvasótábor, nyári napközi, családi-gyülekezeti kirándulások, könyvtári foglalkozás, nyári olvasmánylista, ajánlott olvasmány önálló feldolgozása. A nyári témák szövegeit és tanegységeit persze tanév
közben is nyugodtan feldolgozhatjuk, ha megtaláljuk a helyét.

Mire figyeljek a szövegekkel való ismerkedésnél?

A szövegek olvasásánál nem az olvasástechnika fejlesztését vettük elsődleges feladatul, hanem az olvasásélmény megszerzését és gazdagítását. Az érdeklődés fenntartásához (főleg hosszabb szövegek esetén)
bármilyen olvasási módszer „bevethető”, ebben szabad kezet kapnak a pedagógusok. Tehát nyugodtan
lehet váltogatni az egyéni hangos és néma olvasást, a kiscsoportban történő felolvasást, a pedagógus bemutató olvasását a dramatikus és kifejező hangos olvasással vagy az olvasás játékos, interaktív formáival.
Főként a meséknél gyakran ajánljuk, hogy a pedagógus maga olvassa fel a szöveget (lásd mesesarok) a gyerekeknek. Nem azért, mintha ők nem tudnának megbirkózni a feladattal, hanem azért, mert fontosnak tartjuk
a gyerekek számára való meseolvasást is. Sajnos sok gyereknek otthon nem olvasnak mesét, pedig a mese
hallás utáni megértése számtalan képességet fejleszt, nem beszélve a mesék varázslatos világáról, a mesébe való belefeledkezésről, amikor nem zavarják az olvasót a saját olvasástechnikai problémái. A gyerekek a
szövegekkel való kapcsolatukban általában hamarabb válnak jó befogadóvá, mint jó olvasóvá. Akkor kerülhet
igazán szinkronba a kettő, ha a befogadói élmény elég erős és motiváló a technikai akadályok leküzdéséhez.

Hogyan épül fel az Ötlettár?
Mindegyik szöveggyűjteményhez elérhető egy-egy Ötlettár is, amelyekben a szöveggyűjtemények tagolását
és az abban szereplő fantáziacímeket használtuk.
A Ötlettárakban egy-egy heti anyaghoz 6-7 darab tanegységet találunk, amelyek a szöveggyűjteményben
(vagy az online elérhető szövegek között) az adott héthez kapcsolódó szövegek feldolgozásához adnak
ötleteket, feladatokat. A tanegység-javaslatok lehetnek 45 percesek, 2x45 percesek vagy még hosszabbak,
akár témanapok, projektek is.
Az Ötlettárak elején szerepel egy tartalomjegyzék is, amelyben a tanegységek hossza és az érintett tantárgyak mellett a feldolgozott szépirodalmi műveket is felsoroltuk.
Az Ötlettár heti anyagait ugyanazok a fejezetkezdő illusztrációk választják el, amelyeket a szöveggyűjteményekben is megtalálunk az alábbi kérdések megválaszolásával kiegészítve:
• Miről szól ez a téma? Miért fontos ez nekünk?
• Mit szeretnénk elérni?
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Itt találod a témán
belül a tanegység
sorszámát.

A tanegységek komplex módon
közelítik meg a témát.



A megvalósításra is
adunk ötleteket.

3.

kinyújtott karjával tátogat, csattogtatja a fogait az áldozatok felé. Vajon hány gyereket tud megfogni a krokodil? Ha a krokodil elszakad, el kell engednie az éppen
akkor megfogott áldozatát.



tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Krokodil – malájföldi
népköltés, Rákos Sándor
fordítása
Óriáskígyó – malájföldi
népköltés, Rákos Sándor
fordítása

Veszélyes állatok



Itt soroltuk fel
a tanegységben feldolgozott irodalmi
szövegeket.

2x45 perces komplex versfeldolgozó,
vers- és képalkotó óra (magyar, kreatív írás,
ének-zene, tánc, vizuális kultúra)
Miről szól ez
a tanegység?



Szöveggyűjtemény
Füzet vagy írólap,
vonalas lap,
íróeszköz

A gyerekek értsék meg, hogy a művészi kifejezőeszközök segítenek a félelmek legyőzésében.

Internet, projektor,
hangfal



Rajzlap, rajzeszközök
Zsineg, csipeszek vagy
gemkapcsok (csomagolópapír, BluTack)

Áttekintő vázlat

3.1 Krokodil
3.1a Krokodil-fogó
3.1b Krokodil-karakter
3.1c Állat-karakter
3.1d Felolvasó
3.2 Óriáskígyó
3.2a Ká dala
3.2b Óriáskígyó-karakter
3.2c Csodalény-portré
3.2d Kígyó-galéria
Összesen:

Előkészületek



MIT AKARUNK ELÉRNI?
Mozgás és kooperáció fejlesztése, listázó
(soroló) versszerkezet
felismerése, majd kreatív írás gyakorlat.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Fogójáték
Vers olvasása, értelmezése
Kreatív írás: saját vers
választott állat alapján

… és a tevékenységeket is.

10
perc



10
perc

A maláj gyerekek szeretnének átkelni a folyón, de a vízben ott van a krokodil, aki el akarja kapni őket.
Jelöljük ki a folyó két partját (legalább három méter legyen a két vonal között),
és a gyerekek sorakozzanak fel a parton!
Három gyerek alkotja a krokodilt úgy, hogy az egyik egyenesen áll, a másik kettő
derékban meghajol és megfogja az előtte álló gyerek csípőjét. Az álló gyerek két

Kék színnel jeleztük az
irodalmi szövegeket.

Meggyorsítja a gyűjtést, ha a versben található tulajdonságokat előre kiírjuk
papírcsíkokra.
A csíkokat pikkelyszerűen egymásra helyezhetjük (ferdén, oldalirányban elcsúsztatva), amivel felidézzük a krokodil pikkelyes testét.

Kapcsolódó

Jób könyvében részletes leírást olvashatunk a krokodilról, ami sok mindenben
hasonlít a maláj népdalra (Jób 40,25 – 41,26). Párhuzamként ennek egy részletét
is felolvashatjuk a gyerekeknek: Jób 41,4–26.
A bibliai krokodil-dalnak mi a csattanója? (A krokodil az állatok királya.)

3.1c Állat-karakter

20
perc



Válasszatok ki magatok is egy állatot, és írjatok róla hasonló verset! Találjatok ki olyan csattanót (záró fordulatot), ami bemutatja az állat fő tevékenységét
vagy az ember hozzá fűződő lényegi viszonyát!
A vers szerkezete:
• az állat megnevezése
• tulajdonságai listázó ismétléssel
• csattanó: egy telitalálatos gondolat

JEGYZETEIM
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Figyeltünk a tantárgyi
és bibliai kapcsolódásokra is.



JEGYZETEIM

Az ikonok segítenek
abban, mit készíts elő.

Minden feladatnál
leírtuk az eszközigényt.
Gondoltunk arra
is, ha másként szeretnéd
megvalósítani a
feladatot.



Vedd figyelembe!

45
perc

3.1a Krokodil-fogó

Variáció

Ha a krokodil mozgása túlzottan akadályozott, akkor könnyíthetünk a testtartáson: a derékban hajló gyerekek felegyenesedhetnek, de továbbra is az előttük
álló társuk csípőjébe kapaszkodnak, így próbálnak együtt lépni, futni.

Olvassuk el a Krokodil című maláj népköltést Rákos Sándor fordításában!
Gyűjtsük össze a táblán, mit tudunk meg a vers alapján erről az állatról!
Milyen tulajdonsággal egészítenétek még ki a listát?
Mi történik a vers végén? (Mi a vers csattanója, üzenete?)

FELADATOK LEÍRÁSA
3.1 A krokodil

A játékot az udvaron vagy tornateremben érdemes játszani. Ha a teremben vagy
a folyosón játsszuk, akkor csak egy gyerek legyen a krokodil, mivel értelemszerűen keskenyebb lesz a folyó.

3.1b Krokodil-karakter

Az első játékot érdemes az udvaron vagy a tornateremben játszani.
Az állatversek faliújságon való elhelyezése, illetve a kígyórajzok
elhelyezése kígyó alakzatban a falon fontos eleme lehet a foglalkozásnak, amit érdemes alaposan átgondolni és előkészíteni.







45 perc
10 perc
10 perc
20 perc
5 perc
45 perc
10 perc
10 perc
20 perc
5 perc
2x45 perc



Felsoroltuk
a feladathoz
kapcsolódó
fejlesztési
célokat…



Vedd figyelembe!

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Ezeket az
eszközöket
ajánljuk a feladatokhoz.

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Írólap, vonalas lap

Ennyi idő elegendő lehet a
feladatra.
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Ide írhatod saját
ötleteidet.

Hogyan készüljek fel az órára?

Először nézd át a tartalomjegyzéket! A címek már tájékoztatást nyújtanak a tanegység témájáról. Majd nézd
át a fejléceket (cím alatti szürke sáv), és válaszd ki azokat a tanegységeket, amelyek témájuk vagy célmeghatározásuk alapján szóba jöhetnek! Javasoljuk, hogy ne a rendelkezésre álló idő alapján válogass (például ne csak a 2x45 perces órákat nézd át), sokkal inkább a tevékenységek alapján. Érdemes az adott téma
összes óráját átfutni, mert sok használható ötletet találhatsz.
Ha kiválasztottad a megfelelő tanegységet, mindenekelőtt ismerkedj meg a szövegeivel! Érdemes előbb
„csak úgy” elolvasni, saját olvasmányélményt szerezni. Majd hasonlóan végigolvasni a hozzá kapcsolódó feladatokat, és képzeletben alkalmazni az osztályodra. Képzeld el, gondold végig, hogy a te gyerekeid
hogyan viselkednének az adott játékszituációban, feladathelyzetben! Ha kell, módosítsd a feladatot, az
időkeretet, vagy cseréld le a feladatok egy részét más feladatokkal! Megteheted azt is, hogy a feladatokat
átalakítod, vagy teljesen új, a csoportodhoz jobban illő feladatot találsz ki az adott helyre. Az Ötlettárba
nyugodtan jegyzetelj, a tördelésnél igyekeztünk ehhez helyet is hagyni.
Ha összeállt a fejedben az óra, akkor mérd fel (a szélső oszlopok leírása alapján), hogy milyen anyagokra,
eszközökre lesz szükséged, illetve milyen előkészületek szükségesek (fejléc)!

Miért tanegységekről van szó, és miért nem tanórákról?

Mert az élet nem szorítható 45 perces tanórák közé, mint ahogy az irodalom sem szorítható be a magyaróra/olvasásóra keretei közé. Éppen ezért alapvetően nem tanórákban gondolkodtunk, hanem olyan
tevékenységsorokat írtunk le, amelyek aktiválják a gyerekeket, és segítik az irodalmi művek befogadását,
megértését. Mivel nem „laborkörülmények” között vizsgáljuk az irodalmi műveket, a tanegységek szinte
mindenhol több tantárgyat érintenek. De mivel iskolában tanítunk, ahol 45 percenként megszólal a csengő,
megpróbáljuk mégis 45 perces egységekre osztani a tevékenységfolyamatot (ahol csak lehet).
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Miért van olyan sokféle tanegység egy-egy témához?

Hogy megtaláld osztályod számára a legmegfelelőbbet. Igyekeztünk minden intelligenciatípushoz valamilyen feladatot közreadni, így remélhetőleg találsz mindenütt olyan tanegységet, ami jó az osztályodnak
akkor is, ha beszélgetősek, agyalósak, ha mozgásosak, drámásak, vagy ha szívesen rajzolnak, festenek.
Ha megfigyeled, minden heti témánál találsz legalább egy 45 perces, kétszer, illetve háromszor 45 perces
tanegységet, illetve valami „extrát”: témanapot, teadélutánt, kirándulást. A gyerekek érdeklődése, beállítottsága és a ráfordítható idő minden osztályban más, ezért próbáltuk többféle időkerettel és többféle
szervezési formában megadni a tanegységek anyagát. Ha mindezek ellenére sem találsz olyan tanegységet,
ami megfelel, akkor nyugodtan alkoss meg egy sajátot a tanítói ötletgyűjtemény feladatait felhasználva.

Megbonthatom-e a tanegységeket?

Hát persze! Alapvetően közös alkotásra szeretnénk buzdítani ezzel az Ötlettárral. Azt szeretnénk, hogyha
elolvasod a tanegységek leírását, és kiválasztod a legmegfelelőbbet, akkor gondold át, milyen az osztályod,
milyen vagy te magad, mit szeretnél elérni, és milyen külső-belső eszközeid vannak hozzá! Ezek után gyúrd át
az Ötlettárban található tanegységet olyanra, ami a legjobban megvalósítható számodra a gyerekeiddel! Légy
ebben szabad! Mi csak alapanyagot adunk az irodalmi művekkel, és megmutatnunk néhány eszközt a módszertani segédanyagokkal, de te vagy az, aki el tudja képzelni a tervezés során, ami majd a gyerekek között
lezajlik, és meg is tudja valósítani azt. Merj alkotó pedagógus lenni, merj csodákat létrehozni a gyerekeiddel!
A tanegységek megbonthatók úgy is, hogy a több „tanórából” álló tanegységek egyes részeit külön-külön
tanítod. Az is elképzelhető, hogy egy több tanórás tanegységből válogatsz össze 45 percet, vagy éppen új
feladatokat szúrsz be, és bővíted ki a rövidebb tanegységeket. A projekt-, illetve témanapok általában jól
bonthatóak 45 perces órákra, tehát külön-külön is megtarthatóak. Egy-egy fontosabb, hangsúlyosabb feladat is kibővíthető akár egy teljes tanórává (erre adunk is néhol ötleteket, vagy jelezzük a lehetőségét, de
bármelyik tananyagegységből ki lehet ragadni egy-két feladatot, és új órát lehet alkotni belőle).

Akkor nem is kell tartanom a javasolt időkeretet?

Nem árt az időhatárokat tartani, de a megadott időkeret csak tájékoztató jellegű. Nyugodtan szabd át azt is
a saját igényeiteknek és lehetőségiteknek megfelelően!

Szánhatok több időt egy-egy feladatra is?

Természetesen! A kipróbáló pedagógusok tapasztalatai alapján a gyerekek igénylik az elmélyült beszélgetést, nagyon bele tudnak melegedni egy-egy játékba, kreatív feladatba. Ha lehetőséged van rá, érdemes
kihasználni ezt a lelkesedést, és (akár a következő feladatok rovására) több időt szánni az adott tevékenységre. Akár egy teljes tanórát is felölelhetnek a kreatív feladatok. Az Ötlettárban szereplő időkeretek általában a minimumot vagy szűk optimumot tüntetik fel. Tapasztalatok szerint ennyi idő alatt minden feladat
elvégezhető, de ha valami nagyon érdekli a gyerekeket, nyugodtan szánj rá több időt!

Bevonhatok más pedagógust is a tanegységek megtartásába?

A tanegységek alapvetően egy pedagógust igényelnek, de ha szükségesnek érzed, akkor kérheted szakos
tanár vagy az osztályt vezető másik pedagógus, illetve pedagógiai asszisztens, könyvtáros vagy a hitoktató, esetleg lelkész segítségét. Vannak olyan tanegységek is, ahol kifejezetten ajánljuk a szülők, nagyszülők
részvételét, esetleg valamilyen szakember (rendőr, méhész, kutyatréner) meghívását is.

Alkalmasak-e a feladatok differenciálásra?

A feladatok nagy többsége úgy van megalkotva, hogy látens differenciálásra alkalmasak legyenek. Gyakran
kínálunk a gyerekeknek választási lehetőséget, főleg a kreatív feladatoknál. Sok helyütt direkt differenciálást is beépítettünk a tanegységekbe, erről minden alkalommal konkrétan írunk. Sok lehetőséget adunk a
csoportmunkára, ami önmagában is differenciál, hiszen minden csoport más dinamikával, más eredmén�nyel nyúl majd a dolgokhoz. Általános tanács, hogy a beszélgetéseknél, csoportmunkáknál támaszkodjunk
a gyerekek már meglévő ismereteire, sokrétű érdeklődésére, az interakciókban nyíló lehetőségekre, illetve
adjunk nekik gyűjtőmunkát, beszámolási lehetőséget, a kreatív munkákból tartsunk bemutatókat!
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Miért van olyan sok másféle feladat? Nem olvasásórát tartunk?

Azt is. Ám ezzel a komplex módszerrel éppen azt szeretnék megmutatni a gyerekeknek, hogy az irodalom
nem egy tantárgy, hanem az életünk szerves része. Ráadásul a gyerekek sem mind verbális beállítottságúak. A tananyagrendszer összeállításában Howard Gardner sokrétű intelligencia elméletére építettünk,
amely a verbális-nyelvi intelligencia mellett még nyolcféle intelligenciatípust határoz meg: verbális-nyelvi,
logikai-matematikai, testi-mozgásos, vizuális-térbeli, zenei-ritmikus, kapcsolati, önismereti, természeti,
egzisztenciális. Ezek különböző tevékenységeket indukálnak, amelyek segítik a gyerekeket abban, hogy
befogadják a szöveget. Éppen ezért a szövegből kiindulva minden tanegységben próbálunk minél többféle
tevékenységet, képességterületet bevonni. Ám ezek a tevékenységformák nem „programozottak”, hanem
inkább úgy kell felfogni azokat, mint a legó elemeit. Mi felépítettünk egy feladatsort, de mivel a tevékenységek és aktivitások sokféleképpen kapcsolódhatnak egymáshoz, te magad is felépítheted azt a szerkezetet, amiben a legaktívabbak tudnak lenni a gyerekeid, és amiben jól érzitek magatokat együtt. Igazság
szerint arra is lehetőséged van, hogy (előzetes körültekintő tervezés után) akár óra közben is változtass a
szerkezeten, ha látod, hogy valamelyik feladatba nagyon belemerültek a gyerekek, vagy ha valami nem jön
be náluk. Ilyenkor nyugodtan el lehet hagyni, vagy be lehet illeszteni egy-egy elemet. A szöveggyűjtemény
is széles lehetőséget biztosít a változtatásra.

Miért olyan kevés az irodalomtörténeti, irodalomelméleti feladat?

Nem irodalomtörténészeket vagy irodalmárokat akarunk nevelni, hanem olyan embereket, akik szeretnek olvasni. Így az elsődleges hangsúly az irodalmi művek befogadásán van. Az irodalom ugyanúgy át kell
hassa a mindennapjainkat, mint mondjuk az éneklés. Kodály sem profi zenészek millióit akarta kinevelni,
hanem zeneértő és elsősorban zeneszerető, éneklő embereket. Nekünk is ez a célunk. A gyerekek szeressék
meg az irodalmat, legyen napi szükségletük az olvasás, és jusson eszükbe egy-egy verssor, versdallam, csak
úgy! Épüljön be a mindennapjaikba!
Nem az „elemzés” lényeges a versek esetében sem. Helyette beszélgessünk a versről, értelmezzük annak
gondolatait, fedezzük fel a versbeszélő helyzetét, nézőpontját, engedjük meg a képek, gondolatok keltette
asszociációkat, belső képeket! És persze ritmizáljunk, mondókázzunk, fedezzük fel a vers hangzásvilágát!
Legtöbb esetben a költő, író személye sem hangsúlyos. Életrajzi adatokat csak akkor adunk meg, ha fontos
a szöveg befogadásához. Gyakrabban találkozunk könyvajánlásokkal, ami további olvasásra inspirálhatja a
gyerekeket.

És mi van a versformákkal? Azt a sok ritmusképletet mind meg kell tanítani?

Nem, dehogy! A ritmusképletek azért vannak, hogy le tudjátok tapsolni, kopogni a gyerekekkel a vers ritmusát. A ritmusjátékok elsősorban hangzó és mozgásos élményt nyújtva segítenek a versritmus, verszene
befogadásában. Nem az időmértékes és ütemhangsúlyos verselés jeleit, kottaképeit kell tehát megtanítani,
azok neked, a pedagógusnak segítenek, hogy értsd, és jól kódold a vers ritmusát. A kották alapján kell a
versritmust átadnod, amit a gyerekek hangzó ismétléssel, tapssal, kopogással, mozgással tudnak követni.
Az énekórákon megismert ti-tá értékek használata (rövid-hosszú szótag), ütemnyomaték (hangsúly) esetén
az ütés/koppantás ehhez bőven elég.
Egyébként is a „Vedd figyelembe!” című részekben olvasható információk nem a gyereknek szólnak, és a
legtöbb esetben nem kell azokat egzakt módon megtanítani a gyerekeknek. Hanem arra szolgálnak, hogy a
pedagógusnak legyen háttértudása arról, amit a szövegben talál.

Vannak „memoriter” versek is?

Ritkán ajánlunk verset direkt szövegtanulásra, nehogy a kötelező jelleg elvegye a gyerekek kedvét. Kivételt
képeznek persze az ünnepi műsorokhoz ajánlott versek, ahol a szerephelyzet magával vonja a szövegtanulást is.
Indirekt módon viszont rengeteg helyzet adódik, amikor a fogékony gyerekek szinte maguktól megtanulják,
és csak úgy mondogatják a versszövegeket. Ilyenek a ritmusjátékok, énekes feldolgozások, kiolvasók, párbeszédes felolvasások, amelyekre számíthatunk és építhetünk. Önállóan választható feladatként is feladhatunk egy-egy verset megtanulásra.
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Vannak kötelező olvasmányok?

Nincsenek, de időről-időre felhívjuk a figyelmedet azokra a könyvekre, amelyeket ajánlhatsz a gyerekeknek. Többnyire azokról a könyvekről van szó, amiből az adott mű származik. A nyári szünetre pedig rendszeresen javaslunk könyvtári foglalkozást a nyári témáknál, illetve segítséget adunk a gyerekeknek az interaktív olvasónaplók elkészítéséhez. A nyári szöveggyűjteményben egy bő könyvlistát is találnak a gyerekek,
amiből kedvükre válogathatnak. Maga a nyári szöveggyűjtemény is ajánlott olvasmány lehet a nyárra, ha a
gyerekek magukkal viszik.

A történelmi témájú tanegységeknél mennyire kell megtanítanom az adott történelmi
eseményeket?

Nem történelemórát tartasz! Ha az adott szöveg megértéséhez szükséges a történelmi háttér, akkor adunk
forrásanyagot a felkészüléshez. De a feladatod nem a történelmi események időrendi vagy egyéb szempontú megtanítása, sokkal inkább egyfajta irodalmi és összművészeti ráhangolás a témára, érzékenyítés az
adott élethelyzeten keresztül, a személyiség komplex előkészítése arra, hogy felső tagozaton nyitott legyen
majd a történelmi ismeretek befogadására.

Miért kreatív írás van fogalmazás helyett?

A kreatívírás-feladatok elsődleges célja a fogalmazáskészség felszabadítása, aktivizálása, fejlesztése. Bár
sok esetben ez a tantervi követelménynek is megfelel, a kreatív írás esetében mégsem a formai, nyelvtani és stiláris követelményeknek való megfelelés az elsődleges, hanem az önkifejezés, a képzeletjáték, a
szerephelyzetek nyelvi kifejeződése. Célunk az, hogy a gyerekek képesek legyenek a gondolataikon túl a
képzeteiket, érzéseiket, motivációikat, akár az indulataikat is szavakba önteni. Mindezt gyakran szerephelyzetbe, más bőrébe bújva. Szeretnénk, ha a nagy beszélgetések mellett átélnék az írásbeli szövegalkotás
csodáját, a mese, a vers születésének misztériumát is. Ha kibontjuk a szövegalkotást a követelmények és
elvárások keretéből, akkor a gyerekek sokszor szárnyakat kapnak: őszintén kitárják a lelküket, „belső szobájukat”. Ezzel megtanulhatják, hogy a szövegalkotás nem egy távoli, csak a „híres, nagy embereknek” való
dolog, hanem életünk, mindennapjaink részévé válhat.
Fontos tudni azt is, hogy a kreatív szövegalkotásnál érdemes a fokozatosság elvét betartani. Mi általában
kreatív szövegÍRÁSról beszélünk, de ha a gyerekeknek még idegen ez a fajta énközlés, akkor az első néhány
alkalommal érdemes a szóbeli, közös szövegalkotást választani, hogy bátorságot kapjanak. A dramatikus
helyzetek, párbeszédalkotás, interjúkészítés is jó lehetőséget teremt a szóbeli szövegalkotásra, amitől már
csak egy lépés, hogy valamelyik szereplő nevében szólaljon meg a gyerek írásban is.
A tananyagrendszert kipróbáló pedagógusok sok esetben kevésnek tartották az időt a kreatívírás-feladatra,
mivel a gyerekek nemcsak írni szeretnek, hanem örömmel fel is olvassák alkotásukat, illetve meghallgatják
a többiekét, és sok esetben véleményezik is azokat. Ha a te osztályod is ilyen módon kedvet kap a kreatív
íráshoz, akkor érdemes eleve úgy tervezni a tanegységet, hogy a kreatív írás feladataira egy teljes negyvenöt perces órát szánsz.

Nem mozgathatóak a padok a termemben. Akkor most mit csináljak?

A teremrendezést tanórák előtt vagy közben csak akkor vállald, ha könnyen megoldható. Rengeteg feladat
van, válaszd ki, amelyik ilyen szempontból jobban megfelel neked!
Ám ha van elég hely a teremben, csak nehezen mozgathatóak a padok, akkor érdemes egyszeri nagyobb
átrendezéssel szabad helyet kialakítani a mozgásos játékoknak, csoportfeladatoknak vagy épp a mesesaroknak. Ha szűk a hely, és nehezen mozgathatóak a padok, akkor is meg lehet találni a csoportmunka,
egy-egy összekucorodás, vagy épp a padokon keresztül való kommunikáció helyzeteit. A kreatív pedagógiai
gondolkodás ebben is segít.

A kreatív tevékenységekhez szükség van speciális anyagokra vagy különös szakértelemre?
Az esetek többségében nem. Sőt igyekeztünk jobbára olyan feladatokat megadni, amelyek minimális
anyagigényűek vagy újrahasznosított anyagokból készülnek. Éppen ezért érdemes már év elején gyűjtést
indítani, hiszen maradék fonalakra, textilanyagokra, egyszer használt csomagolópapírra, kötözőkre, gom-
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bokra, kupakokra stb. biztosan szükségetek lesz év közben. Ebből a szempontból érdemes negyedévenként
előre átnézned a tanegységeket, hogy időben összegyűjthessétek az újrahasznosítható anyagokat.
A kreatív tevékenységekhez ritkán lesz szükséged speciális szaktudásra, és ha igen, akkor azt jelezzük. Az viszont
nagyon fontos, hogy az óra előtt felkészülésként készítsd el az adott tárgyat, hogy tudd, milyen buktatói lehetnek, milyen nehézségek léphetnek fel a gyerekeknél, illetve szerezz saját tapasztalatot a munkafolyamatról!

Miért rendezzünk kiállítást?

Majd minden rajzos, ábrázoló tevékenység után javasoljuk kiállítás rendezését, hiszen a gyerekek számára
fontos, hogy megmutassák, amit alkottak. Vizuális tevékenység esetén olyan ez, mint kreatív írás esetén a
felolvasás. Esetenként érdemes tárlatvezetésre is rászánni az időt, hogy a vállalkozó gyerekek elmondhassák, mit alkottak, mire gondoltak alkotás közben. Egymás munkáira is lehet ilyenkor reflektálni.
Év végén szervezhetünk olyan kiállítást is, ahová a szülőket, nagyszülőket is meghívhatjuk. Ha van rá informatikai kapacitásunk, akkor a kreatívírás-feladatok javából és a megszületett rajzokból, festményekből egy
osztályújságot is összeállíthatunk, amit a szülők kaphatnak meg karácsonyra, anyák napjára, év végére.

A mozgásos feladatoknál mindig szükségem lesz tornateremre és tornaszerekre?

Az esetek többségében nem. Általában próbáltunk olyan mozgásos feladatokat kitalálni, amelyek a tanteremben vagy az udvaron is elvégehetőek, és nincs különösebb tornaeszközigényük.
Azoknál az óráknál, amelyeket érdemes tornateremben megtartani, ezt előre jeleztük.
Ha az órát mozgásos játékkal kezdjük, akkor azt érdemes már az órát megelőző szünetben elkezdeni. Így
lesz idejük a gyerekeknek jobban belemelegedni a játékba.

Miért van szükség mesesarokra, mesekuckóra?

Nem a „sarok” vagy „kuckó” a lényeg, hanem hogy legyen egy rituáléja a meseolvasásnak. Ezt nem árt, ha
valami helyzetváltoztatás előzi meg: elhelyezkedés a mesesarokban, leheverés a meseszőnyegre, vagy ha
semmi más lehetőség nincs, akkor boruljanak le a gyerekek a padra!
A meseolvasás nagyon fontos aktus, amiben sajnos egyre kevesebb gyereknek van otthon része. Ezért időről-időre beterveztünk mesedélutánokat, amikor valójában nincs más feladatunk, mint elmerülni a mesék
varázslatos világában. Ezekre a délutánokra meghívhatjuk a szülőket, nagyszülőket is.

Technikai tudnivalók
Hol találom az online anyagokat?

A szöveggyűjtemény nyomtatott szövegei mellett online elérhető szövegeket is feldolgoztunk az Ötlettárakban, valamint számos sablont, grafikát, kottát, videót, hangfájlt, tankockát stb. építettünk be a tananyagba.
Ezeket a Református Tananyagtáron, a reftantar.hu oldalon találod, az irodalmi szöveggyűjtemény egyes
köteteinek aloldalán. Az aloldalon a szöveggyűjtemény és az Ötlettár tagolását és fantáziacímeit használtuk. Minden online anyag annál a tanegységnél, illetve feladatnál szerepel, ahol az Ötlettárban is található.
Az online szövegeket wordben éred el, hogy szükség esetén kivághass, másolhass belőle részleteket.
A grafikák kivetíthetők, a sablonok akár felnagyíthatók, többszörözhetők.
A tankocka feladatokat a Learning Apps segítségével készítettük, a linkek akár megoszthatóak a diákokkal
is. Ha megnyitod a tankockát, először az instrukció jelenik meg. Majd a kéz-ikonra kattintva megoldhatóvá
válik a feladat is. A képek az esetek többségében nagyíthatóak. A hanganyagoknál ne lepődj meg, kicsit várni
kell, hogy elinduljanak! Előfordulhat, hogy egy-egy tankockáról „eltűnnek” a képek (mivel online anyagokkal
dolgozunk, ha törlik az eredeti képet, a Learning Apps se tudja beolvasni). Ebben az esetben se ess kétségbe!
A tankockák letölthetők és szerkeszthetők, úgyhogy nyugodtan kereshetsz másik képet, vagy akár teljesen át
is szerkesztheted a tankockát. Szükség esetén magad is készíthetsz újat. Ehhez előbb jelentkezz be, és nyisd
meg a saját Learning Apps fiókodat, amit aztán kreatívan tudsz alkalmazni a munkád során.
A tankockákat és a multimédiás linkeket (mint minden más feladatot és tevékenységet) érdemes az óra
előtt kipróbálni, nehogy meglepetés érjen, hogy valamiért nem fut az anyag.
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Hogyan készítsünk QR-kódot?

A Learning Apps feladatai megoldhatók kivetítve, vagy kis csoportban, ha van megfelelő számú tablet, okostelefon. Ha terepre megyünk, készüljünk fel tabletekkel, okostelefonokkal, ha valamelyik tankockát szeretnénk közben használni! Ha kinyomtatva adnád ki a feladatot, akkor azt javasoljuk, hogy készíts QR-kódot a
linkből! Ennek folyamatáról készítettünk egy rövid leírást és a készítést bemutató rövid videót is.
Az online segédanyagok között sok olyat találni, amely lehetőséget ad a gyerekek számára önálló vagy csoportos munkára valamilyen digitális okoseszköz (telefon, tablet) segítségével. A Református Tananyagtárban a Szöveggyűjtemény aloldalán összegyűjtöttük az összes online segédanyagot (link). A segédanyagok
linkje könnyen átalakítható QR-kóddá, amelyet kinyomtatva a gyerekek az eszközük segítségével leolvasva
megnézhetik a kapcsolódó tartalmat.
1. lépés: Válasszuk ki a kívánt online segédanyagot a Református Tananyagtárból!
2. lépés: Az egér jobb gombját megnyomva a felugró menüből válasszuk ki a Link címének másolása sort!
3. lépés: Keressünk egy QR-kód generáló oldalt (pl. https://www.the-qrcode-generator.com/)!
4. lépés: Válasszuk az URL menüpontot, majd illesszük be a kimásolt címet!
5. lépés: Mentsük le az elkészült QR-kódot (Save), adjunk nevet a fájlnak, a PNG kiterjesztést
válasszuk!
A QR-kódról megnyitható videóban a gyakorlatban is bemutatjuk a fenti folyamatot.

Hogyan használjam A Nap háza antológiához készült digitális segédanyagokat?

Egyes szépirodalmi szövegeket egy antológiába szerkesztettük, amelyek nyomtatva is megjelentek a Kálvin
Kiadónál A Nap háza címen. Ezekhez a szövegekhez készíttettünk illusztrációkat, animált változatokat, valamint videókat hanggal, felirattal, sőt interaktív változatokat is, a végén játékokkal.
Az óraleírásokban általában megadjuk, hogy az ezekhez a szövegekhez kapcsolódó digitális anyagok közül mit
hogyan használj, de természetesen más módon is felhasználhatod őket, a többféle verzióban pont ez a jó.
Képek
A képek külön-külön letölthetőek, kinyomtathatóak, esetleg laminálhatóak. Segítségedre lehetnek a történetmondásnál, képaláírásokat készíthetnek hozzá a gyerekek, vagy indukciós anyagként szolgálhatnak
(akár egy teljesen másfajta) szövegalkotásnál.
Szöveg
Megtalálod kinyomtatható formában az eredeti szöveget is, ami például csoportmunkánál vagy szövegtanulásnál, dramatizálásnál lehet hasznos.
Hanganyag
Mintha esti mesét hallgatnának a rádión, padra lehajtott fejjel vagy lehunyt szemekkel csak a bennük
megjelenő képekre figyelhetnek a gyerekek. De némajátékkal, szereposztás szerinti mozgással is megeleveníthetik a történetet.
Interaktív változat
A szöveg végén találtok egy interaktív feladatot, ami a szövegértés ellenőrzését segíti játékosan.
Lapozható képeskönyv
A hangos olvasás gyakoroltatására kiváló.
Videó hanggal és felirattal
Az animációs filmet néma olvasással követhetik a gyerekek.
Videó hanggal, felirat nélkül
Ez a változat a szöveg elsődleges megismerésénél fontos, hogy az elsődleges élmény megszerzését ne
zavarják az olvasástechnikai nehézségek.
Videó hang és felirat nélkül
A gyerek szabadon, szereposztás szerint „szinkronizálhatják alá” a képeket.
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Március

07.
Tavaszodó

Hónap

Gólyahír

Szerelem – lányok-fiúk
kapcsolata

2. Szívek kertje

2. Milyen is a szerelem?
Kiss Ottó: Tükör
Kiss Ottó: A szerelem
Kiss Ottó: Én nem tudom
Kiss Ottó: Tegnap Márióval

6.4 Vándormadaraink
Zelk Zoltán: Tavaszi mese

6.1 Kései tavasz
Kollár Árpád: Milyen madár

5. Tavaszodik
Áprily Lajos: Tavaszodik

3. Tavaszi növekedés
Krusovszky Dénes: Azt
álmodtam
Pintér Lajos: Kertem eső után

2. Tavaszhírnökök
Csukás István:
A Gombszemű bejelenti a
tavaszt (részletek)
Gazdag Erzsi: Margarét

6.2 Tavaszi medveségek
Kiss Ottó: Tavaszi medvedal

1. Kérvény a tavaszhoz
1.1a-b Évszakasszociációk –
Kedvenc évszakunk
1.1c Bertóti Johanna:
Kérvény
1.2 Kovács András Ferenc:
Télutó

A teljes témához

1. Kedves Tavasz!

Tavasz jelei – természet,
ember újulása

Tanegység, feladat

Téma

Kányádi Sándor: Meddig ér
a rigófütty? (II/105-106. o.)

FI-501020201/1
FI-501020202/1

2. osztályos olvasókönyv

Kiss Ottó: Csillagszedő Márió
– részlet (II/98. o.)

Nagy Bandó András:
Ezerjófű (II/93. o.)

Balázs Imre József: Blanka
birodalma (II/29. o.)
Király Levente: Kiszámoló
(II/29. o.)

A Télutóval rokon
versforma: Weöres Sándor:
A tündér (II/14. o.)

Weöres Sándor: Jön a
tavasz, megy a tél (II/12. o.)
Nagy Bandó András:
Tavaszodik (II/28. o.)

Március – magazin (II/2829. o.)

FI-501020301/1
FI-501020302/1

3. osztályos olvasókönyv

Állami tankönyves kapcsolódás

Lackfi János: Szerelem
Takács Zsuzsa: Szeretik
egymást (II/103. o.)

Kányádi Sándor:
Tavaszkeresők (II/18-20. o.)

Mezey Katalin: Madarak
röpülése (II/102. o.)

Rigó Béla: Naptár (II/21. o.)
Kányádi Sándor:
Tavaszkeresők (II/18-20. o.)

FI-501020401/1
FI-501020402/1

4. osztályos olvasókönyv

Évszakforgó
Bertóti Johanna: Az öt lehunyt
szemű madár (SZGY: 154155. o.; FGY: 05-4/6.
tanegység)

SZGY-FGY/Január

Évszakforgó
(SZGY: 150-155. o.; FGY: 054/6. tanegység)

SZGY-FGY/Január

Belső kapcsolódás
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Március 15 – közös dolgaink,
szabad vélemények és
közélet

3. Kardélező küzdőtér

Petőfi Sándor: Nemzeti dal
(részlet) (II/28. o.)

1. Piros-fehér-zöld
Csorba Piroska: A piros-fehérzöld zászló
Petőfi Sándor: Szabadság,
szerelem!

4. Toborzó
Arany János: Nemzetőr-dal

3. Kuckó király
Móra Ferenc: Kuckó király

Március – magazin (II/2829. o.)

A teljes témához

Beney Zsuzsa: Minden évben
(II/74. o.)

6.1 Tükrös szívek
Beney Zsuzsa: Álom

A királykisasszony találós
kérdései – görög mese
(II/20-21. o.)

Siv Widerberg: Susanna
László Noémi: A fiúk
rugdosódnak (részlet)
(II/107. o.)

Az okos lány – magyar
népmese (I/85-86.)

5. Szerelmes vagyok
Fecske Csaba: Ha Laurával
beszélgetek
Balázs Ágnes: Fagyi
Balázs Ágnes: Julcsi
Papp-Für János: Mi a trendi
lányoknál?
Papp-Für János: Mi a trendi
fiúknál?
László Noémi:
Szerelmes vagyok

4. A kék kolibri
Miklya Luzsányi Mónika: A
kék kolibri
[Vizet meríteni én a kútra
mentem] – erdélyi jiddis
népköltés, Kányádi Sándor
fordítása

Nemzetőrség szervezésének
követelése (II/88. o.)

Kölcsey Ferenc: Himnusz
(II/83. o.)
Vörösmarty Mihály: Szózat
(II/84. o.)
A márciusi ifjak (II/85-89.
o.)
Petőfi Sándor:
- Nemzeti dal (II/86. o.)
- János vitéz (részlet) (I/19.
o.)
- Füstbe ment terv (II/17. o.)
- A bánat? egy nagy oceán
(II/104. o.)

Lackfi János: Lányok dala;
Fiúk dala (I/126. o.)
Lackfi János: Szerelem
(II/103. o.)

Békés együttélés
Móra Ferenc: A csókai csata
(SZGY: 92-95. o.; FGY: 02-2/1.
tanegység)

SZGY-FGY/Október
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Április

08. Szeles
zug

Tavasz – a természet
újjászületése

1. Tavaszi mezők

Nagyhét, virágvasárnap –
utak az ünnepig, páska

4. Nagyhét, húsvét

2. Titkok titka
Döbrentey Ildikó: A titkok
titka

4.2c Géczi János: Ha nem ég a
mécses – hangoskönyv

1. Gólyahír
Sarkady Sándor: Gólyahír
Börcsök Mária: Megjelent

A teljes témához

2. Bárányhívogató
Rónay György: A farkas és a
bárány – La Fontaine nyomán
Rákos Sándor:
Bárányhívogató
Kiss Lehel: Húsvéti hajren

A teljes témához

6.1 A trombitás
Krúdy Gyula: A törpe
trombitás

5. Sipka
Krúdy Gyula: Sipka, a híres
toronymászó

Hónapról hónapra – Varró
Dániel: Maszat-hegyi naptár
(részletek) (II/58-61. o.)

Április – magazin (II/74. o.)

A vén kutya – magyar
népmese (I/70-71. o.)
Az állatok nyelvén tudó
juhász – magyar népmese
(I/147-149. o.)

Húsvét (II/75. o.)

Az idő – magazin (II/22-24.
o.)

Mit ír az újság? – Az újság
története (II/124-125. o.)

Az aradi tizenhárom (I/6465. o.)

Személyes évkör

Időfa
Zelk Zoltán: Új mese a négy
vándorról
Horgas Béla: Időfa
(SZGY: 119-121. o.; FGY: 052/5. tanegység)

SZGY-FGY/Január

Felhőbárányok
Bartos Erika: Bárányok
Lukács 15,1–7
A megszámlálhatatlan sok juh
– magyar népmese
(SZGY: 56-58. o.; FGY: 01-4/2.
tanegység)

Farkasűző furulya
Kányádi Sándor: A farkasűző
furulya (SZGY: 53-55. o.; FGY:
01-4/1. tanegység)

SZGY-FGY/Szeptember
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Bolondos hónap –
természet és ember játéka,
bolondok minden
mennyiségben

2. Bolondozások

Április bolondja… – magyar
népi mondóka (II/74. o.)
Erdős László: Fordított világ
(II/103. o.)
Ébrenlét és álom
Ingrid Sjöstrand: Néha
csontvázról álmodok
(II/104. o.)
Juházs Magda: Álomhajó
(részlet) (II/105. o.)

Fűben-fában orvosság –
magazin (II/92-93. o.)

2. A bolond falu
A bolond falu – magyar
népmese

3. Furcsa álmok
Kiss Benedek: Furcsa álmok
Kollár Árpád: Dalocska

5. Lámpakór
Barak László: Lámpakór
„Kérem a következőt!”
sorozat – Bajok a tele
vízilóval (Dr. Bubó)

4. Pityi Palkó
Benedek Elek: Pityi Palkó

Mátyás király udvari
bolondja (II/70-71. o.)
Április – magazin (II/74. o.)

1. osztályos olvasókönyv:
László Noémi: Kérdezgető
(208. o.)

Nagy Bandó András:
Ezerjófű (II/93. o.)

A teljes témához

5. Tavaszi kirándulás
László Noémi: Kérdezgető

3. Iringó és Imola
Miklya Luzsányi Mónika –
Miklya Zsolt: Iringó és Imola
(részlet)

A C-vitamin (II/134-135. o.)

Szabó T. Anna: A titkos
menedék (II/108-110. o.)

Évszakforgó
(SZGY: 150-155. o.; FGY: 054/6. tanegység)

Gazdag Erzsi: Szűkesztendő –
Bőesztendő
(SZGY: 122-123. o.; FGY: 052/6. tanegység)
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Költészet és élet – a líra
logikája: verszene, ritmus,
képek, hasonlatok,
párhuzamok, szójátékok,
rímjátékok

3. Dalnokok háza

Weöres Sándor: A tündér
(I/14. o.)
Kovács András Ferenc:
Hajnali csillag peremén
(részlet) (II/106. o.)

6.1 Te meg én
Kovács András Ferenc:
Hajnali csillag peremén

5. Lalák és lilik
Békés Márta: Énekóra

5. Lalák és lilik
Buda Ferenc: Fűzfa, gólya,
béka
Janicsák István: Zivatar
Szepesi Attila: Hangok a
szélben

Vidor Miklós: Bolond-bál
(I/126. o.)

Egy, kettő, három, négy, te
kis varga, hová mégy? … –
magyar népi mondóka
(I/137. o.)

Tamkó Sirató Károly:
Bőrönd Ödön (I/21. o.)

2. A fába szorult hernyó
Egy, kettő, három, négy… –
magyar népi mondóka,
Nagymácséd (Mátyusföld)

1. Olyan, mint…
László Noémi: Csendkirály
Krusovszky Dénes: Olyan az
este

A teljes témához

6. Halandzsázás
Dániel András: Lista
Zalán Tibor: Halandzsa és /
És halandzsa
Dániel András: Szótár
Csoóri Sándor: Csínytevő ökör
Eörsi István: Hogyan készül a
vers?

Romhányi József: Sírfeliratok
(részletek)

Békés Márta: Iskolabolygó
(I/8. o.)

Versek – magazin (I/86-91.
o.)
Egy kis verstan (I/92. o.)
A költészet napja – magazin
(II/102-105. o.)
Mezey Katalin: Madarak
röpülése (II/102. o.)

Rigó Béla: Lómerickek (I/85.
o.)
Rímek minden
mennyiségben (I/86. o.)

Télutó medveszemmel
Kovács András Ferenc: Télutó
ritmuspárhuzam: Weöres
Sándor: A tündér
(SZGY: 14. o.; FGY: 07-1/1.
tanegység)

SZGY-FGY/Március

Iskolabolygó
Békés Márta: Iskolabolygó
(SZGY: 111. o.; FGY: 05-2/2.
tanegység)

SZGY-FGY/Január

Vers-öko
Kovács András Ferenc: Lapát
Elek
(reftantar.hu: online; FGY:
05-3/6.5. tanegység)

SZGY-FGY/Január
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Történelmi korok, legendás
alakok üzenete a mának – a
ma gyerekének

4. Időcsavar

6.3 Mese kőből
Buda Ferenc: Kőből rakott
mese (online)
Vörös István: Kő vagy fa
(online)

Andorás vitéz – székely
monda (II/60-61. o.)
Az életmentő király – a
Dubnici krónika nyomán
(II/68-69. o.)
A lovagok – (II/69. o.)

4. Lovagok között
Ijjas Tamás – Lackfi János: A
világ legrövidebb meséi
(részletek)
Szepesi Attila: Kőkirály

Rege a csodaszarvasról –
magyar monda, Móra
Ferenc feldolgozása (II/2830. o.)
Vezérlő csodaszarvas – rege
Jordanes krónikájából
(II/31. o.)
A csodaszarvas (részlet) –
román kolinda, Bartók Béla
fordítása (II/33. o.)
A leopárd és a tűz – afrikai
népmese (mokve törzs)
(I/53. o.)

Regölés – magyar regösének
(I/115. o.)

2. Csodafiú-szarvas
Ahol keletkezik –regösének
(részlet),
Dozmat
(Vas
megye)
Nagy László: Csodafiu-szarvas

Az idő – magazin (II/22-26.
o.)

Takács Zsuzsa: Rejtjeles
tábori lap (I/15. o.)

3. Ősember és ősgyerek
Csoóri Sándor: Ősember és
ősgyerek
Tamkó Sirató Károly:
Kattentotta

Időszalag (II/54-56. o.)
Tamkó Sirató Károly:
Országjárás (részlet)
(II/136. o.)

Mából a múltba
(II/52-57. o.)
A magyar tájról – magazin
(II/136-139. o.)

1. Idővonal
Tamkó Sirató Károly: A
Pasaréten
(Tamkó Sirató Károly:
Mamagol)

A teljes témához

6.2 Névjáték versben
Zalán Tibor: Rózsa a holdon

Nemzetiségi forgó
A szarvassá változott fiúk –
román népballada, Bartók
Béla fordítása
(SZGY: 106-108. o.; FGY: 022/2.6. tanegység)

SZGY-FGY/Október

Mamagoló
Tamkó Sirató Károly:
Mamagol
(reftantar.hu: online; FGY:
08-3/6.3. tanegység)

SZGY-FGY/Április
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Május

09. Májusfa

Anyák napja – a
szeretetkapcsolat
oltalmában

1. A szeretet hajléka

6.3 Anyák napi műsor
Beney Zsuzsa: Hogyan
vártalak
Kuczka Péter: Anyám keze
Ladik Katalin: Babaváró
László Noémi: Amikor nagy
leszek
Mándy Stefánia: Anyának
szóló

4. Megszólítások
Egyed Emese: Megszólítás
Édesanyám rózsafája –
magyar népdal (Hegysúr,
Felvidék)

2. Mi, együtt…
Macskássy Katalin – Fekete
Anna: Mi mondtuk anyuról
(online)
Koppány Csenge: Anyunak –
Mészöly Ágnes: Neked te lány
Csík Mónika: Mama-rajz
(részletek)

1. Buba éneke
Weöres Sándor: Buba éneke

A teljes témához

Móra Ferenc: Anyának
Fecske Csaba: A
nagymamánál (részletek)
(II/96. o.)

Móra Ferenc: Anyának
(II/96. o.)

Én és a családom
Janikovszky Éva: Kire ütött
ez a gyerek?
Ingrid Sjöstrand: Mamának
este nincs ideje
(II/114-115. o.)

Május – magazin (II/96. o.)

József Attila: Mama (II/100101. o.)
Takács Zsuzsa: Szeretik
egymást (II/103. o.)

József Attila: Mama (II/100101. o.)

József Attila: Mama (II/100101. o.)

Mosonyi Aliz: Mesék
Budapestről (I/98-99. o.)

6.1 Dunamese
Békés Márta: Duna-avatás
Világörökségi helyszínek
Magyarországon (II/136. o.)

Kölcsey Ferenc: Himnusz – a
magyar nép zivataros
századaiból (II/83. o.)

5. A mi harangunk
Gyárfás Endre: A mámai
harangok
Krúdy Gyula: Rákóczi
harangja

Pünkösdi bújócska
Weöres Sándor: Mi volnék?
(SZGY: 211. o.; FGY: 09-4/2.
tanegység)

SZGY-FGY/Május

Oroszlánkaland
Tóth Bálint: A Lánchíd
oroszlánjai
(reftantar.hu: online; FGY:
06-4/7.5. tanegység)

SZGY-FGY/Február
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Ünneplő természet, a
természet ünnepe

2. Madarak, fák

3. Isten madárkája
Móricz Zsigmond: A kóró és a
kismadár

A macska és az egér –
magyar népmese, Arany
László gyűjtése (I/50-51. o.)
A kóró és a kismadár –
magyar népmese, Arany
László gyűjtése (I/132-133.
o.)
Várszegi Adél: Kismadár és
kóró (I/134-136. o.)

Lázár Ervin: Az élet titka
(II/118-120. o.)
Mezey Katalin: Madarak
röpülése (II/102. o.)
Mese a fecskéről – román
népmese (I/34-35. o.)

2. Madarak-fák napi forgó
Géczi János: A gesztenyefának
Nemes Nagy Ágnes: Cifra
palota
Zelk Zoltán: Mi illőbb az égre
Gyárfás Endre: Melyik fa
vagyok én? Melyik madár
vagyok én? (online)
Móra Ferenc: Madarak
iskolája

7.6 A fecske és barátai
Kormos István: A fecske meg
a szalmaszál (online)

Radnóti Miklós: Erdő
(II/103. o.)

Nemes Nagy Ágnes: Bors
néni és a nyulak (I/69-72. o.)
Áprily Lajos: A pintyünk
(I/128-130. o.)
Lázár Ervin: A nagyravágyó
fekete rigó (I/136-145)
Nagy Bandó András:
Tavaszodik (I/28. o.)

Május – magazin (II/97. o.)

1. Facsemeték
Börcsök Mária: Faiskolában

7.5 Madárhanglista
Hermann Ottó: A madár
szava értelmezve (részlet)
(online)

A teljes témához

Nemzetiségi forgó
Chád Gádja – Egy gödölye
története – zsidó mese,
Peszachi Haggada
(SZGY: 97-99. o.; FGY: 02-2/2.
tanegység)

SZGY-FGY/Október

Lápi tornaóra
Buda Ferenc: Fűzfa, gólya,
béka
(SZGY: 120. o.; FGY: 08-3/5.
tanegység)

SZGY-FGY/Április

Fasuli
Weöres Sándor: Faiskola
Szabó T. Anna: Famese
(SZGY: 17. o.; reftantar.hu:
online; FGY: 01-1/7.2.5.
tanegység)

SZGY-FGY/Szeptember
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Kapcsolatháló – barátok és
testvérek között

3. Tesók és barátok

3-4. Nagyon testvérek 1-2.
Radnóti Miklós: Ági és én
Lázár Ervin: Nagyon
testvérek
László Noémi: A rossz testvér
László Noémi: Jó testvér nem
verekszik
Kiss Judit Ágnes: A tesó

7.1 Vidámparkban,
gyerekbőrben
Ijjas Tamás: Vidámparkban,
saját bőrben
Nemes Nagy Ágnes: A
hugom (II/116. o.)
Kovács Barbara: Az én
bátyám (részlet)
Bakó Ágnes: Jocó mesél:
Dávid csuda leleményes
(II/117. o.)

Siv Widerberg: Susanna
(II/107. o.)
Gyurkovics Tibor: Rád nem
lehet számítani (II/108-109.
o.)

1. Egymás szavát is…
Mosonyi Aliz: Jó barátok
boltja
Széchey Rita: Kintsugi
Ladik Katalin: A barátságról

2. Volt egy… Van egy
barátom
Turbuly Lilla: Volt egy…
Mészöly Ágnes: Szeretnék
Luca lenni

Barátság… (II/106-109. o.)

Áprily Lajos: A pintyünk
(I/128-130. o.)

7. Madárhang- és színskála
Áprily Lajos: Koncert (online)

A teljes témához

Szabó T. Anna: Így sétálnak
a varjak (I/131. o.)

6. Madárportrék
Miklya Zsolt: Kúszósapkás
csuszka
Szepesi Attila: Fészekrakó
őszapók
Nemes Nagy Ágnes: Láttam,
láttam

5. Ki mondta?
Kollár Árpád: Ki mondta?

Lázár Ervin: Szegény Dzsoni
és Árnika – 1. fejezet (I/108115. o.)
Fecske Csaba: Szendvicsgyerek (Részlet) (I/127. o.)

Mezey Katalin: Madarak
röpülése – cinke, rigó,
pacsirta, varjak (II/102. o.)

Minden, amit alkotott, jó
Kollár Árpád: Jó
(SZGY: 30. o.; FGY: 01-2/3.
tanegység)

SZGY-FGY/Szeptember
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Pünkösd – szél, láng, rózsa
– lélekjelek

4. Széljárta pünkösd

5. Vershullámok
József Attila: Harmatocska
Kántor Péter: Hullámok
Nemes Nagy Ágnes: Tavaszi
felhők

4. Pünkösdölő
Pünkösdikirályné-járás
(részlet) – magyar szokásdal,
Vitnyéd (Sopron)
Pünkösd története és szokásai
Pünkösd reggelén – elmeséli
Miklya Luzsányi Mónika

3. Szélhangok
Kányádi Sándor: Májusi szellő
Lázár Ervin: Széllelbélelt

2. Pünkösdi bújócska
Lackfi János: Bújócska
Nyilas Atilla: Móci és a szél

1. Szél hozott
Szabó Lőrinc: Szél hozott, szél
visz el
Horgas Béla: Szél (részlet)

A teljes témához

7.2 A képzeletbeli barát
Tarbay Ede: A kisróka

1. osztályos olvasókönyv:
Nemes Nagy Ágnes: Tavaszi
felhők (181. o.)

Pünkösd – keresztény
ünnep és népszokások
(II/120-121. o.)

Pünkösd – keresztény
ünnep és népszokások
(II/120-121. o.)

Szalai Borbála: Aratás
(II/141. o.)

Nyelvelő: szeles (I/11. o.)
A kisegér – indián mese
(I/53-54. o.)
A szegény csizmadia és a
Szélkirály – magyar
népmese (II/132-135. o.)
Válasszunk pünkösdi
királyt! (I/97. o.)

Lázár Ervin: A nagyravágyó
fekete rigó (I/136-145)

József Attila: Perc (II/102.
o.)

Lackfi János: Isten rajzol
(I/127. o.)
Szabó T. Anna: Szélkalap
(II/103. o.)

Szabó T. Anna: Szélkalap
(II/103. o.)

Mit szeretnénk
elérni?

Ebben a témában a tavasz sajátosságai, a természet változása, az élet sarjadása és a tavaszi
vidámság művészi képeivel ismerkedhetnek
meg a gyerekek. Arra törekszünk, hogy maguk
is képesek legyenek megfogalmazni érzéseiket
a tavasszal kapcsolatban, akár szóban, írásban,
képben, dalban vagy mozgásban is, valamint
legyen benyomásuk arról, hogy mit is jelent a
magyar népművészetben a virág, a madár és az
életfa motívuma, milyen hangokat, mozgásokat
csal elő belőlünk a tavaszi zsibongás.

Miről szól
ez a téma?
Miért fontos
nekünk?
A tavasz sok gyereknek kedvenc évszaka, hiszen
a napfény és vele az élet újra betölti a földet.
Kiszabadulunk végre a természetbe, a növények kibújnak a földből, az állatok boldogan
kergetőznek a napfényben. Ezt az életörömet
fejezik ki a versek és a mesék, amelyekkel
ebben a témában foglalkozunk. AJEGYZETEIM
kontrasztok
 is
az életöröm felől közelíthetők meg igazán.

1.

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Bertóti Johanna: Kérvény
Kovács András Ferenc:
Télutó

Kérvény a tavaszhoz
2x45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra
(magyar, kreatív írás, dráma, vizuális kultúra)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Szöveggyűjtemény

Miről szól ez
a tanegység?

Füzet, íróeszköz
(brosstű, írólap,
rajzeszköz)

Minden gyereknek más a kedvenc évszaka, és természetesen sokan szeretik a tavaszt is. Bertóti Johanna verse kapcsán a gyerekek
felidézik a különböző évszakokkal kapcsolatos asszociációikat,
összegyűjtik, hogy mi mindent szeretnek ezekben az évszakokban,
majd egy kérvény formájában meg is fogalmazzák mindezt. Kovács
András Ferenc versén keresztül a kéréseket a medve szemszögéből
élhetik át és fogalmazhatják újra a gyerekek.

Áttekintő vázlat

1.1 Tavaszi kérvény
1.1a Évszakasszociációk
1.1b Kedvenc évszakunk
1.1c Tavaszi kérvények
1.2 Tavaszi medvekérvény
1. 2a Télutó medveszemmel
1.2b Medvefilmek
1.2c Medvekérvények
Összesen

Előkészületek

45 perc
10 perc
15 perc
20 perc
45 perc
10 perc
15 perc
20 perc
2x45 perc

A tervezés során döntsük el, hogy nyelvi asszociációs játékkal
vagy gyűrűsdivel kezdjük az órát! Ha a gyűrűs játék mellett döntünk, szerezzünk hozzá egy alkalmas brosstűt (esetleg többet is)!
A tűhegyet, amennyiben veszélyesnek találjuk, leragaszthatjuk
ragasztószalaggal.

FELADATOK LEÍRÁSA
MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek gondolják
végig az évszakok, de
elsősorban a tavasz
örömeit, szépségeit.
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1.1 Tavaszi kérvény
1.1a Évszakasszociációk

Játsszunk asszociációs játékot! A gyerekek az adott évszakhoz kapcsolódva
mondjanak egy-egy szót vagy gondolatot (maximum egy-két mondatban)!
Mi jut eszedbe, ha azt mondom: nyár, ősz, tél? És végül: tavasz?

45
perc

10
perc

1.1b Kedvenc évszakunk

15
perc

1.1c Tavaszi kérvények

20
perc

A gyerekek rendeződjenek évszakonként négy csoportba, lehetőleg az
alapján, hogy kinek mi a kedvenc évszaka! (Az se baj, ha aránytalanok a csoportlétszámok, de egy évszak se maradjon ki!)
Gyűjtsék össze közösen, jegyezzék le, majd olvassák fel, hogy miért szeretik az
adott évszakot! (A lista vázlatos címszavakból álljon, nem kell részletesen kifejteni!)

A gyerekek olvassák el magukban Bertóti Johanna: Kérvény című versét,
és figyeljék meg, mi mindent kér a versbeszélő a tavasztól!

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Asszociációs játék, szógyűjtés
Versolvasás
Beszélgetés a versről
Kérvény írása prózavagy versformában
(Gyűrűsdi játék)
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
(brosstű, írólap, rajzeszköz)

• Ki lehet az, aki a kérvényt írja? Hogyan szólítja meg a Tavaszt? Mire utal a nagy

kezdőbetű? (Mintha levelet írna neki, és valóságos személy lenne.)
• Gyűjtsük össze a kéréseit!
• A Tavasz felékesíti és kiszínezi az eget, amitől mindenkinek jó kedve lesz. Bertóti Johanna mivel ékesíti, színezi a verset?
• Gyűjtsünk színeket, fényeket: aranysárga, csillogjon, zöldelljen, égszínkék!
• Gyűjtsünk rímeket: ma végre / az égre, ékesen / szép legyen, az eső / a mező,
égszínkék / kékcinkék!
(Minden sorvégi rím három szótagos és gyakran két szóból áll.)
A megbeszélés után minden gyerek saját maga írjon egy rövid, néhány mondatos
kérvényt a tavaszhoz (vagy a kedvenc évszakához), amelyben megfogalmazza,
hogy számára melyek a legfontosabb dolgok tavasszal (vagy az adott évszakban)!
Akinek van kedve, versben is megfogalmazhatja a gondolatait.
Végül olvassunk fel néhányat a gyerekek írásai közül!

Vedd figyelembe!

A bross francia eredetű szó, és valószínűleg magyarázatra szorul.
Brosstű: melltű; női ruhán viselt dísztű.

Variáció

Kezdjük az órát „gyűrűsdi” játékkal, amihez most egy brosstűt használunk. A
bross lehetőleg olyan színű és formájú legyen, amiről a természet, valamelyik
évszak juthat az eszünkbe!
Kijelölünk egy őrszemet, aki nagyon figyel. A gyerekek összeteszik két kezüket,
a pedagógus is, akinek kezében ott a brosstű. Mondogatjuk vagy énekeljük az
átalakított játékmondókát, például ötször:
Megy a brosstű vándorútra,
egyik kézből a másikba.
JEGYZETEIM
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A pedagógus közben minél több kezet megérint összetett kezével, és úgy tesz,
mintha beleejtené a brosst, de csak egyikük kezébe ejti bele. Ötödikre megáll, és
megkérdi az őrt: Kinél van a bross? Ha az őr elsőre eltalálja, ő lesz a következő
adogató (átveszi a pedagógus szerepét). Ha nem találja el, őrszemet cserélünk,
és folytatódik a játék tovább.
Néhány kör után a brosstű indíthatja a beszélgetést:
• Mit ábrázol?
• Melyik évszak jut róla az eszedbe?
• Milyen lehetne (még) a nyarat, az őszt, a telet, a tavaszt ábrázoló brosstű? Stb.
Óra végén (vagy otthoni feladatként), ha a szövegalkotással elkészültek, lerajzolhatják a gyerekek az aranysárga Nap-brosst, vagy tervezhetnek olyan brosstű-formákat, melyek a tavaszt jelképezik.

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek gondolják végig újra a tél és a tavasz
váltásának idejét, most a
medve szempontjából.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás
Beszélgetés a versről
Szerepjáték mozgással,
mesélővel (felolvasás)
Kérvény írása prózaformában a medve nevében

1.2 Tavaszi medvekérvény
1.2a Télutó medveszemmel

45
perc

10
perc

Kovács András Ferenc: Télutó című verse is kéréssel indul (és fejeződik be), akár
egy kérvény. Olvassuk fel a verset!

• Itt vajon ki kér? Ki beszél a versben? (Könnyen rájöhetünk, hogy nem a medve.

De akkor ki a versbeszélő?)
Mint egy filmen, úgy látjuk a versben a medvét. A mozgása árulja el, mi a helyzet.
• Milyen mozgásokat ír le a vers? Milyen szavakkal érzékelteti ezeket?

Vedd figyelembe!

Az első kérdésre többféle válasz is elfogadható. Mondhatjuk, hogy a költő beszél,
ő aggódik a medve miatt. De mondhatjuk azt is, hogy az olvasó beszél, azonosulva a szereppel. És mondhatjuk, hogy egy gyerek vagy felnőtt, bárki, aki átérzi a
medve vágyát, hogy végre jó idő legyen.
A böjt szó is magyarázatra szorul. A nagyböjt időszaka a húsvét előtti 40 napos
bűnbánati, előkészületi időszak a keresztények számára. A medve számára a böjt
a téli alvás ideje, aminek a végén a tavasz jeleire vár. Így a medve tavaszvárása a
húsvétvárással is párhuzamba állítható.

1.2b Medvefilmek

15
perc

Kis csoportokban készítsenek a gyerekek egy-egy „természetfilmet” a medvéről!
Csoportonként lehet egy rendező, egy mesélő, aki felolvassa a verset, a többiek a
medvecsalád tagjai.
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Vedd figyelembe!

A csoportok párhuzamosan, egymás mellett játszanak. Nem a produkció a fontos,
tehát nem kell majd egymásnak bemutatni a „filmet”. Elég most a spontán játék,
amit a „rendező” igazgathat egy kicsit.
A játék végén beszéljük meg, ki hogyan értelmezte az utolsó sort! Mit jelenthet a
medve számára „fák derekán citerázni”? (fára mászni? körmöt köszörülni? fakéreggel zenélni? esetleg mindhármat? vagy valami mást?)

1.2c Medvekérvények

Mi lenne, ha a medve beszélni és írni is tudna? Fogalmazzátok meg a
tavaszhoz írt kérvényt a medve nevében!

20
perc

Óra végén az arra vállalkozók olvassanak fel néhány medvekérvényt, és
hasonlítsuk össze az előző, saját nevükben írt kérvényekkel!

Vedd figyelembe!

Itt nem javasoljuk a versformában való írást, jobb, ha levélformában fogalmaznak a gyerekek. Fő feladat a medve „bőrébe bújva”, az ő szemszögéből, az ő gondolataival megfogalmazni a kéréseket. Igazi szerephelyzet, csak most a szerep
fejben és szövegalkotásban játszódik.

Variáció

A versformára könnyen ráismerhetünk, ha eleget foglalkoztunk már a daktilusokkal. A két daktilusból és egy spondeusból álló fél hexametersor (tá-ti-ti-tá-titi-tá-tá) következetesen az utolsó versszakban figyelhető meg. Ha marad időnk,
érdemes vele „citerázni” (ujjal, körömmel ritmust ütni) a padon:
Jó tavasz, ó, gyere tényleg! 		
Medve örüljön a fénynek: 		
már ezután sose fázzék, 		
fák derekán citerázzék! 			

–UU|–UU|––
–UU|–UU|––
–UU|–UU|––
–UU|–UU|––

Ugyanez a szabályos fél hexametersor alkotja Weöres Sándor: A tündér című versét (a 2. osztályos állami olvasókönyvben szerepel: II/14. o.). Első versszaka motivikusan is összecseng, a Télutóban medve citerázik, itt békahadak fuvoláznak:
Bóbita, bóbita táncol, 			
Körben az angyalok ülnek, 		
Béka-hadak fuvoláznak, 		
Sáska-hadak hegedülnek. 		

–UU|–UU|––
–UU|–UU|––
–UU|–UU|––
–UU|–UU|––

JEGYZETEIM
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2.

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Csukás István:
A Gombszemű bejelenti
a tavaszt (részletek)
Gazdag Erzsi: Margarét
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Szöveggyűjtemény

Tavaszhírnökök
Minimum 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó
óra (magyar, ének-zene, tánc)

Miről szól ez
a tanegység?

Internet, projektor,
hangfal

A tavasz első hírnökei között tartjuk számon a madarakat. Csukás
István meséje és Gazdag Erzsi verse a tavasz közeledtének örömét tükrözi. Ezzel az örömmel trilláznak a madarak, és ezzel az
örömmel vethetik bele magukat a gyerekek is a fúvós hangszerek
világába, felfedezve, hogy melyik is szól igazán madárhangon.
Majd rácsodálkozhatnak a verszenére is, amikor a nyelv úgy szólal meg, mint egy hangszer.

Áttekintő vázlat

2.1 Tavaszhírnök
2.1a Füttykoncert
2.1b Fütyülőverseny
2.1c Gombszemű hírnök
2.2 Madárfüttyös tavasz
2.2a Madarak a zenében
2.2b Fúvós hangszerek
2.2c Tilinkónóta
2.2d Tilinkótánc
Összesen:

Előkészületek

45 perc
5 perc
10 perc
30 perc
min. 45 perc
5 perc
min. 15 perc
20 perc
5 perc
min. 2x45 perc

Ellenőrizzük a technikát, mert most kulcsfontosságú, hogy megfelelő hangminőséggel dolgozzunk! Készüljünk fel, hogy a sok
interaktív feladat és videofilm között jól tudjunk tájékozódni, az
ide-oda kapcsolásokkal, vágásokkal ne veszítsünk sok időt!

FELADATOK LEÍRÁSA
MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek éljék át a
fütyülés, és vele a tavasz
érkezésének örömét.

2.1 Tavaszhírnök
2.1a Füttykoncert

A gyerekek hallgassák meg a Mit hallunk? című tankockán található felvételt a Reftantáron!

45
perc

5
perc

Kérdezzük meg: Mit hallunk? Valószínűleg madarakra fognak tippelni. Találgathatunk is, hogy vajon milyen madár hangját hallottuk.
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Amikor a gyerekek kitalálgatták magukat, elmondhatjuk nekik, hogy a felvételen
nem madarakat hallottunk, hanem Hacki Tamást, a világhírű magyar füttyművészt. „Bizonyíték” gyanánt vetítsük le a felvételt immár képpel is! Minősége elég
gyenge, mivel az eredeti 1962-es televíziófelvételről van szó (Hacki Tamás 1962
elnevezésű tankocka a Reftantáron).

Vedd figyelembe!

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zenehallgatás
Füttypróbák
Meseolvasás, fantáziajáték
Kis madárismeret
– interaktív feladatok
Könyvajánlás

Hacki Tamás ötéves korában kezdett el fütyülni. Tizennyolc évesen, még gimnazistaként, 1962-ben megnyerte a Ki, mit, tud?-ot, ami akkoriban az egyetlen
és igen népszerű tehetségkutató műsor volt. Hacki Tamást különleges fütyülési
technikája hamar világhírűvé tette. A fütyülés mellett gégész szakorvos, kutató lett, Németország jeles egyetemein tanította az orvostanhallgatókat. Ma a
regensburgi egyetemen tanít, és a hangképzés vizsgálata az egyik szakterülete.
2009-ben megkapta a Német Szövetségi Köztársaság Érdemkeresztjét (Bundesverdienstkreuz), 2015-ben pedig a Pro Cultura Hungarica díjat.

2.1b Fütyülőverseny

Kérdezzük meg a gyerekektől, ki az, aki tud fütyülni! A vállalkozók között
rendezzünk fütyülőversenyt! Többféle szempontunk is lehet:
• Ki az, aki egy levegővel hosszabb ideig fütyül?
• Ki az, aki dallamosabban fütyül?
• Ki fütyül a legérdekesebben, legviccesebben?

10
perc

Ha a gyerekek nem nagyon tudnak fütyülni, akkor csak próbálgassák a fütyülést:
• Ki az, aki képes fütyüléssel hangot kiadni?
• Ki tud a leghangosabban fütyülni?

2.1c Gombszemű hírnök

35
perc

Olvassuk fel a gyerekeknek Csukás István: A Gombszemű bejelenti a tavaszt című meséjét részletekben! A gyerekek minden részlet után találgassanak,
hogy mi történhetett utána!
1. részlet: A mese első sorától (cím nélkül) – …kiscsacsi fülét.
Vajon milyen hangokat hallott?
2. részlet: Izgatottan fészkelődött… – …az ablakpárkányra szállt valami.
Mi szállhatott az ablakra? És miért?
3. részlet: Fekete gombszeme volt… – …De gyönyörű!
Milyen madár lehet a gombszemű? Felismerhető egyértelműen?
És a többi kerti madarat a Kerti madarak című tankockáról felismeritek?
Párosítsuk a madarakat a nevükkel!
Hallgassuk meg a feketerigó hangját a Reftantáron elérhető felvételen! (Lehet ő is a Gombszemű.)

JEGYZETEIM
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Milyen információkat tudtunk meg róla a videóból? Össze tudjuk-e mind
szedni? (Közösen gyűjtsük össze, amire emlékeznek a gyerekek, listát is vezethetünk a táblán!)
Nézzük meg újra a filmet, és ellenőrizzük, hogy jól emlékeztünk-e az információkra!
4. részlet: A Gombszemű… – a meserészlet végéig
Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy szerintük miért fütyülhetett a Gombszemű! Majd olvassák el magukban a mese befejezését!

Variáció

A szöveggyűjteményben a mesének csak nyitó és záró részletét közöltük. A kihagyott
meserészletre is rá lehet kérdezni, és ezzel ajánlani a mesekönyvet: Mit gondoltok,
mit mondott, mit csinált Mirr-Murr, amikor meghallotta Gombszemű füttyét? Ha
kíváncsiak vagytok rá, keressétek meg a mesét Csukás István: Egy kiscsacsi története
című mesekönyvében, ami Mirr-Murr kalandjaiból mesél el egy kötetre valót!
A kötet online is elérhető a Reftantáron!

Vedd figyelembe!

Kányádi Sándor: Sóhajtás című verse kapcsán ajánlottuk már a füttybemutatót
és az énekes rigó füttyének meghallgatását (06-1/6.3: a februári Jelmeztár című
téma egyéb ötletei között). Ehhez is lehet most kapcsolódni.

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerkedjenek meg a fúvós
hangszerekkel, és éljék
át azok erejét.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zenehallgatás
Interaktív multimédiás
feladatok
Versolvasás, beszélgetés
a versről
Rímek, ritmus, zenei
hangzás megfigyelése
Zenehallgatás, tánc

2.2 Madárfüttyös tavasz
2.2a Madarak a zenében

min. 45
perc

5
perc

Ottorino Respighi: Madarak című művének részletét hallgassuk meg az
első tétel végéig (3 perc 5 másodpercig) a Reftantáron! Figyeljük meg, hogy a
vonósokon kívül milyen hangszerek jelenítik meg a madarakat! Felismerjük őket?

2.2b Fúvós hangszerek

min. 15
perc

Vajon felismerjük-e a fúvós hangszereket? A gyerekek közösen oldják meg
a Fúvós hangszerek 1 című tankocka interaktív feladatát a Reftantáron! (A megfelelő válasz kijelölése után alul a pipára kattintunk, ami jó válasz esetén nyílra
vált. A nyílra kattintva léphetünk tovább.)

Ismertessük meg a gyerekekkel a Fúvós hangszerek 2. tankocka segítségével a
Reftantáron a fúvóshangszerek két nagy csoportját: a réz- és a fafúvósókat! Nem
kell részletesen belemenni a témába, csak mutassuk be a képeket, és tegyük fel
a kérdést, hogy mit gondolnak, vajon miért lehet a fuvola a fafúvósok csoportjában, amikor fémből készült! (Mert eredetileg fából készítették.)
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A Reftantáron elérhető következő videón a fafúvós hangszereket mutatják be a
gyerekeknek.
Ha van rá időnk, megnézhetjük az egész felvételt (15 perc), de elég megkeresni a
megjelölt részeket is:
Fagott: 1,07–1,25
Klarinét: 3,38–4,15
Oboa: 5,29–5,42
Fuvola:9,30–10,14
Pikkoló: 12,52–13,01
Az eddig bemutatott hangszerek mind klasszikus zenei hangszerek, amelyektől a
népi hangszerek sokszor különböznek. Ilyen a tilinkó is, a moldvai csángó pásztorok hangképző nyílás nélküli hosszú furulyája. Ismerkedjünk meg a hangjával a
Reftantáron elérhető videó segítségével!
Beszélgessünk róla, és döntsük el közösen, hogy a bemutatott fafúvósok közül
mely hangszerek hangja hasonlít leginkább madárcsicsergésre!

Variáció

Ha az osztályban van olyan gyerek, aki valamilyen fúvóshangszeren játszik, kérjük
meg, hogy hozza el a hangszerét, és mutassa be a gyerekeknek! Mivel a hangszerek igen drágák, ezt csak akkor tegyük meg, ha egyrészt a szülők is beleegyeznek,
másrészt tudjuk biztosítani a hangszer épségét, tárolását.

Vedd figyelembe!

A tilinkóval és hangjával már találkozhattunk a szeptemberi Pásztorünnep téma
5. tanegységében (01-4/5), Zelk Zoltán: Tilinkó című történetének feldolgozásánál. Ha foglalkoztunk vele, érdemes rá visszautalni.

2.2c Tilinkónóta

20
perc

Olvassuk fel dallamos hangzással Gazdag Erzsi: Margarét című versét
a szöveggyűjteményből (tanítói bemutatás)! Figyeljék meg a gyerekek, melyik
hangszer szerepel benne a megismertek közül!

Majd beszélgessünk:
• Ki a főszereplője ennek a versnek? Kik szerepelnek még benne? Kivel táncolhat
Margarét? (Ki hívta táncba?)
• Ha azt mondanám, hogy ez egy szerelmes vers, igazat adnátok nekem? Mivel
tudnátok igazolni?

• Margarét neve mi lehet eredetileg? (margaréta)
• Hogy kaphatta a Margarét nevet? Keressétek a választ az első és utolsó vers�-

szakban! (A játékos rímek kedvéért: kinn a rét / margarét, tarka rét / margarét.)
JEGYZETEIM
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Keressünk még ilyen dallamos és játékos, egymásra felelő (hangfestő) rímpárokat! (kopogóst/ropogóst, pirinkó/tilinkó, szól a szél / így beszél)
A vers ritmusa is a dallamhoz igazodó erőteljes táncritmus. Rövid sorokból áll
(4+3 szótag), és minden sor egy-egy ütemnek felel meg. Az ütemek elejére esik
a hangsúly, vagyis a sorok első szótagját legtöbbször erősebben (nyomatékkal)
ejtjük. Próbáljuk ki, és olvasás közben koppantsunk is hozzá (a padon) minden
sor elején! Így lesz a dal igazán „kopogós”.
Végül olvassuk fel a verset szereposztás szerint is!

2.2d Tilinkótánc

5
perc

Az órát egy mozgásos feladattal zárhatjuk, amikor körtáncot járunk a tilinkó hangjára. Most már dobbanthatjuk is a ritmust. A zene elérhető a Reftantáron.
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Tavaszi növekedés
Minimum 4x45 perces komplex szövegfeldolgozó,
szöveg- és képalkotó óra vagy egy kirándulással
egybekötött témanap
(magyar, kreatív írás, természetismeret, vizuális
kultúra)

Miről szól ez
a tanegység?

A tavasz a növekedés ideje. Kisarjadnak a növények, dalolnak a
madarak, egyre erősebben süt a Nap. Ezen az órán az irodalom
eszközeivel az apró dolgok csodáira szeretnénk a gyerekek figyelmét ráirányítani.

Áttekintő vázlat

3.1 Csak fűcsomó
3.1a Vajon ki lehet?
3.1b Azt álmodtam…
3.1c Csak fűcsomó
3.1d Kreatív írás
3.1e Fűnyomozás
3.2 Tavaszi növekedés
3.2a Növekedjünk mi is
3.2b Tavaszi felelgető
3.2c Kreatív írás
3.3 Napképek készítése
Összesen:

min. 90 perc
15 perc
20 perc
15 perc
30 perc
min. 10 perc
45 perc
15 perc
15 perc
15 perc
45 perc
min. 4x45 perc

3.

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Krusovszky Dénes:
Azt álmodtam
Pintér Lajos:
Kertem eső után
László Noémi: Léghuzat
Szabó Lőrinc: Tavasz
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Szöveggyűjtemény
Internet, projektor,
hangfal Növényhatározó, növénykönyv
Füzet, íróeszköz
Suncatcher:
pausz- vagy zsírpapírok
színes selyempapírok
papírragasztó, Blu-Tack
vagy cellux
olló, ceruza
Tenyérnyomat:
műszaki rajzlapok
tempera
ecset
mosdótál
vagy színes papírok
ceruza, olló, ragasztó

Az első dupla órát jó idő esetén szervezhetjük a szabad ég alá,
vagy egybeköthetjük egy kirándulással, sétával, ahol az óra véElőkészületek
geztével a gyerekek a természetben is megkereshetik a különböző fűféléket. Szükségünk lehet növényhatározókra is.
Ha a tanegység végén napképeket készítünk, és a tenyérfestést
választjuk, értesítsük előre a szülőket, hogy olyan ruhában jöjjenek a gyerekek az
iskolába, amit nem baj, ha összefestékeznek! Az anyagok, eszközök előkészítése a
választott technikától függ.

JEGYZETEIM
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FELADATOK LEÍRÁSA
MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek fedezzék
fel, hogy a hétköznapi,
egyszerű, megszokott
dolgok is csodákat rejtegethetnek.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Fantáziajáték
Vers olvasása, beszélgetés
Mozgásos, mímes játék
Interaktív multimédiás
feladat
Kreatív írás szerepazonosulással
(Listázó vers bibliai
párhuzammal)
Növényhatározás,
növénygyűjtés
(Kirándulás)
Mire van szükségünk
ehhez a feladathoz?
Növényhatározó, növénykönyv

3.1 Csak fűcsomó

min. 90
perc

3.1a Vajon ki lehet?

15
perc

3.1b Azt álmodtam…

20
perc

Játsszunk fantáziajátékot! Egyesével soroljuk az alábbi fűfélék neveit, és
próbálják a gyerekek kitalálni, elképzelni, hogy ki, mi bújhat meg a név mögött!
Például:
• Ha meghallod ezt a nevet, kit vagy mit képzelsz mögé? Milyen lehet Tarackos
tippan?
• Hogy nézhet ki?
• Melyek a jellemzői?
• Mit csinál szívesen?
Fontos, hogy a játék végén se derüljön ki, hogy ezek a nevek különféle füveket
takarnak!
Ajánlott fűnevek:
Tarackos tippan
Vörös csenkesz
Taréjos cincor
Mezei komócsin
Pirók muhar
Karcsú fényperje

Olvassuk fel a gyerekeknek Krusovszky Dénes: Azt álmodtam című versének első hat (címmel együtt hét) sorát, és beszéljük meg, miről álmodott a
versbeszélő, vajon mi lett belőle!
• Te milyen virág, növény lennél álmodban? Miért?

Ezek után a gyerekek olvassák végig a verset, majd beszélgessünk arról, milyen
érzéseket kelt bennünk a vers befejezése!
• Mit vártunk, és mi lett a vége a versnek?
• Miért érezzük azt, hogy „csak” fűcsomó lett a versbeszélő?
• Mitől több a virág, a fa, mint a fűcsomó?
• Miért lehet mégis fontos egy fűcsomó?
• Mit lehet szeretni egy fűcsomóban?
Játsszuk el mozgással, mimikával, milyen ember lehet az, aki
– fa
– fenyőfa
– tölgyfa
– szomorúfűz
– virág
– napraforgó
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– árvácska
– rózsa
– liliom
– és fűcsomó?

3.1c Csak fűcsomó

Mutassuk meg a gyerekeknek a Reftantáron elérhető Fűfajták Magyarországon című tankocka segítségével a fűféléket, amelyeknek neveivel az óra
elején játszottunk!

15
perc

Beszélgessünk arról, hogy a jelentéktelennek tűnő dolgok sokszor igazi csodákat
rejtenek, ha jobban megfigyeljük őket! Ha végigsétálunk egy réten, akkor csak
fűcsomókat látunk, de ha jobban megfigyeljük őket, akkor kiderül, hogy minden
fűfajtának más és más a karaktere.
Ezek után játsszuk el testmozgással, mimikával, hogy milyen ember lehet az, aki
azt mondja magáról, hogy ő egy
Tarackos tippan
Vörös csenkesz
Taréjos cincor
Mezei komócsin
Pirók muhar
Karcsú fényperje!

3.1.d Kreatív írás

30
perc

Írj egy rövid mesét vagy verset, amelynek főhőse a megismert füvek
valamelyike! Képzeld el, milyen kalandjai lehetnek Vörös Csenkesznek, milyen
csodák eshetnek meg Taréjos Cincorral, vagy mi juthat eszébe Karcsú Fényperjének!
Ha verset írsz, akkor is az élőbeszédhez közelebb álló szabadverset javasoljuk.
Esetleg a soroló mondókát, ahol csupán a nevek, gondolatok sorolásával is ritmikus szöveget lehet alkotni.

Variáció

Olvassuk fel a gyerekeknek Pintér Lajos: Kertem eső után című versét, bemutatva,
hogyan válhatnak a növénynevek egy vers szereplőivé! A költő a neveket sorolva
arra csodálkozik rá, hogy a névsor önmagában is vers, költemény. Erre csodálkozhatunk rá mi is a verset olvasva.
A vers utolsó két sora – röpke rét / röpke lét – bibliai párhuzamra utal, amit a
gyerekekkel is megbeszélhetünk:
„Elragadod őket [a halandó embereket], olyanok lesznek, mint reggelre az álom,
mint a növekvő fű: reggel virágzik és növekszik, estére megfonnyad és elszárad.”
(Zsoltárok 90,5–6)
JEGYZETEIM
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3.1e Fűnyomozás

min. 10
perc

Ha jó idő van, ezt az órát érdemes az udvaron vagy valamilyen réten megtartani, hogy az óra hátralévő részében nyugodtan „bogarászhassanak” a gyerekek. De ha
más megoldás nincs, legalább a szünetben, az iskolaudvaron keresgéljenek az ismerős füvek között. Próbálják felismerni a fűfajtákat, és ha elég érdeklődők, vihetünk ki
növényhatározót vagy növényeket bemutató könyvet, amelyek közül az egyik legjobb
Csapody István – Csapody Vera – Jávorka Sándor: Erdők, Mezők növényei című könyve.

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek éljék át a tavaszi növekedést, a fény
megjelenésének örömét,
amihez a hideg, a szél
kontrasztja is szükséges.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos játék
Vers olvasása és értelmezése
Hangjáték: vers dramatizált olvasása
Kreatív írás: párbeszéd
alkotás
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Learning Apps:
Mezei pacsirta

3.2 Tavaszi növekedés
3.2a Növekedjünk mi is

45
perc

15
perc

Először növekedjünk mi is, mint a füvek, a virágok, mint a fák!
Húzzuk össze magunkat kicsire, mintha magok lennénk, azután nyújtózkodjunk
egyre magasabbra!

Olvassuk el közösen László Noémi: Léghuzat című versét, majd játsszuk el mozgással, hogyan növekszik a fény, a nap, és hogyan növekszik a szél!
Nyissunk ablakot, ajtót, hogy egy kis frissítő léghuzat járja át a termet! Megtehetjük ezt már a versolvasás után, a mozgásos játék előtt. Ám jóból is megárt a sok,
a frissítés után csukjuk be legalább az ajtót!
Majd jöhet a beszélgetés:
• Ki szereti, ki nem szereti a friss levegőt?
• És a huzatot ki szereti, ki nem?
• Tudjátok-e, mikor és miért keletkezik a huzat?
A házban, lakásban keletkező fuvallat hűsítő, de kellemetlen is lehet. A kéményekben is huzat keletkezik, ez viszi ki az égés során felszabaduló gázokat a szabadba. Annál nagyobb a huzat, minél magasabb a kémény. A levegő a légnyomás
különbsége miatt kezd áramlani, ami a hideg és meleg levegő különböző sűrűsége miatt alakul ki. Ez okozza a szelek áramlását is.
László Noémi versében is megjelenik a meleg és a hideg. Hol van „meleg sarok”
és hol van „hideg sarok” a versben? Gyűjtsetek ezekre jellemző kifejezéseket!
A meleg és hideg sarok között keletkezik a huzat, a légáram, a szél.
• A versben ez inkább kellemetlen vagy kellemes?
• Miért ilyen huzatos a tavasz kezdete?
• Mire kell ilyenkor vigyázni?
A versben feszülő ellentét a meleg és hideg sarok között még nem oldódik fel a
versben. Vannak-e mégis jelei, hogy melyik sarok fog győzni?
Ezek szerint a léghuzat csak átmeneti időszak, ahogy a tavasz is átmeneti évszak
a tél és a nyár között.
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3.2b Tavaszi felelgető

15
perc

A gyerekek olvassák el Szabó Lőrinc: Tavasz című versét, majd hárman-hárman készüljenek fel a szereposztás szerinti felolvasásra (Vén Rigó, Nap,
mesélő)!
A felkészülés olvasópróbája párhuzamosan, egymás mellett történhet (nem baj,
ha lesz egy kis zsongás a teremben).
Majd egy-két csoport a többiek előtt is előadhatja a hangjátékot.
Beszéljük meg:
• Kik beszélgetnek a versben? Ki kérdez? Ki válaszol?
• A természetben hogyan beszélget egymással a rigó és a Nap?
• A vers, mint egy mese, hogyan fordítja emberi nyelvre a beszélgetésüket? Mi a
beszélgetés üzenete?

3.2c Kreatív írás

15
perc

Kik örülhetnek még a tavasznak?
Miért örülnek neki?
Mit várnak a tavasztól, miért jó a tavasz?
Párban írjanak a gyerekek tömör, rövid mondatokból álló párbeszédet, ami kifejezi, hogy a beszélgetők mennyire várják a tavaszt! Történhet mindez egyszerű
dialógusformában, a vers formai jegyei nélkül, de történhet Szabó Lőrinc verséhez hasonló felelgető versformában is. (A beszélgetők személye szabadon választható. Akár olyan „mesei” szereplők is lehetnek, mint a Nap vagy a Vén Rigó.)

Variációk

A Reftantáron elérhető másfél perces videofilmen meghallgathatjuk a feketerigó
hangját, és megnézhetjük a mozgását, amint éppen „beszélget” valakivel. Annyira
„kommunikatív” a helyzet, hogy akár le is lehet „fordítani” emberi nyelvre a beszélgetést. Akinek van kedve, megpróbálhatja, de képzelt beszélgetést is írhatnak
a gyerekek a rigó és más rigók, élőlények, természeti erők (például a rigó és a
szél, a vén rigó és a rigócsemeték, a rigó és a pacsirta) között.
(A 2. tanegységben is ajánlottunk egy videofilmet a feketerigó hangjával és a
madárról szóló információkkal, amire nyugodtan építhetünk. Most más a megfigyelési szempont.)
A Mezei pacsirta című tankockában a pacsirta hangját, küllemét, fészkét, tojásait
is megfigyelhetjük.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek készítsenek
egy képet, amely a Nap
fényességét mutatja be.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Papírmozaik vagy tenyérnyomat kép készítése
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Suncatcher:
pausz- vagy zsírpapír
színes selyempapír
papírragasztó, Blu-Tack
vagy cellux
olló, ceruza
Tenyérnyomat:
műszaki rajzlap
tempera
ecset
mosdótál
vagy színes papír
ceruza, olló, ragasztó
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3.3 Napképek készítése

45
perc

A tanegységet kiegészíthetjük egy Nap-ábrázolás elkészítésével is, amihez kétféle
technikát ajánlunk:
1./ A suncatcher („napcsapda”) lényege, hogy színes üvegablakhoz hasonló képet
készítünk a gyerekekkel, amely az ablakra ragasztva megelevenedik a Nap fényétől.
A Reftantáron elérhető linken megtaláljuk a suncatcher leírását angolul, képekkel.
A napcsapdához színes selyempapírokra és pausz- vagy zsírpapírra van szükségünk, valamint ragasztóra. A pauszra (zsírpapírra) rajzolják rá a gyerekek a Nap
körvonalait, majd a színes selyempapírokat tépkedjék/vagdossák apró darabokra! Ezeket a színes papírdarabkákat ragasszák rá a kirajzolt formára! A kész műveket Blu-Tack gyurmaragasztóval vagy celluxszal ragaszthatjuk az ablakra.
2./ Tenyérnyomat felhasználásával is elkészíthetjük a Napformát (egy mintaképet
találnak ehhez a Reftantáron).
Minden gyerek készíthet egyet, de kis csoportokban is összedolgozhatnak, vagy
akár mindenkivel együtt elkészíthetjük az osztály napkorongját.
A tenyérfestésnél ügyeljünk arra, hogy a gyerekek ruhája ne legyen festékes,
illetve erről értesítsük előre a szülőket, hogy a diákok megfelelő ruhában jöhessenek az órára!
Tenyérnyomat helyett körberajzolt és kivágott tenyérformákkal is dolgozhatunk.

4.

Virágok vetélkedése
Minimum 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó és
képalkotó óra (magyar, természetismeret,
ének-zene, vizuális kultúra, bibliai áthallással)

Miről szól ez
a tanegység?

Népművészetünk fontos motívuma a virágok vetélkedése, illetve
az életfa. Lázár Ervin és Ágh István alkotásaiban is megtaláljuk
ezeket a képeket, melyeknek nemcsak hétköznapi, hanem szakrális tartalma is van. A gyerekek az irodalmi művek megismerésén
túl képet kapnak a népművészet világából is a virágok vetélkedése és életfa témakörben.

Áttekintő vázlat

4.1 Virágok vetélkedése
4.1a Vetekedő
4.1b Virágszemű
4.1c Virághatározás
4.1d Virágok vetélkedése
4.2 Sípoltam virágot
4.2a Életfa
4.2b Életfaábrázolás
Összesen:

Előkészületek

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Lázár Ervin: Virágszemű
Virágok vetélkedése –
magyar népdal, Nyitraegerszeg (Felvidék)
Itt az éneklés ideje –
Énekek éneke 2,10–13
Ágh István: Életfa
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Szöveggyűjtemény
Növényhatározó,
növénykönyv

min. 45 perc
10 perc
20 perc
min. 5 perc
10 perc
min. 45 perc
10 perc
min. 35 perc
min. 2x45 perc

Internet, projektor,
hangfal
Temperafestés anyagai,
eszközei

A temperafestés, különösen nagy méretben, elég időigényes,
amire nem árt egy dupla rajzórát rászánni. Egy tanóra alatt kisebb méretű és vázlatosabb művek készülhetnek, de ez nem vesz
el semmit a feladat értékéből. A választott időkeretnek megfelelően készítsük elő a festés anyagait, eszközeit!

FELADATOK LEÍRÁSA
4.1 Virágok vetélkedése
4.1a Vetekedő

min. 45
perc

10
perc

Minden gyerek válasszon magának egy virágot, és találjon ki néhány gondolatot, hogy az miben szebb, jobb, mint a többi virág!
Neked melyik a kedvenc virágod? Ha a virágok vetélkednének egymással, a te
kedvenced mivel érvelne, ő miért szebb vagy jobb, mint a többiek?

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék
meg a virágok vetélkedése-motívumot a népművészetben, valamint
Lázár Ervin meséjén
keresztül.

JEGYZETEIM
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Virágvetekedés
Meseolvasás, beszélgetés a műről
Virágmeghatározás
Népdal meghallgatása,
olvasása, beszélgetés a
műről
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Növényhatározó, növénykönyv

Ha vannak rá vállalkozók, akkor egy spontán játékban elő is adhatják a virágok
vetélkedését.

Vedd figyelembe!

Vigyázzunk, hogy a vetélkedésből nehogy veszekedés legyen! A „versenyzők”
érvekkel próbálják meggyőzni egymást!

4.1b Virágszemű

20
perc

Lázár Ervin: Virágszemű című meséjében is virágok vetélkedéséről olvashatunk. A gyerekek olvassák el magukban a mesét, közben gyűjtsék ki a virágok
neveit, és azt, hogy mit tudunk meg róluk!
A műben szereplő virágok:
Karcsú sisakvirág
Fürtös gyöngyike
Tavaszi csillagvirág
Ibolya
Erdei gyöngyköles
Búzavirág
Közönséges gubóvirág

A néma olvasás után beszélgessünk:
• Miben voltak hasonlóak a virágok? Csak abban, hogy kék a színük?
• Miért gondolta mindegyik szebbnek vagy többnek magát a másiknál?
• Keressünk mondatokat, amelyek azt fejezik ki, hogy az adott virág azt gondolja,
ő a legszebb! Melyik szó fordult elő a legtöbbször? (én)
Gyűjtsünk szavakat, kifejezéseket, milyen ember az, aki úgy viselkedik, mint ezek
a virágok!
Hogyan oldotta meg a problémát Mikkamakka?
Ha van időnk, felolvashatják a gyerekek a mesét dramatizálva is.

4.1c Virághatározás

min.
5 perc

A gyerekek ismerjék meg a műben szereplő virágokat! Legjobb, ha maguk
keresik ki a növényhatározóból vagy Csapody István – Csapody Vera – Jávorka
Sándor: Erdők, Mezők növényei című könyvéből a virágokat.
Hét csoportban is dolgozhatnak: minden csoport egy virágot keressen ki!
A virágok megismertetésének legegyszerűbb módja a Virágszemű virágai című
tankocka levetítése a Reftantáron.

4.1d Virágok vetélkedése

10
perc

Hallgassuk meg a Virágok vetélkedése című népéneket (Nyitraegerszeg,
Felvidék) az adatközlő énekes (vagy a pedagógus) előadásában, majd olvassuk
fel a dalszöveget!


48

JEGYZETEIM

A Reftantáron elérhető az a forrás is, ahol az eredeti hangfelvétel megtalálható.
A gyerekek figyeljék meg, miben más ebben a dalban a virágok vetélkedése, mint
Lázár Ervin meséjében!
• Miért gondolja többnek magát mindenkinél a búzavirág?
• Miért gondolja magát többnek a szőlővirág?
• Mire utal a két virág? Milyen bibliai történetre, egyházi szertartásra, ünnepre?
• Miért tartja magát a többinél szebbnek, jobbnak a szegfűvirág?
• Mire utal, mit jelképez itt a szegfű?

Kapcsolódó

A szegfű, a virágzás képe a szerelem, párkapcsolat, házasság témájához vezet,
ami nem mond ellent Krisztus áldozatának (vö. Efezus 5,25). Az Énekek énekéből
kiemelt részlet a tavaszt a tiszta szerelem képeként mutatja fel (2,11–13).
A beszélgetés végén olvassuk el ezt is a gyerekekkel!

Variáció

A dal Nyitra megyei változatai a Szent Iván-napi tűzugrás szokásához kapcsolódtak.
Egy szövegében eltérő változatot is érdemes meghallgatni, ami közelebb hozza
a dalt a mai hallgatóhoz. A Reftantáron elérhető a Virágok vetélkedése Bognár
Szilvi és az EtNoé előadásában.

4.2 Sípoltam virágot
4.2a Életfa

min. 45
perc

10
perc

Olvassuk el Ágh István: Életfa című versét, és figyeljük meg, milyennek írja
le a költő ezt a különleges fát!
• Miért fényesedhet felülről? Mi lehet legfelül?
• Mi van a felső ágán? Mi lehet a koronája?
• Hogyan fejezi ki a költő a tavasz közeledtét? Mi történik a madár első, második,
harmadik szavára?
• Mit jelenthet az a kifejezés, hogy „sípolok virágot”?
Nézzük meg a Magyar népmesék című rajzfilmsorozat intróját a Reftantáron, és
beszéljük meg, itt mit „sípolnak” a madarak (az elkövetkező mesét, történetet)!

Vedd figyelembe!

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék meg
az életfa fogalmát, és
alkossanak maguk is egy
életfa-képet.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás, beszélgetés
Interaktív multimédiás
feladat
Festés, képalkotás
Kiállításrendezés
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
A3-as rajzlap vagy hullámpapír alap
Temperafestés eszközei

A madár és az életfa a magyar népművészet egyik legfontosabb eleme. Az életfamotívum minden tájegységünkön jellemzően megtalálható, sokféle használati
tárgyon. Az életfa-ábrázolásoknál nem konkrét faábrázolásra kell gondolnunk,
hanem olyan virágos növényekre, amelyek virágai az emberi élet különböző
JEGYZETEIM
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állapotait mutatják be (bimbó – gyermekkor, kinyílt virág – felnőttkor, hervadó
virág – öregkor), és általában szakrális jelentésük van, hiszen az eget összekötik a
földdel.
Az életfákon gyakran megjelennek madarak, s néha maguk „dalolják ki” az életfát: a madarak dallamívéből rajzolódik ki az életfa motívuma, mint a Magyar népmesék bevezetőjében. A madár tehát az élet ívét, hajlásait és hajtásait, virágait
dalolja ki a népművészeti alkotásokon.

4.2b Életfaábrázolás

A gyerekek nézzék meg az Életfa című tankocka feladatának életfaábrázolásait, és ahol van, keressék meg a madarakat!

min.
35 perc

Próbáljuk meg sorba állítani a képeket, az alábbi a helyes sorrend:
1. Csengersimai református templom mennyezete
2. Csetfalvi református templom mennyezete
3. Somogyi fafaragás
4. Kalotaszegi varrottas
5. Korondi tányér
6. Hódmezővásárhelyi menyasszonyi láda
7. Festett szekrény a 19. századból
A gyerekek maguk is fessenek életfát a látottak alapján! Hullámpapírra (kartondoboz lapra vágva) érdemes festeni temperával, így a kész művek könnyeben
kiállíthatók, és a festett kazettákra emlékeztetnek.
A festés és kiállításrendezés egy vagy akár két teljes rajzórát is kitölthet.
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Tavaszodik
Minimum 3x45 perces komplex órablokk
vagy témanap
(magyar, kreatív írás, ének-zene, vizuális kultúra,
testnevelés, tánc és dráma)
Miről szól ez
a tanegység?

A tavasz kicsalogat minket a szabadba, az állatok is vígan
hancúroznak a természetben. A verseken keresztül a tavaszi
zsibongást, a tavasz mozgalmasságát szeretnénk érzékeltetni
a gyerekekkel, bevonva őket a felszabadult mozgásokba testben-lélekben, játékos szellemben.

Áttekintő vázlat

5.1 Tavaszi túra
45 perc
5.1a Tavaszi túra
15 perc
5.1b Tavaszodik
15 perc
5.1c Ki tudja gyorsabban?
15 perc
5.2 Tavaszi futóverseny
45/90 perc
5.2a Futó-vers
15 perc
5.2b Állati futások
30 perc
(Állati tavasz
+45 perc)
5.3 Állati tesióra
45 perc
Összesen:
3x45 vagy 4x45 perc

Előkészületek

5.

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Áprily Lajos: Tavaszodik
Rigó Béla:
Tavaszi futóverseny
(online)
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Szöveggyűjtemény
Csomagolópapír vagy
műszaki rajzlap
Zsírkréta, filctoll
(Füzet, íróeszköz)
Tornaterem, tornaszerek
40-50 cm-es szalagok
(farkincafogóhoz)

A Rigó Béla-vers csak egy külső linken, online érhető el, vagy a
költő Nálatok laknak-e állatok? című kötetében (Ulpius-ház, Bp,
2011). Mégis érdemes utánajárni, mert a ráépülő mozgásjátékokkal együtt felejthetetlen élményt nyújthat a gyerekeknek.
Az utolsó óra tornateremben zajlik, ahol tornaszerekre, a fogóhoz
szalagokra is szükség lesz.

JEGYZETEIM
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FELADATOK LEÍRÁSA
MIT AKARUNK ELÉRNI?
Játék a vers ritmus- és
dallamvilágával, megidézve a tavasz mozgásait, hangjait.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Mozgásos játék
Vers olvasása és értelmezése
Ritmusjáték, tánc, ének,
zenehallgatás
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Learning Apps: Tavaszodik – Kicsi Hang

5.1 Tavaszi túra

45
perc

5.1a Tavaszi túra

15
perc

5.1b Tavaszodik

15
perc

Beszélgessünk a gyerekekkel egy kicsit arról, hogy szoktak-e a szüleikkel
kirándulni!
• Miért jó a kirándulás, túrázás?
• Hova szoktak menni?
• Mi a kedvenc kirándulóhelyük?
Majd játsszuk el mozgással azt, hogy megmászunk egy hegytetőt!
Álljanak fel a gyerekek a padokból, és helyben járással imitáljuk a mozgást:
– Először könnyű terepen baktatunk, az út még betonos, szinte sík.
– Most letérünk a betonos útról egy apró kaviccsal felszórt ősvényre. Itt már
kicsit nehezebben járunk.
– Egy hidacskán megyünk át, dübörög a talpunk alatt a deszka (dobogjunk a
lábunkkal).
– Elérjük az erdei ösvényt. Nincs kikövezve, minden lépésünkre ügyelnünk kell,
de jó tempóban haladunk.
– Az út emelkedni kezd, egyre nehezebb és nehezebb lépni.
– Egy patakhoz érünk, csak egy kidőlt fa vezet rajta keresztül. Óvatosan egyensúlyozunk át rajta.
– Lejteni kezd az út, egyre gyorsabban haladunk, szinte már futunk.
– Puff! A nagy rohanásban beleplaccsantunk egy sártócsába.
– Kikászálódunk belőle, indulunk felfelé a hegyre.
– Egyre meredekebb az út, egyre jobban lihegünk.
– Egyre nehezebb a terep, ágakba, fatörzsekbe kapaszkodunk, hogy el ne essünk.
– Már sziklák is vannak. Nem tudunk menni, másznunk kell fölfelé.
– Felértünk a hegy csúcsára, és elénk tárul a gyönyörű táj!

Olvassuk el Áprily Lajos: Tavaszodik című versét!
• Miről szól a vers? Miből érezzük a természet hívását?
• Mi fejezi ki a mozgást a versben?
• Lengjünk, mint a hajó!
• Billegjünk, mint a billegető farka!
• Moccanjunk, mint a rügy, mint a csibe a tojáshéjban!
• Mit csinálhatott a költő, miután megírta verset?
Kerekedjünk most mi is útra vele!
Olvassuk a verset úgy, mintha egy hegyi túrán lennénk (lassabban – hegynek
fel; gyorsabban – völgynek le; meg-megakadva – akadályokat átmászva, például
nehéz terep, sziklák, mint az első játéknál, vagy a csodálkozástól meg-megállva)!
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Akadályt jelenthetnek az ismeretlen vagy nehezen érthető szavak is. Gyűjtsünk
ilyeneket a versből, és beszéljük meg a gyerekekkel, melyik mit jelent! Például:
• sánc: töltés, gát
• billegető: apró testű, hosszú farkú madár (például barázdabillegető), a farkával
úgy billeget, mint a kötéltáncos a rúdjával
• kandi: kíváncsi
• róna: sík terület, síkság
• kolomp: legelő juh, marha nyakába akasztott, nagy csengőhöz hasonló bádoghangeszköz – a legelő csorda vonulását is jelzi a kolomphang
Ha van a környezetünkben kolomp, vigyük be, hallgassuk meg a hangját, kolompoljunk vele!
A Reftantáron elérhető videofilmen megfigyelhetjük a kolompot „működés” közben, és meghallgathatjuk a hangját.
15
perc

5.1c Ki tudja gyorsabban?

Van egy furcsán írott szó is a versben, rögtön az elején, a könnyü. Vajon
miért rövidül az ü a szó végén? Hibásan írta a költő?
Szándékosan írta rövid ü-vel, mert így jön ki a ritmus. A vers ritmusát a rövid és
hosszú szótagok váltogatása adja (amit időmértékes verselésnek nevezünk).
Keressétek meg az első három sor ritmusát rövid: ti és hosszú: tá értékekkel!
Sáncban a hóvíz		
könnyü hajót visz,		
füstöl a fényben a barna tető.

tá-ti-ti | tá-tá
tá-ti-ti | tá-tá
tá-ti-ti | tá-ti-ti | tá-ti-ti | tá

Próbáljátok ki, hogy a többi sorhármasra is illik-e ez a versritmus! Segítségképpen kopoghatjátok a padon vagy a tenyeretekben is.
Most próbáljuk meg a ritmust megtartva, minél gyorsabban olvasni (majd mondani, több olvasás után akár már fejből) a verset! Ki tudja a leggyorsabban,
legfrissebben felolvasni?
Hallgassuk meg a verset a Kicsi Hang együttes feldolgozásában a Reftantáron a
megegyező című tankockában!
Vajon tudjuk olyan gyorsan mondani/énekelni, mint az énekesek?
Próbáljuk meg! Énekeljük a verset velük együtt, majd táncoljunk is rá egy körtáncot!

Vedd figyelembe!

A versben többnyire daktilusok és spondeusok váltakoznak szabályosan, és 3-3
sort egy hosszú soregységnek is tekinthetünk. A rövid sorok végére többször tá-ti
értékű szó kerül (határba, árva, róna, dalolna), ám sor végén a rövid szótag is
ejthető hosszan, így a ritmus alapvetően nem sérül.

JEGYZETEIM
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Sáncban a hóvíz ‖ könnyü hajót visz, ‖ füstöl a fényben a barna tető.
– U U |– – ‖ – U U|– – ‖ – U U|– U U|– U U|–
Messze határba ‖ indul az árva, ‖ lenge madárka : billegető.
– U U|– U ‖ – U U|– U ‖ – U U|– U|– U U|–
Titkon a Bükkben ‖ moccan a rügyben ‖ – mint csibe héjban – kandin a lomb,
– U U|– – ‖ – U U|– – ‖ – U U|– –|– U U|–
s mintha a róna ‖ kedve dalolna, ‖ úgy muzsikál, muzsikál a kolomp.
– U U|– – ‖ – U U|– – ‖ – U U|– U U|– U U|–
Indulok. Értem. ‖ Jól tudom: értem, ‖ értem üzenget a zsenge határ:
– U U|– – ‖ – U U|– – ‖ – U U|– U U|– U U|–
,,Szíved, a bomlott, ‖ ócska kolompot ‖ hozd ide, hozd ide, hozd ide már!”
– U U|– – ‖ – U U|– – ‖ – U U|– U U|– U U|–

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek figyeljék meg
a versben a különféle
mozgásokat, és jelenítsék meg azokat különböző módon.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása és értelmezése
Szavalókórus: hangos
olvasás, ritmusjáték
Képregény-készítés,
szinkronizálás
(Kreatív írás: vers, mese
egy állat nevében
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Versszakok kinyomtatva
(csoportonként egy)
Csomagolópapír vagy
műszaki rajzlap
zsírkréta, filctoll
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5.2 Tavaszi futóverseny
5.2a Futó-vers

45
perc

10
perc

Rigó Béla: Tavaszi futóverseny című verse is hasonló ritmusra épül, feltehetőleg az Áprily-vers hatására, továbbírva azt. A vers linkje elérhető a Reftantáron.
Vége a télnek. Látod, az égnek
– U U|– – |– U U|– –
fellege foszlik, tágul a kék.
– U U|– – |– UU|–

A pedagógus olvassa fel a verset dallamos-ritmikus versmondással, de frissen és
pergősen, hiszen futásról van szó! Meghallgathatjuk az oldalon található dalfeldolgozást is (számítsunk rá, hogy nem stúdiófelvételről van szó), ami jól visszaadja a dallamos versritmust.
A gyerekek figyeljék meg, hogy milyen mozgásokról van szó a versben!
Vetítsük ki a szöveget, és keressük meg együtt a benne szereplő állatokat és a
hozzájuk tartozó mozgásokat!
• Hányféle állat szerepel a versben? Milyen mozgásokat végeznek?
• Csak az állatok mozognak? Mi vagy ki mozog még, és hogyan?
• Az utolsó két sor szinte hemzseg a futástól. Miért ismétli ilyen sokszor a fut ige
alakjait a költő? Ki(k)nek szól ez a két sor?

5.2b Állati futások

30
perc

A vers hét kinyomtatott versszakát vegyük elő, és minden versszak köré
gyűljön össze egy kis csoport (3-4 fő)!
A csoportok készüljenek fel közösen a hangos olvasásra, keressék meg a vers
ritmusát, és törekedjenek a ritmusos felolvasásra!
Olvassák fel a verset csoportonként közösen, szavalókórusként! Törekedjenek rá,
hogy emiatt az olvasás ne veszítsen tempójából, frissességéből!
Ezután a csoportok alkossanak közösen egy rajzot a választott versszakról!
Óra végére a rajzokból készülhet képregény, majd a verset felolvashatják úgy a
csoportok tagjai, mintha a képregényt szinkronizálnák alá.

Variáció

Állati tavasz
Otthoni munkaként kiadható kreatívírás-feladat:
Írjatok egy-egy verset vagy mesét, amelyben a kedvenc állatotok szemszögéből
éneklitek meg a tavaszt, a tavasz örömeit! (Az állatnak nem kell feltétlenül szerepelnie a Rigó Béla-versben!)

Vedd figyelembe!

Ez a tanóra kétszer negyvenöt percben is szervezhető, ha van elég időnk a
témanapra. Ebben az esetben az Állati tavasz című egység kreatív írással és a
művek felolvasásával kitölthet egy teljes tanórát.

5.3 Állati tesióra

45
perc

Testnevelésóra keretében rendezzünk Rigó Béla: Tavaszi futóverseny című versében szereplő állatok mozgásának megfelelő futóversenyeket, adjunk játékos
feladatokat! A vers linkje elérhető a Reftantáron.
Például:
• Fogójáték: őzeket kergeti a vizsla
• Rókalopódzás – bújócska játék (nyulak elrejtőznek)
• Róka-nyúlfogó – A róka a fogó, a többiek a nyulak, akik egy-egy rövid szalagot
tűznek a nadrágjuk korcába hátul, mintha a farkuk lenne. A róka igyekszik elkapni a nyulak farkát, akiét elkapta, az kiáll a játékból. A legügyesebb nyúl lesz
a következő róka. Egyszerre több róka is lehet fogó, úgy mozgalmasabb a játék.
• Árokugrás – A futóterepen jelöljünk ki olyan szakaszokat, amelyeket át kell
ugrani, például a padlóra ragasztott ragasztószalaggal vagy ugrószőnyegek
elhelyezésével. Zsámolyokat is használhatunk akadálynak, ha a gyerekek elég
biztonságosan mozognak.

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Mozgásélmény utánzó
mozgásokkal.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos játékok, futóversenyek
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tornaterem, tornaszerek
40-50 cm-es szalagok
(farkincafogóhoz)
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• Mókusmászás kötélre, rúdra, bordásfalra
• Nyúlfutóverseny nyúlugrásban
• Békafutóverseny békaügetésben
• Kacsa-gyaloglóverseny kacsatotyogásban (guggolójárásban)
• Bogár- vagy hangyafutóverseny – négykézlábjárásban
• Hangyafoci: Két hangyacsapat négykézlábjárásban focizik, kézzel-lábbal is
üthetik-rúghatják a labdát (megfogni viszont nem szabad).
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6.

Egyéb ötletek
FELADATOK LEÍRÁSA
6.1 Kései tavasz

tanegység
45
perc

Egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy a tavasz nem „normálisan” érkezik, nem úgy,
mint régen. Előfordul, hogy sokat késik, vagy később visszatér a télies időjárás.
Kollár Árpád verse a tavasz hiányérzetét kapcsolja össze az apa távollétével, a
gyerek szemszögéből.
Kezdjük az órát játékkal:
Milyen madár vagyok? Játsszunk madárkitalálóst mozgással vagy Amerikából
jöttemmel!
Olvassuk el Kollár Árpád: Milyen madár című versét, és beszéljük meg:
• Milyen kérdések merülnek fel a versben?
• Milyen gondjai vannak a versbeszélőnek?
• Ki lehet ő?
• Szerintetek mi a legnagyobb gondja?
• Milyen madár lehet az, amiről szó van a versben?
Rajzoljuk, fessük le, vagy mutassuk be a mozgását pantomimmel!

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Vegyük észre, hogy a tavasz gondot, problémát
is jelenthet. Különösen
ma, amikor megváltoznak az évszakok
jellemzői.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mímes, kitalálós játék
Versolvasás, beszélgetés
Madárkarakter ábrázolása vizuálisan, pantomimmel
Kreatív írás
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzolás, festés eszközei

Vajon miért vitte el magával a tavaszt? Ötleteljünk!
Felmerülhetnek az ökológiai problémák is, az a zavar, ami az évszakok esetében
is jelentkezik, hogy sokszor késve érkezik, és nem igazán érezzük tavasznak a
tavaszt.
Beszélgetés után a gyerekek írjanak mesét egyénileg „A madár, amelyik elvitte a
tavaszt” címmel!

Vedd figyelembe!

Témába vág, és ide kapcsolható Bertóti Johanna: Az öt lehunyt szemű madár
című meséje is, ami a januári A tél örömei és az évszakok című téma Évszakforgó
című tanegységében került sorra (05-4/5).

JEGYZETEIM
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A medvével azonosulva játékosan éljék át
a gyerekek a tavasz
változásait.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás, beszélgetés
Mímes mozgásos, hangutánzó játék
Interjúkészítés

6.2 Tavaszi medveségek

20–30
perc

Olvassuk el Kiss Ottó: Tavaszi medvedal című versét a Reftantáron!
Kísérjük a verset medvemozgással!
Kísérjük a verset brummogással: olvassuk fel a verset úgy, hogy a gyerekek
alábrummognak! Ha sikerül, megtehetjük azt is, hogy csak brummogunk a vers
ritmusára.
Jambikus verselés, gyakori ti-tá (vagy tá-tá) ritmus, ami a ringatózást és a cammogást is érzékelteti, például:
a medve ment a fák között,
U – | U – | U – | U –
minden madárra ráköszönt.
– – | U – | U – | U –
Beszélgessünk róla, mit csinál a medve télen, és mit csinál tavasszal!
Készítsünk interjút a medvével, aki épp most bújt ki a barlangból, most ébredt
fel a téli alvásból!

Vedd figyelembe!

Kovács András Ferenc: Télutó című verse is témába vág, összekapcsolhatjuk a két
vers feldolgozását (lásd 1. tanegység: Kérvény a tavaszhoz).

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A nyúllal és más állatokkal azonosulva éljék
át a gyerekek a tavasz
változásait.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás, beszélgetés
Kreatív írás
Film megtekintése

30
perc

6.3 Nyúlöröm
Olvassuk el Varró Dániel: Nyúl tavaszi éneke című versét a Reftantáron!
• Mi mindennek örül tavasszal a nyuszi?
• Más állatok, növények minek örülhetnek ilyenkor?
Írjatok verset vagy rövid mesét arról, hogy minek örül az általatok választott
állat!
Megnézhetjük a versből készült animációs filmet is a Reftantáron.

Vedd figyelembe!

Szintén jambikus verselésű, de több ritmikai lazasággal:
Tavasz, te cuppanásnyi szikra,
ha tappancsod a sárba lép,
vidorság száll a kis nyuszikra,
s megédesül a sárgarép’.
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U–|U–|U–|U–|–
U–|–U|U–|U–
U–|– –|U–|U–|–
U–|UU|U–|U–

6.4 Vándormadaraink

45
perc

A gyerekek előzetesen gyűjtsenek vándormadarakat bemutató képeket az internetről vagy újságokból!
Önállóan olvassák el Zelk Zoltán: Tavaszi mese című szövegét a Reftantáron!
Keressék meg a mesében, majd beszéljük is meg:
• Milyen vándormadarakról van itt szó?
• Ki a főszereplő, és mi a szerepe? Kikkel beszélget? Miért pont velük?
• Miért nem beszélgetett a fecskével és a gólyával?

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Hozzuk közelebb a gyerekekhez vándormadaraink életét.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Képgyűjtés, tabló, képbemutató készítése
Meseolvasás és -értelmezés, beszélgetés
Mímes mozgás

A szöveg feldolgozása után mutassák be a gyerekek a madarak mozgását, illetve
szerepjátékszerűen is adják elő a vonulásukat!
Végül készítsenek tablót kis csoportban a vándormadarakról, vagy ha elektronikusan gyűjtötték a képeket, akkor készítsenek slide show-t, képbemutatót!

Vedd figyelembe!

Zelk Zoltán meséje és Kollár Árpád: Milyen madár című verse kontrasztot képez,
de a két mű feldolgozása az ellentétre építve összekapcsolható (lásd: 6/1 – Kései
tavasz).
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