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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Tenyeres-talpas, lompos 
farkas – magyar népi 
mondóka
Voltál kertben? – magyar 
népi játékmondóka

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Lépegetőpálya alapanya-
gai (öntapadó műanyag 
tapéta vagy aszfaltkréta)
Szőnyegek, polifoamok
Aszfaltkréta
Rajzlap, csomagolópapír 
Festés eszközei, tempera
Olló, papírragasztó,  
Blu Tack ragasztó

ÉVFOLYAM
1. évfolyam

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Szerepjátékos mozgás- 
és koordinációs készség-
fejlesztés.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mondókatanulás, mon-
dókázás játékhelyzetben
Mozgásos játékok

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Lépegetőpálya alapanya-
gai (öntapadó műanyag 
tapéta vagy aszfaltkréta)
Szőnyegek, polifoamok
Aszfaltkréta

JEGYZETEIM 

Tenyeres-talpas óra
Minimum 2x45 perces készségfejlesztő óra 

(magyar, testnevelés, vizuális kultúra)

A Tenyeres-talpas… mondókára építve jól fejleszthetőek a nagy- 
és a keresztező mozgások, a gyerekek testsémája. A tenyérfával a 
kéz és az ujjak mozgásait is finomítani tudjuk.

Áttekintő vázlat
1.1 Tenyeres-talpas játékok  min. 45 perc

1.1a Lompos farkas  min. 10 perc
1.1b Láttál farkast?  10 perc
1.1c Tenyeres-talpas lépőiskola  min. 15 perc
1.1d Szivárvány hason fekve  10 perc

1.2 Tenyérfa  45 perc
Összesen:  min. 2x45 perc

Tenyeres-talpas lépegetőpálya felrajzolása vagy felragasztása.
A kéznyomatkészítéshez a festés mellett kézmosás lehetőségéről 
is gondoskodjunk! 
Ha a gyerekek munkáit „erdősávvá” akarjuk alakítani, hosszában 
vágjunk félbe annyi csomagolópapírt, hogy a csíkokat egymás 
mellé helyezve elég széles felületet adjon!

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Tenyeres-talpas játékok 

1.1a Lompos farkas
Tanuljuk meg a gyerekekkel a Tenyeres-talpas, lompos farkas kezdetű 
magyar népi farkasijesztő mondókát, majd játsszunk farkasfogót! Választunk egy 
farkast, a többiek erdei állatok, akik a farkas körül helyezkednek el, legalább 4-5 
lépésnyire. A mondókát hangosan mondva próbálják elijeszteni a farkast. Ám ő 
nem ijed meg, hanem a mondóka végén kergetni kezdi a többieket, akik futva 
menekülnek. 

A mozgás nehezíthető úgy is, hogy tenyéren-talpon, tehát négykézláb kell futni a 
gyerekeknek. 

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

1. 
tanegység

min. 
10 perc

min.
45 perc



JEGYZETEIM

1.1b Láttál farkast? 
Tanuljuk meg a Voltál kertben? kezdetű magyar népi játékmondókát, majd 
a gyerekek párban mondják el a párbeszédet! Amikor a „Nem” válasz elhangzik, 
a kérdező a kezével hadonászni kezd a társa szeme előtt (nem túl közel, bele ne 
kapjon). Ha annak a szemhéja megrebben, korholva mondja:

– Nem is igaz, féltél!

Ha a társának szeme se rebben, megerősíti, amit az mondott:

– Tényleg nem féltél!

Vedd figyelembe!
A párok forduljanak egymás felé, párhuzamosan mehet a játék! Egy-két kísérlet 
után cseréljenek szerepet a párok! Párcserére is sor kerülhet.

1.1c Tenyeres-talpas lépőiskola 
Az udvaron vagy a folyosón felfesthetünk/felragaszthatunk egy lépege-
tőpályát, lépőfolyosót, amin kéz- és talpnyomok jelölik, hová mivel kell lépni. 
Fontos, hogy a bal kéz – bal láb, jobb kéz – jobb láb két különböző színnel legyen 
jelölve. A formáknak nem kell feltétlenül talp vagy tenyér alakúnak lennie, meg-
egyezhetünk más jelölésben is. Pl.: bal kéz – piros kör, jobb kéz – piros négyzet, 
bal láb – kék kör, bal kéz – kék négyzet. (A reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény 
aloldalán elérhető egy dokumentum és néhány kép a Bólyi Általános Iskola fej-
lesztő láb- és láb-kéz pályáiról.) 
Próbáljanak a gyerekek egyénileg végighaladni négykézláb a pályán! Aki tenye-
ret-talpat téveszt, az „osztályt” ismétel. Később haladhatnak a gyerekek párban 
vagy kisebb láncban egymás mögött. Nehezíthetjük a pályát más színű tenyerek-
kel-talpakkal, ahol a játékos maga dönti el, melyik kezét vagy lábát használja.

1.1d Szivárvány hason fekve 
A gyerekek feküdjenek hasra egy-egy szőnyegen (polifoammatracon), és 
kinyújtott karral, a testük előtt keresztezve rajzoljanak egy-egy félkörívet minden 
színnel. (A mozgást bemutató videó elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjte-
mény aloldalán.)
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min. 
15 perc

10
perc

10
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Kéz- és ujjnyomattal 
képalkotás, kéz és ujjak 
mozgásának finomítása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Kéz- és ujjnyomat 
Festés, képalakítás
Kompozíció kialakítása

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, csomagolópapír 
Festés eszközei, tempera
Olló, papírragasztó,  
Blu Tack ragasztó

JEGYZETEIM 

1.2 Tenyérfa 

A gyerekek készítsék el a saját tenyérnyomatukból egy virágzó vagy leveles fa 
képét! A fa virágjait, leveleit ujjnyomatokkal fessék! Figyeljünk rá, hogy minden 
ujjukkal készítsenek nyomatot! A tenyérfákat felragaszthatjuk egymás mellé fél-
bevágott csomagolópapírokra, így olyan „erdősávot” kapunk, ami keretezheti az 
osztálytermet. 
A gyerekek külön lapra állatalakokat is festhetnek, amiket kivágva felragaszt-
hatunk az erdősávra. (Blu Tack gyurmaragasztóval úgy tudjuk felragasztani az 
alakokat, hogy később áthelyezhetők máshova is.)

45
perc


