
JEGYZETEIM

Állatbőrben
2x45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 

(magyar)

A gyerekek az állatok képébe bújva sokkal könnyebben szólalnak 
meg, mintha egy az egyben kellene megnyilatkozniuk. A saját 
plüssök, illetve a versek, mesék szereplőinek bőrébe bújva egy-
szerű monológokat is képesek alkotni.

Áttekintő vázlat
2.1 Állatbőrben  45 perc

2.1a Kedvenc plüssöm  15 perc
2.1b Kicsi állat képében  15 perc
2.1c Az elveszett alvókák  15 perc

2.2 Ha bármi lehetnél  45 perc
2.2a Mi lennél?  10 perc
2.2b Kicsi Jóska  10 perc
2.2c Mit, miért?  25 perc

Összesen:  2x45 perc

Minden gyerek hozza be kedvenc plüss (vagy bármilyen anyagból 
készült) játékállatát!

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Állatbőrben 

2.1a Kedvenc plüssöm 
Akinek van kedve, mutassa be a plüssállatát, és mesélje el, hogy miért szereti! 

2.1b Kicsi állat képében 
Második osztályosok önállóan olvassák el Balázs Imre József Lefekvés előtt 
című versét, majd az azonos című tankockán párosítsák össze a verssorokat az 
állatok képével (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán)! 
Elsősöknek a pedagógus olvassa fel a verset, és a tankockafeladat is megoldható 
közös munkával, ha a képeket fontosnak tartjuk! De a felolvasás után folytathat-
juk a versjátékokkal is.

234

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Balázs Imre József: 
Lefekvés előtt
Majoros Nóra: 
A beszélő plüssök 
(részlet)
Móra Ferenc: 
Kicsi Jóska (részletek)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Játékállatok, plüssök

ÉVFOLYAM
1–2. évfolyam

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek képzeljék el 
a (játék)állatok életét, 
és szólaltassák meg a 
gondolataikat.

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

2. 
tanegység

15
perc

15
perc

45
perc
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Saját alvós játék bemu-
tatása
Versolvasás
Interaktív multimédiás 
párosító feladat
Verslánc, felelgető 
versjáték
Meseolvasás
Kreatív szövegalkotás: 
szerepmonológ egy 
plüssállat nevében

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Játékállatok, plüssök 

JEGYZETEIM 

Mit jelent a vers címe? Fejtsük meg! (Nem álomról van szó, hanem képzeletjáték-
ról és szójátékról. A versbeszélő elképzel egy állatot, és azt is, hogy mit csinált 
az állat „képében” vagy „bőrében”. Majd elképzel egy újabb állatot, aminek a 
cselekvése rímel az előzőre.)

Játsszunk mi is versláncot, először egyszerűbben: egy gyerek mondjon egy állat-
nevet, majd aki tud, mondja hozzá, hogy mit csinálna az adott állat! A következő 
gyerek hasonlóan, de az előzőket ismételve folytassa! Meddig bírjuk? Melyik lesz 
a leghosszabb verslánc?
Pl.:

Kicsi bari képében…
mezőn ugrándoznék
jó sokat bégetnék
friss füvet legelnék stb. 

Most figyeljük meg, hogy a versben a kis állat csinált valamit, tehát már megtette 
a dolgot! Valamit csináltam. És nem mindegy, ahogy a szó végződése sem, ami 
-tam vagy -tem. Azonos sorvégre azonos sorvégű szó válaszol.
Ha értik a gyerekek a múlt idő és a rímelés szabályát, felelgető versjátékot is 
játszhatunk új állatnevekkel. Egy gyerek kezdi: Valami képében valamit csináltam. 
A következő válaszol egy hasonló, de rímelő szószerkezettel.
Pl.:

– Kis bari képében
mezőn ugrándoztam.
– Madárka képében 
egész nap csipogtam. 

Bármilyen állat szóba jöhet:

– Oroszlán képében
nagyot ordítottam.
– Kenguru képében 
két lábon ugrottam.

A sorok szótagszámát sem kell feltétlenül tartani (a rövidebb, hosszabb sorokat 
ne javítsuk ki):

– Nyuszi képében
fű közül füleltem.
– Csacsi képében
az út szélén legeltem.



JEGYZETEIM

2.1c Az elveszett alvókák 
Olvassuk el Majoros Nóra A beszélő plüssök című meserészletét, és be-
szélgessünk arról, hogyha szólni tudnának az alvós állataink, vajon miről beszél-
nének!
Második osztályosok néhány mondatban saját maguk írják le, miről beszélhet az 
alvós játékuk (mintha ők lennének az állat, egyes szám első személyben)! Első-
söknél a vállalkozó gyerekek szóban alkossák meg az alvós játékuk monológját! 

2.2 Ha bármi lehetnél 

2.2a Mi lennél? 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy gondolkodjanak el rajta, milyen állat bőré-
be bújnának szívesen, és ezt indokolják is meg! Az elsősökkel szóban, frontálisan 
végezzük ezt a feladatot, a másodikosok már le is írhatják az indoklást néhány 
mondatban! 

2.2b Kicsi Jóska 
Olvassuk fel a gyerekeknek Móra Ferenc Kicsi Jóska című meséjét, majd 
tartsunk emlékezetpróbát: Emlékeztek-e rá, mivé változtatta a csodaforrás vize a 
kisfiút? Arra is emlékeztek, mi volt az átváltozás sorrendje?

2.2c Mit, miért? 
A gyerekeket osszuk a következő öt csoportra: 

Oroszlán
Kis virág
Fa
Kis madár
Kicsi Jóska

Az állatos/virágos csoportok keressék meg a hozzájuk tartozó szövegrészeket, és 
nyomozzák ki:
Miért akart kicsi Jóska az adott élőlény lenni? Mit tapaszalt a bőrében?
Miért akart más lenni újra és újra? Miért pont azt a másik állatot vagy növényt 
választotta? Az újraválasztásnál jól döntött-e vagy sem? 

Kicsi Jóska csoportja olvassa el a mese elejét és végét, és nyomozzák ki:
Miért ment el kicsi Jóska a csodapatakhoz? Miért mondhatta az édesanyjának, 
hogy a legjobb kicsi Jóskának lenni? 

Végül a csoportok számoljanak be a nyomozásuk eredményéről!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek éljék bele 
magukat különböző 
élőlények helyzetébe, 
vegyék észre az 
összefüggéseket a 
kívánságok között. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Projekciós játék
Mesehallgatás, emléke-
zetpróba
Szöveg értelmző 
nyomozás 
csoportmunkában
Csoportbeszámolók

15
perc

10
perc

10
perc

25
perc

45
perc


