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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Finy Petra: Tűzparipa
Weöres Sándor: Paripám 
csodaszép pejkó 
Kassák Lajos: Békalány
(Zelk Zoltán: 
Hová szaladsz, vizipók?) 
Finy Petra: 
A vízi kutya (online)
Példabeszédek 30,8 
Rákos Sándor: 
Gyíkpalota 
Tersánszky Józsi Jenő: 
Mókusiskola (részlet)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

(Pohár, ritmushangszer)
(Rajzlap/írólap, rajzesz-
köz)
Sablonok, zöld karton
Színes fonalmaradékok
Olló
Tornaszerek

ÉVFOLYAM
1–2. osztály

JEGYZETEIM 

Meseerdő állatai
4x45 perces komplex témanap 

(magyar, tánc, természetismeret, vizuális kultúra, 
technika, testnevelés)

Meseországban sokféle állat él, sőt, csodálatos állatokkal is talál-
kozhatunk. Ebben a tanegységben egy „alakváltó” táltos paripát 
figyelhetnek a gyerekek, amely két versben is megjelenik. A tálto-
sokkal való barátkozás során a gyerekek átélhetik első élménye-
iket a palimpszeszt verseléssel kapcsolatban. A tópart és az erdő 

állatai lehetőséget nyújtanak nemcsak a versek és mesék megismerésére, hanem 
a kreatív szövegalkotásra és egyéb kreatív tevékenységekre is. 

Áttekintő vázlat
5.1 Csodálatos állatok  45 perc

5.1a Mi a nevük?  15 perc
5.1b Paripám csodaszép  20 perc
5.1c Táncoló paripák  10 perc

5.2 Mesék a tópartról 45 perc
5.2a A Békakirály udvara  25 perc
5.2b A vízikutya  20 perc

(Békalagzi) 20 perc)
5.3 Meseerdő állatai  45 perc

5.3a Gyíkpalota  15 perc
5.3b Színes gyík  30 perc

5.4 Mókuskodás  45 perc
5.4a Mókusiskola  15 perc
5.4b Mókustesi  30 perc

Összesen:  4x45 perc

A második óra második felében választhatunk két szöveg és 
feldolgozás között, a gyerekek fogékonyságának és érdeklő-
désének megfelelően. A párhuzamos anyagban otthoni önálló 
feldolgozásra alkalmas feladatot is találunk.
Már az év elejétől kérjük meg a szülőket, hogy gyűjtsenek színes 

fonalmaradékokat. A harmadik órán ebből a készletből dolgozhatunk.
Az utolsó órát az udvaron vagy tornateremben érdemes tartani. Ha udvarra me-
gyünk, tájékozódjunk, hogy ott milyen fákat találunk, és melyiket járhatjuk körbe! 
Ha nincs a mesemondókában felsoroltak közül egy sem, akkor is jó, ha megne-
vezzük a körbejárt fa fajtáját.

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

5. 
tanegység
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FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Csodálatos állatok

5.1a Mi a nevük? 
Milyen mesebeli, csodálatos állatokat ismerünk? Soroljunk néhányat!
Felismerjük őket a Csodás állatok című tankocka képein is? Húzzuk a mesebeli 
állat nevét a képéhezǃ (A tankocka elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény 
aloldalán.)

Beszélgessünk róla, ki melyik állatot ismeri jobbanǃ Melyik mesében, mondában 
szerepeltek?

Az órán a táltos paripáról lesz szó, de érdemes megemlíteni, hogy a református 
egyház jelképe a kicsinyeit saját vérével tápláló pelikánmadár, ami az önfelál-
dozó szeretet jelképe. A tankockán látható festett fakazetta a gügyei református 
templomból való. 

5.1b Paripám csodaszép 
Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy miben különbözik a táltos paripa egy 
átlagos versenylótól? Segíthet ebben a Táltos és versenyló című tankocka (elér-
hető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán): válogassuk szét a táltos 
paripa, és egy átlagos versenyló tulajdonságaitǃ

Olvassuk el Finy Petra Tűzparipa című versét, és keressük ki, milyen tulajdonsá-
gokkal tudjuk kiegészíteni a táltos paripáról alkotott képünketǃ 

Olvassuk el Weöres Sándor Paripám csodaszép pejkó című művét is, és hasonlít-
suk össze Finy Petra versével: Miben hasonlít, miben különbözik a két ló? Vajon 
Weöres Sándor paripája is táltos, vagy csak közönséges hátasló? A gyerekek 
mondják el a véleményüket, és indokolják isǃ

A két vers nemcsak a lovak karakterében és képében hasonlít, hanem a versfor-
májuk is azonos. Hasonlítsuk össze a két vers ritmusát (időmértékes verselésről 
van szó), majd ritmizálva, koppantásokkal kísérve olvassunk fel legalább egy-egy 
versszakotǃ (A koppantáshoz műanyagpoharat is használhatunk, a patakopogás 
megidézésére.)
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék fel 
a két vers képeinek és 
ritmusának hasonlósá-
gát, azonosságát.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mesebeli lények gyűjtése 
emlékezetből
Interaktív multimédiás 
feladat: feleletválasztás
Tulajdonsággyűjtés
Versolvasás
Versek összehasonlítása
Ritmusjáték
Dalfeldolgozás felvé-
telének megtekintése, 
mozgásjáték 

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
(Pohár, ritmushangszer)

20
perc

15
perc

45
perc
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Paripám parazsas táltos!  U U ꟷ │ U U ꟷ │ ꟷ  ꟷ  (ti-ti-tá ti-ti-tá tá-tá)
Haja is tüzesen szálldos,  U U ꟷ │ U U ꟷ │ ꟷ  ꟷ  (ti-ti-tá ti-ti-tá tá-tá)
Idenéz, odanéz éjjel,   U U ꟷ │ U U ꟷ │ ꟷ  ꟷ  (ti-ti-tá ti-ti-tá tá-tá)
Szeme két vöröses fényjel.  U U ꟷ │ U U ꟷ │ ꟷ  ꟷ  (ti-ti-tá ti-ti-tá tá-tá)

Paripám csodaszép pejkó,  U U ꟷ │ U U ꟷ │ ꟷ  ꟷ  (ti-ti-tá ti-ti-tá tá-tá)
ide lép, oda lép, hejhó!   U U ꟷ │ U U ꟷ │ ꟷ  ꟷ  (ti-ti-tá ti-ti-tá tá-tá)
Hegyen át, vizen át vágtat,  U U ꟷ │ U U ꟷ │ ꟷ  ꟷ  (ti-ti-tá ti-ti-tá tá-tá)
nem adom, ha igérsz százat.  U U ꟷ │ U U ꟷ │ ꟷ  ꟷ  (ti-ti-tá ti-ti-tá tá-tá)

Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy szerintük melyik vers született hamarabbǃ 
Válaszukat indokolják isǃ 

Vedd figyelembe!
A két vers sok mindenben azonos, és nemcsak hasonlít, hanem egymásra íródott: 
Finy Petra a versét a Weöres-vers mintájára írta. Ezt a verstípust palimpszesztnek 
nevezzük (jelentése: újraírás, átírás) – a fogalmat nem kell a gyerekeknek említe-
ni, de jó, ha mi tudjuk. 

5.1c Táncoló paripák 
Az osztályunkat ismerve választhatunk két Paripám csodaszép pejkó dal-
feldolgozás és táncmozgással egybekötött játék között:
• A Dongó együttes dalfeldolgozása vonuló mozgásjátékkal és erős ritmuskísé-

rettel együtt hangzik el. Nézzük meg a koncertfelvételt, és közben kopogjuk 
mi is a ritmustǃ Közben felállhatunk, és lábainkkal is toppanthatjuk, majd 
lovacskás lépsekkel járhatjuk a paripatáncot. Második megtekintésre pedig mi 
is vonulhatunk az asztalok körül, körbe-körbe a teremben.

• Nézzük meg a Hold dala című Nap zenekar versfeldolgozást, amelynek során 
egyszerű tánclépéseket is megtanulhatnak a gyerekek. Sőt! Akár az arcukkal 
is „táncolhatnak”. Második megtekintésre már próbálják meg utánozni a látott 
mozgásokatǃ 

10
perc
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5.2 Mesék a tópartról

5.2a A Békakirály udvara 
Elevenítsük fel a gyerekekkel a Grimm testvérek meséjét a békakirályfiról 
(elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán)ǃ
Ki a mese főszereplője? 
Hogyan ismerkedett meg a békakirályfi a királykisasszonnyal?
Milyen próbákat kellett kiállni a királykisasszonynak, hogy királyfivá válhasson a 
béka? 

Olvassuk el Kassák Lajos Békalány című versét, ami szintén mesei helyzetet tár 
elénkǃ A gyerekek figyeljék meg, miben különbözik ez a mesei helyzet a jól ismert 
Grimm-mesétőlǃ 
Milyennek írja le a költő a békakirálylányt? Hol van, mit csinál, és mit szeretne 
csinálni? 
Közösen vagy kis csoportokban alakítsanak a gyerekek a mesei szituációból tel-
jes mesét! Mi történik ezután? A békakirálykisasszony várja a herceget? Mi törté-
nik, ha megérkezik? És ha nem érkezik meg? Vagy elindul a békalány megkeresni 
a királyfit? Mi történik, amikor találkoznak? Ahány lehetőség, annyi mese.

5.2b A vízikutya 
Olvassuk fel Finy Petra: A vízi kutya című meséjét részletekben a gyerekeknek, 
és az adott ponton próbálják meg kitalálni a folytatást (elérhető a reftantar.hu-n, a 
szöveggyűjtemény aloldalán)!
1. pont:

„…egy hínárcsokor rejtekéből.”
2. pont:

„…a királynőnek ajándékozta a kutyát.” 
3. pont:

„…szeretett víz alatt lenni.” 
A 3. ponton azt kérjük a gyerekektől, hogy írólapra filctollal rajzoljanak egy gyors 
rajzot arról, milyennek képzelik el a vízikutyát!
Majd olvassuk fel a mese befejezését is, és gyűjtsük össze a vidra tulajdonságait. 

Nézzünk meg Nimródról, a megmentett kisvidráról egy videófilmet (elérhető a 
reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán)!
Mit tudtunk meg róla? Mit eszik, és mivel etették, amikor kicsike volt? Hogyan 
fejezi ki a félelmét, az örömét?
Mit kell tenni, ha a tóparton elárvult kis vadállatot találunk? Miért nem szabad 
bántani? Miért volt okos mégis bevinni Nimródot a szegedi vadasparkba? 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek fedezzék fel, 
éljék át az ember- és 
állatszereplők közötti 
kapcsolatot, lelki rokon-
ságot.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mese felidézése 
Versolva sás, mesei hely-
zet felismerése
Mesék összehasonlítása
Kreatív szövegalkotás: 
mese folytatása 
Információ szűrése, 
kiemelése videófilmből
(Versolvasás, beszélge-
tés, vízi lények 
felismerése
Illusztráció készítése)

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
(Rajzlap/írólap, 
rajzeszköz)

20
perc

25
perc

45
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A szövegértés összekap-
csolása finom mozgá-
sokkal.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Igeolvasás, beszélgetés 
Vers olvasása, 
értelmezése
Mozgásos kapusjáték
Gyík készítése papír- és 
fonalmunkával

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Sablonok, zöld karton
Színes fonalmaradékok
Olló

JEGYZETEIM 

Variáció
Békalagzi
A Békakirály palotájában is maradhatunk egy újabb vers erejéig. Olvassuk 
el Zelk Zoltán: Hová szaladsz, vizipók? című versét, majd versszakról versszakra 
haladva beszéljük meg a következőket:

1. Kik beszélgetnek a versben? Mit gondoltok, ki szólítja meg a vízipókot? Tud-
játok-e, hol él a vízipók? (A víz alatt, ezért búvárpóknak is nevezik.)

2. Hova fut a vízipók? Mit csinál a násznagy a lakodalomban?
3. Hol lakik a békakirály? Miből épült a palotája? Tudjátok-e, mi a különbség a 

sás és a nád között?
4. Ki lesz a menyasszony? Mit jelent az, hogy hetedhét mocsár? Hol találkoz-

tunk már a hetedhét szóval? (Mesekezdő formula: „Hetedhét országon is 
túl” vagyis nagyon messzi, a hetedik országon is túl.)

A Víz-vízpart lényei című tankockán párosítsák a gyerekek az állatok és növények 
képét a nevükkel (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán)! Sze-
repel itt a Békalány című versben említett barkafürt és a fűzfa is (a barka a fűzfa 
virága).

Rajzolják le a gyerekek a békalagzit, ahogy elképzelik! (Otthoni feladatnak is 
alkalmas.)

5.3. Meseerdő állatai

5.3a Gyíkpalota 
Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy ki látott már gyíkot? Hol találkoztak 
vele? Milyen állatnak írnák le?

Olvassuk fel a Bibliából a Példabeszédek könyve 30. fejezetének 8. versét! 
Mit jelent az a gondolat, hogy kézzel is megfogható a gyík? Mit fejez ez ki? 
Milyen állat illenék leginkább egy királyi palotába? Miért furcsa, hogy a gyík 
mégis ott van? Vajon miért lehet ott? 
A király szemében vajon hátrányt jelent-e a gyíknak, mondjuk az oroszlánnal 
szemben, hogy ő kicsi és törékeny? Miért fontos a királynak egyformán a gyík is 
és az oroszlán is? 

Olvassuk el Rákos Sándor Gyíkpalota című versét! 
Hány kapuja van a gyíkkirály palotájának? 
Vajon miért? Mit jelenhet a száz kapu a versben, illetve mesében? (nagyon sok, 
mesésen sok)

15
perc

45
perc

20
perc
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Alakítsunk egy nagy kört, amibe mindenki beáll terpeszállásban, úgy, hogy a 
külső lábélek érintkezzenek! Ez most egy palota, aminek annyi kapuja van a 
szétterpesztett lábak között, ahányan vagyunk az osztályban. A gyíkot egy kis 
labda (pl. teniszlabda) jelképezi. A gyík csak a földön fut, nem ugrál vagy pattog, 
ezért a labda most csak gurulni tud. Derékban lehajolva gurítjuk egy-egy kapu 
felé a labdát, a kapuőr (akié a két láb) viszont figyel, nem akarja kiengedni a 
gyíkot. Ha elkapja a labdát, másik kapu felé gurítja. Vajon melyik kapun tud a kis 
gyík kisurranni?
 
5.3b Színes gyík 
A reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán található gyíksablont 
nyomtassuk ki annyi példányban, ahány gyerek van az osztályban (páronként egy 
is elég lehet). A sablont rajzolják körbe a gyerekek egy zöld kartonlapra, vágják 
ki, majd a fonalmaradékokkal tekergessék körbe, ahogyan a képen is látjuk (elér-
hető ugyanott)! 

5.4. Mókuskodás

5.4a Mókusiskola 
Beszélgessünk a gyerekekkel arról, milyen lehet egy mókusiskola? Mi min-
dent tanulhatnak ott a gyerekek?
Majd olvassuk el Tersánszky Józsi Jenő Mókusiskola című meséjét, ami a Misi Mó-
kus kalandjai című meseregény részlete! Mondókaként ismételjük el a verseket! 
Mit tanít meg a mókus tanító bácsi az első mondókával? Melyik fát ismeritek? 
Van-e valamelyik fa az iskola udvarán vagy a közelben? Melyik? Ha lehetsé-
ges, menjenek oda hozzá, fogják körbe a gyerekek, és ritmikusan ismételgetve 
mondják el a „Gesztenye, tölgy, bükk…” kezdetű mondókát! Ha nincs egyik sem 
az udvaron a szövegben szereplő fák közül, akkor másmilyen fát járjanak körbe! 
Tornateremben egy gyerek lehet a fa, álljon a kör közepére, és őt járják körbe a 
többiek! 
Tanulják meg mondókázva a másik mókusszabályt is (a harmadik verset)!

5.4b Mókustesi 
Az óra többi részében olyan mozgásokat végzünk, amelyek valamilyen 
módon kötődnek a mókusokhoz.

Bemelegítésként játsszuk a jól ismert Mókusok, ki a házból című fogójátékot! 
Ehhez rajzoljunk több kört az aszfaltra (tornateremben helyezzünk el karikákat a 
padlón), az osztály létszámától függően. Ezek lesznek a mókusok házai. Minden 
házban 3-4 mókus tartózkodhat (egyezzünk meg a számban). Amikor a fogó elki-
áltja magát, hogy „Mókusok, ki a házból!”, akkor minden mókusnak át kell futnia 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Mozgáskészség fejlesz-
tése szerephelyzetben, 
irodalmi élmény alapján.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Meseolvasás, értelmezés
Mozgásos játékok és 
gyakorlatok

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tornaszerek

30
perc

30
perc

15
perc

45
perc
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egy másik házba. A fogó is gyorsan beugrik egy házba (tehát most nem mókusra 
vadászik, hanem házra). Aki kívül reked, nem talál helyet egyik házban sem, az 
lesz a következő fogó.

Ezután játszhatunk különböző sorversenyeket, egyensúlygyakorlatokat a mókus 
témára:
• Páros lábon ugrálás lendületesen
• Bordásfalra fel- és lemászás
• Célba dobás felfüggesztett hulahoppkarikába kislabdával – mintha odúba do-

bálnánk a terméseket
• Kislabda-adogatás láncban – a mókusok adogatják a terméseket
• Apró termések gyűjtögetése, csipegetése a földről (pl. héjas napraforgó, tökmag)
• Mérlegállás – egyensúlygyakorlat fél lábon
• Egyensúlyozó járás és fordulás padon, pad merevítő gerendáján
• Egyensúlyozó járás, felfutás rézsút elhelyezett padon


