
JEGYZETEIM

A hetvenkedő sün
2x45 perces távoktatási tananyag 

(magyar, természetismeret, vizuális kultúra, technika)

Kormos István meséjét a másodikosok már önállóan is fel tudják 
dolgozni a tankockák segítségével, akár jelenléti, akár távoktatási 
óra keretén belül is. 

Áttekintő vázlat
6.1. Sündörgések 45 perc

6.1a Mindenféle sünik  5 perc
6.1b Hetvenkedő sün  10 perc
6.1c Találkozások  20 perc
6.1d Közmondások  10 perc

6.2 Szúrós gombóc   45 perc
Összesen:  2x45 perc

A feladatsor dokumentumát osszuk meg a gyerekekkel! A megol-
dáshoz szükségük van digitális eszközre és online kapcsolatra.

FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Sündörgések

A feladatleírások a gyerekeknek szóló nyelvezettel szerepelnek. A teljes feladat-
sor, valamint a videók, tankockák és képek elérhetők a  
reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán.

6.1a Mindenféle sünik 
A Mindenféle sünik című tankockán Penny Black amerikai grafikus sünijeit 
látod. Párosítsd a sünikkel a hozzájuk illő szavakat!
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Kormos István: A hetven-
kedő sün
Gryllus Vilmos: Szúrós 
gombóc

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Digitális eszköz 
(számítógép, 

okostelefon a gyerekek 
számára)

Online óra anyaga 
(elérhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)
Rajzlap, tempera, villa
(Kalács, mogyoró- vagy 
csokikrém, villa)

ÉVFOLYAM
2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek önállóan 
dolgozzák fel a verses 
mesét.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Interaktív multimédiás 
feladatok: párosítás, 
csoportosítás, feleletvá-
lasztás

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

6. 
tanegység

5
perc

45
perc
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MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Digitális eszköz (szá-
mítógép, okostelefon a 
gyerekek számára)
Online 
óra anyaga 
(elérhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A mese főszereplőjének 
megjelenítése, képalko-
tás érzékletes nyomda-
technikával.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Villanyomattal állatka-
rakter alkotása

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, tempera, villa
(Kalács, mogyoró- vagy 
csokikrém, villa)

JEGYZETEIM 

6.1b Hetvenkedő sün 
Olvasd el a szöveggyűjteményből Kormos István Hetvenkedő sün című 
verses meséjének első két versszakát, amelyből sok mindent megtudunk a sü-
nirőlǃ De milyen is volt ez a süni? Párosítsd a Hetvenkedő sün – szavak jelentése 
című tankockán a versben szereplő szavakat és kifejezéseket a jelentésükkel!

6.1c Találkozások 
Olvasd el a vers további szakaszait az utolsó két versszak kivételével, és 
válogasd ki a Hetvenkedő sün – szereplők című tankocka képei közül, hogy kikkel 
találkozott a süni! 

Párosítsd össze Hetvenkedő sün – párbeszédek című tankockán, kinek mit mon-
dott a hetvenkedő sün!

6.1d Közmondások 
Olvasd el a verses mese utolsó két versszakát is, és válaszd ki a Hetvenke-
dő sün – közmondások című tankockán, melyik közmondás illik hozzá a legjob-
ban! Vigyázz! Több jó megoldás is lehetséges.

6.2 Szúrós gombóc

Hallgasd meg Gryllus Vilmos Szúrós gombóc című dalát a sündisznóról, majd járj 
te is körbe, szaglászva, szusszanva, pöffenve, a bokrok alá bekukucskálva, mint a 
sündisznóǃ Ha kedved van hozzá, tanuld is meg a dalt! 

Készíts süniképet villanyomattal! A mintának ajánlott képen előre kinyomtatott 
sünikörvonalat, műanyag szemet és pom-pom orrot használtak, de ugyanezt 
szabad kézzel is meg tudod rajzolni. A lényeg, hogy a sün tüskéit villanyomattal 
alakítsd ki úgy, hogy a temperafestékbe mártott villát rányomod a rajzlapra. A 
festéket hígítani nem kell. A villát a nyomdázás után jól mosd el (a tempera víz-
ben oldódik), vagy használj eldobható favillát!

Variáció
Fonott kalács végéből (serclijéből) is készíthetsz sünit, ha vastagon megkened 
mogyoró- vagy csokikrémmel, és azután villával nyomkodod bele a tüskéket. A 
fonott kalács serclije sünihez hasonló alakú lehet, de kenyér serclije is jól hasz-
nálható, sőt kenyérből kivághatsz egy süniformát is. Figyelem! Véletlenül se a 
temperás villával dolgozz!

45
perc

10
perc

20
perc

10
perc


