
JEGYZETEIM

Tűvé tevők
45 perces távoktatási óra (magyar)

A gyerekek önállóan dolgozzák fel Kányádi Sándor verses mesé-
jét, és szerezzenek tapasztalatot a mágneses erőrőlǃ

Áttekintő vázlat
6.1 Tűvé tevők  45 perc

6.1a Szólások  5 perc
6.1b Tűvé tevő  15 perc
6.1c Mit válaszoltak az állatok?  10 perc
6.1d Hogy szól a vers?  10 perc
6.1e A mágnes és a tű  5 perc

Összesen:  45 perc

A tanegység elsősorban távoktatási formára készült, de megtart-
ható jelenléti óraként is. 
Távoktatás esetén a feladatsor dokumentumát osszuk meg a 
gyerekekkelǃ A megoldáshoz szükségük van digitális eszközre és 
online kapcsolatra.

FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Tűvé tevők

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

6.1a Szólások 
Ismered a „lába kelt” és a „tűvé tesz” szólások jelentését? Válaszd ki a jó 
megoldást a Tűvé tevő – szólások című tankockán!

6.1b Tűvé tevő 
Hallgasd meg Kányádi Sándor Tűvé-tevő című verses meséjét Fazakas 
Tamás előadásában, és figyeld meg, milyen állatok szerepelnek benne! 
Emlékszel rá, milyen állatok szerepeltek a versben? Válogasd ki őket a Tűvé tevő – 
szereplőválogatás című tankockán!
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Kányádi Sándor: 
Tűvé-tevő

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Digitális eszköz (szá-
mítógép, okostelefon a 
gyerekek számára)

Online óra anyaga 
(elérhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)
Varrótű, hűtőmágnes 

ÉVFOLYAM
1–2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Verses mese önálló fel-
dolgozása, szövegértés 
fejlesztése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás
Interaktív multimédiás 
feladatok: feleletválasz-
tás, csoportosítás, sorba 
rendezés, párosítás, 
szövegkiegészítés, szó-
magyarázat
Kísérlet tűvel és mág-
nessel

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

6. 
tanegység

15
perc

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)
Varrótű, hűtőmágnes

JEGYZETEIM 

Olvasd el a verset a szöveggyűjteményből, és rendezed helyes sorrendbe az álla-
tokat a Tűvé tevő – szereplősorrend című tankockán, ahogyan a versben megje-
lennek!

kakas
kutya
malac
egér
macska
vakond
csikó

6.1c Mit válaszoltak az állatok? 
Párosítsd az állatok képét a válaszaikkal a Tűvé tevő – válaszok című 
tankockán! 

6.1d Hogy szól a vers? 
Egészítsd ki a verssorokat a Tűvé tevő – hiányos versszakok című tankockán azzal a 
kifejezéssel, amit a versben olvasol! (Tekerd lejjebb a szöveget, amikor szükséges!)

Mit jelentenek a kiemelt kifejezések a Tűvé tevő – szómagyarázat című 
tankockán? Húzd össze az összetartozó párokat!

6.1e A mágnes és a tű 
Próbáld ki, hogy igaza volt-e a kiscsikónak! Kérj anyukádtól vagy apukád-
tól egy varrótűt, és keríts egy hűtőmágnestǃ Tedd le a tűt az asztalra, és közelíts 
hozzá a mágnesselǃ Figyeld meg, melyik ponton „ugrik” fel a tű a mágnesreǃ Ha 
több hűtőmágnesed van, kipróbálhatod azt is, melyik az erősebb, melyik vonzza 
magához távolabbról a tűt?
Ha már van megbízható mágnesed, ejtsd le a tűt a földre, és keresd meg a mág-
nes segítségével!

5
perc

10
perc

10
perc


