
JEGYZETEIM

Elengedő
45 perces készségfejlesztő óra 

(magyar, tánc és dráma)

Az anya-gyerek, szülő-gyerek szoros kapcsolatának kifejezése 
mozgással, illetve a családi kapcsolatok feltérképezése. 

Áttekintő vázlat
1.1 Ringató  45 perc

1.1a Ereszd el, hadd menjen!  15 perc 
1.1b Álltatók-jártatók  15 perc
1.1c Anyu azt mondja  15 perc

Összesen:  45 perc

Mérjük fel a mozgásos játékok helyigényét, és szükség esetén 
rendezzük át hozzá a termet!

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Elengedő 

1.1a Ereszd el, hadd menjen! 
Olvassuk el az Ereszd el, hadd menjen! című magyar népmesét, és figyeljük 
meg a különböző állatokat, mennyi idő után engedték el a kicsinyüket! Mi történt 
az emberrel? 
Olvassuk el újra a mesét, a gyerekek pedig utánozzák az állatok, illetve az anya 
mozgását! 

1.1b Álltatók-jártatók 
A kisbaba elszőr mászik, aztán kapaszkodva feláll, amiben a szülei, a fel-
nőttek segítenek. A járást is hol magától, hol segítséggel gyakorolja, míg biztosan 
lépdelni nem tud. Aztán jön a futkosás, a guggolás és más játékmozgás, egészen a 
táncig.
Játsszuk végig ezt a folyamatot a szöveggyűjteményben szereplő mondókák és 
mozgások sorával (Jár a baba… – magyar népi mondókák). A soron következő mon-
dókát először mondják utánunk a gyerekek, aztán már maguktól is menni fog!
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Ereszd el, hadd menjen! – 
magyar népmese
Jár a baba… – magyar 
népi mondókák
Oravecz Imre: anyu azt 
mondja

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

(Füzet, íróeszköz)

ÉVFOLYAM
1−2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek éljék át újra 
a baba és kisgyerek 
növekedésének fázisait 
mondókázva, mozgások-
kal és játékkal kísérve.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Meseolvasás, 
beszélgetés
Mímes-mozgásos játékok 
– mondókázás 
Vers olvasása, értelme-
zése, családszerkezet 
megfigyelése
Szóbeli (írásbeli) 
versalkotás a saját 
család tagjaival 
(Páros lábfejen hordozó 
játék)

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

1. 
tanegység

15
perc

15
perc

45
perc
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A játékmozgásokat a mondóka mondogatása közben végezzék a gyerekek, amit 
érdekesebb párban végezni! A padtársak álljanak fel, és forduljanak egymás felé! 
A szülő és a baba szerepét váltogatva játsszák az alábbi mozgásokat:

• Áll a baba, áll… – a baba bizonytalan lábakon, billegve áll, a szülő kinyújtja felé 
a kezét, de engedi, hadd dülöngéljen

• Áll a baba, áll a baba… – odalép a szülő, megfogja a baba kezét, aki most bizto-
sabban áll a lábán

• Jár a baba, jár… – a baba óvatosan lépeget, a szülő néhány lépésnyire várja, 
mikor odaér, megfogja a kezét

• Sétálunk, sétálunk… – a kisgyerek már biztosan jár, a szülővel kézen fogva sé-
tálnak, a mondóka végén lecsücsülnek (lehet helyben séta és csüccs)

• Szaladjunk, szaladjunk… – a gyerek és szülő együtt szaladnak, futkároznak 
(lehet helyben futás)

• Cini-cini muzsika… – a pár mindkét tagja gyerek, egyedül táncol, a végén egy-
másra találnak és párban forognak

1.1c Anyu azt mondja 
Olvassuk el Oravecz Imre anyu azt mondja című versét! Mi benne a vicces?
Miért mondja azt egy felnőtt, hogy „nézz a lábad alá”? Mit jelent? 
Hogyan értette a versbeszélő? Ki lehet ő a családban? Hány éves lehet?
Próbáljuk ki, mit jelent szó szerint a szólásǃ Álljunk fel, és mindenki nézzen a 
lába aláǃ Hajoljatok is le hozzá, és próbáljatok így tenni pár lépéstǃ Ugye, hogy 
veszélyes?!
Persze anyu nem erre gondolt. Hanem mire? (Hogy figyelmesen, az útra figyelve 
járjunk, különben könnyen megbotlunk valamiben.)
Keressük ki a versből a családtagokatǃ Ki lehet Imi, Pisti, Pami, Maci? 
Mindenki alkosson önállóan egy verset/mondókát a saját családtagjai nevével. 
(A gyerekek párban egymásnak elmondhatják, ha van elég idő, néhány mondókát 
meg is hallgathatunk. Második osztályosok le is írhatják a mondókájukat, ha van 
kedvük hozzá.)

Vedd figyelembe!
A vers Oravecz Imre Máshogy mindenki más című versciklusának részlete, ami önálló 
kötetben is megjelent (Móra, 1979; Magvető, 2016). A versekben Niki, az aprócska óvo-
dás kislány beszél. Testvérei Imi és Pisti, kutyájuk Pami, játékmackója Maci.

Variáció
Ismeritek a lábfejen hordozást? A felnőtt szokta ezt játszani a kisgyerekkel, de egy-
mással is kipróbálhatjuk. Álljatok párba, és forduljatok egymással szembeǃ Egyikőtök 
a „felnőtt”, aki fogja meg a „gyerek” kezét vagy vállátǃ A „gyerek” lépjen rá óvatosan 
mindkét lábával a „felnőtt” lábfejére, aki lépegessen így lassan (ha tud)ǃ Vidám, mu-
latságos mozgáspróba. Mielőtt elesnétek, a gyerek lépjen le a felnőtt lábárólǃ

15
perc


