
JEGYZETEIM

Az én apukám… 
Az én anyukám…

2x45 perces szövegfeldolgozó komplex óra 
(magyar, dráma, társadalmi ismeretek)

A munka a család egyik összetartó ereje, ezért jó, ha a gyerekek 
felismerik a fontosságát. A versek és mesék segítségével benyo-
mást szerezhetnek a példakép fogalmáról is. 

Áttekintő vázlat
2.1 Foglalkozások  45 perc

2.1a Foglalkozások a családban  15 perc
2.1b A féltő család  30 perc

2.2 Példaképek és léhűtők  45 perc
2.2a Kutyavilág  20 perc
2.2b Példakép  25 perc

Összesen:  2x45 perc

A gyerekeket kérjük meg, hogy kérdezzék meg otthon, milyen 
foglalkozások vannak a szélesebb családbanǃ Van-e valami érde-
kes, ritka, különleges foglalkozás? Van-e olyan foglalkozás, ami 
nemzedékről nemzedékre öröklődik?

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Foglalkozások

2.1a Foglalkozások a családban 
Az Amerikából jöttem mintájára játsszunk foglalkozáskitalálótǃ A vállalkozó 
gyerek (legyen pl. Kovács Misi) kimegy az osztály elé, és a megszokott szöveg 
helyett ezt mondja: A Kovács családból jöttem, mesterségem címere (és mondja 
a foglalkozás vagy a szakma első és utolsó betűjét), majd mutogassa el a foglal-
kozást! 
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Békés Márta: 
A féltő család
Birtalan Ferenc: 
Töprengő
Benedek Elek: 
Kutya szeretne lenni
Rangáné Lovas Ágnes: 
A kishúgom…

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Írólap, rajzeszköz 

ÉVFOLYAM
1−2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerkedje-
nek a foglalkozásokkal, 
a munka családon belüli 
szerepével.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Pantomimes kitaláló-
játék
Vers olvasása, értelme-
zése
Szógyűjtés, névadás, 
szóbeli vagy írásbeli 
szövegalkotás

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

2. 
tanegység

15
perc

45
perc



283

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerkedje-
nek a példakép fogal-
mával, és válasszanak 
maguknak példaképet a 
családban.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers- és meseolvasás, 
beszélgetés
Szólásmagyarázat
Dramatikus olvasás, 
dramatizálás
Levélgondolatok megfo-
galmazása írásban 
Rajzos karakterábrázolás

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Írólap, rajzeszköz 

JEGYZETEIM 

Vedd figyelembe!
A példában a családnév is egy foglalkozásnév, ami vicces és félrevezető egybe-
esés. A játékot természetesen mindenki a saját nevével játssza, akkor is, ha az 
nem foglalkozásnév.

2.1b A féltő család 
Olvassuk el Békés Márta A féltő család című versét, majd gyűjtsük ki belő-
le a foglalkozásokatǃ Miért lett A féltő család a vers címe? 
Szerintetek vicces a történet vagy szomorú (vagy mindkettő)? Aki véleményt 
mond, az indokolja is megǃ

Gyűjtsünk minél több foglalkozást a következő témakörökben:
– beteg emberekkel törődnek (egészségügy)
– utazásunkban segítenek (közlekedés)
– gyerekekkel foglalkoznak (pedagógia, szociális ellátás)ǃ

Találjunk ki mindegyik csoportnak egy családnevet, és írjunk közösen vagy kis 
csoportokban egy rövid mesét vagy verset rólukǃ (Elsősök szóban is megalkothat-
ják a szöveget.)

2.2 Példaképek és léhűtők

2.2a Kutyavilág 
Olvassuk el Birtalan Ferenc Töprengő című versét, majd beszélgessünk: 
Kinek mi a munkája, feladata ebben a családban? Miért fáradt mindenki? 
Mit jelent az, hogy kutyavilág? Mikor szokták mondani? („nehéz az élet”) 
Tényleg kutyasorsa van a versben a kutyának?

Hasonló helyzetet dolgoz fel Benedek Elek Kutya szeretne lenni című népmeséje. 
Olvassuk el vagy hallgassuk meg a mesét (gyerek adja elő, a felvétel elérhető a 
reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán)ǃ Magyarázzák el a gyerekek, hogy 
miért akart kutya lenni a fiúǃ Miért változtatta meg a véleményét?

Ezután olvassuk el a mesét dramatikusan is kis csoportokban. (A gazda és a fia 
mellett számolhatunk két mesélővel.)
Elsősökkel dramatizálva adjuk elő mint szituációs játékot:

1. jelenet: Szénagyűjtés, a fiú kérése
2. jelenet: Fiú a kutya mellett
3. jelenet: Ebéd
4. jelenet: Uzsonna
5. jelenet: Este

20
perc

30
perc

45
perc



JEGYZETEIM

2.2b Példakép 
Tisztázzuk a példakép fogalmát, majd beszélgessünk egy kicsit arról, hogy 
ki lehet a példaképünkǃ 
Olvassuk el Rangáné Lovas Ágnes A kishúgom… című versétǃ 
Ki beszél a versben? Kinek a gondolatai lehetnek ezek? 
A versbeszélőnek ki a példaképe, és miért? 
Mi alapján szoktunk felnézni valakire? Mi alapján választhatunk magunknak pél-
daképet (akit követni szeretnénk valamiben)?

A gyerekek gondolkodjanak el azon, hogy a családjukból kit választanának példa-
képnek, és miértǃ 
Másodikosok írják ezt le neki néhány mondatban a következő formában:

Kedves…!
Én téged választalak példaképemnek, mert…

Elsősök lerajzolhatják az illetőt olyannak, akit követni érdemes (pl. nem ijed meg 
a póktól, békától és egértől).
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25
perc


