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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Békés Márta: Becenevek
Finy Petra: Frici (részlet)
Csík Mónika: Gombócoló
Zelk Zoltán: Este jó, este jó
Turbuly Lilla: Kakaófelhő

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Utónévkönyv
Rajzlap/írólap, filctoll

ÉVFOLYAM
1−2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Differenciáljuk a kereszt-
nevek és becenevek je-
lentését és jelentőségét, 
érzelmi viszonyunkat a 
nevekhez.

JEGYZETEIM 

A mi családunkban 
3x45 perces komplex óra 

(magyar, ének-zene, tánc és dráma, vizuális kultúra)

A család a legbiztosabb pont az életünkben. Arról, hogy egy 
családhoz tartozunk, a vezetéknevünk árulkodik, de sokszor a 
keresztnevek is öröklődnek családon belül. A szeretetköteléket 
pedig sokféleképpen kifejezhetjük, akár gombócevéssel is.

Áttekintő vázlat
3.1 Becenevek  45 perc

3.1a Becenevek  25 perc
3.1b Frici  20 perc

3.2 Este jó  45 perc
3.2a Gombócoló  20 perc
3.2b Este jó…  25 perc

3.3 Kakaófelhő  45 perc
3.3a Kakaófelhő  10-15 perc
3.3b Gyerekszoba tervezése  30-35 perc

Összesen:  3x45 perc

A gyerekek kérdezzék meg otthon, hogy ők miért pont azt a ke-
resztnevet kapták, amit, illetve, hogy volt-e, van-e valaki más is 
ilyen keresztnévvel a családbanǃ A családban a közös alkalmak, 
étkezések is lehetőséget adnak a szeretet kifejezésére.

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Becenevek 

3.1a Becenevek 
Beszélgessünk arról, hogy otthon kinek mi a beceneveǃ Ki az, aki szereti, ki 
az, aki nem? Csak azt a becenevet mondjuk el, amit szeretünk! 
Adjunk egymásnak pozitív beceneveketǃ Keressük ki a nevünket az utónévkönyv-
ből, és nézzük meg, milyen becenevei vannakǃ Kinek melyik tetszik a legjobban? 
A beceneveket kikereshetjük a Magyar utónévkönyvben (Vince Kiadó, 2016) vagy 
a Keresztnevek enciklopédiájában, ami online letölthető (elérhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény aloldalán).
Az utónévkönyv jobban használható! 

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

3. 
tanegység

25
perc

45
perc



JEGYZETEIM

Olvassuk el Békés Márta Becenevek című versét, majd beszélgessünk:
Szerintetek kinek a hangja szólal meg a versben? Ki beszél?
Szerinte miért használunk beceneveket? Miért problémázik rajta ilyen sokat? 
Vajon ő szereti a beceneveit?
Szerinted miért létezik ilyen sok becenév? Tényleg időtakarékosságból? Vagy 
valami másért?

Képezzünk beceneveket az alábbi nevekből a példa szerint:

Zsolt Pál Sára Eszter Ferenc Mária

Zsolti Pali

Zsolti Pali Sári Eszti Feri Mari

Zsoltika Palika

Vedd figyelembe!
A táblázat alapján elmagyarázhatjuk a gyerekeknek (noha nem tananyag), hogy 
azt az egy-két betűt, ami megváltoztatja a szót, képzőnek nevezzük. Az első képző 
az -i, ami becéző formát hoz létre. A második képző a -ka vagy -ke, ami kicsinyít, 
mintha kisebb lenne a megszólított. Ezért ezt kicsinyítő képzőnek nevezzük.
Képezhetünk beceneveket más képzőkkel is. Pl.:

Etelka → Etus, Feri → Ferus, Vica → →Vicus
Margit → Margó, Feri → Ferkó, Laci → Lackó, Kati → Kató

3.1b Frici 
Keressünk az utónévkönyvben (vagy mondjunk fejből) olyan régies hang-
zású neveket, amiket ma már csak ritkán használunk, és akár viccesnek is tűn-
hetnek.
Milyennek képzelünk el egy gyereket, akit Fricinek hívnak? És egy felnőttet? Mi-
lyen a haja, a szeme, mivel foglalkozik szerintetek egy Frici?

Olvassuk el Finy Petra Frici című meserészletét, majd beszélgessünk: 
Miért kapta Frici ezt a nevet? Ki volt, mi volt a nagypapája? 
Gyűjtsük ki azokat a szavakat, amelyek Frici nagypapa tulajdonságait jelölikǃ 
Ha van rá időnk, a gyerekek készíthetnek egy gyors skiccet filctollal Friciről és 
nagypapájáról.
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Becenevek keresése, be-
szélgetés a becenevekről
Versolvasás, beszélgetés 
vers alapján
Becenévképző játék
Meserészlet olvasása, 
karakterábrázolás megfi-
gyelése, beszélgetés 

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

20
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A családi szeretetköte-
lék érzékelése, átélése 
a versek hangulatán 
keresztül.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Interaktív multimédiás 
feladat: értéksorrend
Versolvasás, beszélgetés 
a versekről
Ritmusgyakorlat
Dalfeldolgozás meghall-
gatása
Kifejezések értelmezése
Kreatív szövegalkotás
(Dalhallgatás, ének, 
táncszínház)

JEGYZETEIM 

3.2 Este jó

3.2a Gombócoló 
Állítsuk sorrendbe a Gombócoló című tankockán szereplő ételeket (el-
érhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán)ǃ Ki melyiket szereti a 
legjobban? Figyelem! Minden megoldás elfogadható! 

Beszélgessünk arról, mikor szokott a család közösen étkezni! Miért jó a közös 
étkezés? Mit esztek a legszívesebben? Van-e olyan étel, amit mindenki nagyon 
szeret? 
A gyerekek saját listája alapján készítsük el ezeknek az ételeknek a toplistáját az 
osztály tagjainak szavazatai alapjánǃ

Olvassuk el Csík Mónika Gombócoló című versétǃ Összesen hány gombócról van 
szó a versben?
Ki eszi a legtöbbet?
Hogyan lehet tíz gombócot elosztani úgy, hogy mindenki jóllakjon? Mi a vélemé-
nyetek erről? Adjatok tanácsokat a nagyinakǃ (Pl. főzzön még tízet.)

Olvassuk el a verset ütemesen, ritmizálva! Minden ütem elejére esik egy hangsú-
lyos szótag, amit erősebben ejtünk, koppanthatunk is hozzá. Ha be tudunk vinni 
elegendő kanalat, a gyerekek a kanál fejével koppanthatnak:

Tíz gombócot │ főz a nagyi │ ebédre,
ötöt hamar │ beburkolok │ belőle.
Tíz gombócnak │ öt a fele,
gyomrom máris │ tele vele.
Tíz gombócot │ főz a nagyi │ ebédre.

3.2b Este jó…
Hallgassuk meg Zelk Zoltán Este jó, este jó című versének dalfeldolgozását 
a RépaRetekMogyoró együttes előadásában (elérhető a reftantar.hu-n, a szö-
veggyűjtemény aloldalán)ǃ

Milyen estéről van szó? Mi történik ezen az estén? Ki mit csinál? Mit csinálnak a 
bogarak?
Olvassuk el a verset a szöveggyűjteményből, és figyeljük meg jobban, mi történik 
a konyhábanǃ
Van-e olyan, amit nem értünk? Mi az, ami ma másként történik egy hétköznap 
este, mint a versben, amit több mint fél évszázaddal ezelőtt írtak?

20
perc

25
perc

45
perc



JEGYZETEIM

Keressünk szavakat, kifejezéseket, amelyek különös jelenségekre utalnak. Mit 
jelentenek az alábbi sorok:

víznótát fütyül
bogárkarika forog 
táncol a plafon
elszállnak a fekete falak
szállok én is, mint a füst
elolvadt a világ

Mi történik a versbeszélővel a versben? Mitől szaladnak el a bútorok, szállnak a 
falak? Hol találja magát a vers végén? 
Mi a legbiztosabb az álom által felborult világban régen és ma is?

Olvassuk el a verset ütemesen, ritmizálva, az ütem elejére eső szótagot hangsú-
lyosan ejtve:

Este jó, │ este jó, 
este mégis jó. 
Apa mosdik, │ anya főz, 
együtt lenni jó. 

Gyűjtsünk olyan kifejezéseket, amelyek egy mai családi estét jellemeznekǃ Pró-
báljunk közösen megalkotni egy verset Zelk Zoltán versének a mintájára, ami 
bemutatja, hogy este mit csinál apa, anya és a gyerekek egy mai családbanǃ

Variáció
A szövegalkotó feladat helyett alakíthatunk táncszínházat:
Hallgassuk meg újra a dalfeldolgozást, és a szöveget szemükkel követve énekel-
jenek együtt a gyerekek az énekesekkel, ringatózhatnak is hozzáǃ 
Kézfogással álljunk körbe, hallgassuk újra, és lassú forgással kövessük a daltǃ 
Majd a „táncol a plafon” sornál emeljük fel a kezünket, a „messzire szalad” sor-
nál pedig rebbenjünk szét, és „szálldossunk” a terembenǃ A „Ki emel, ki emel” 
sortól kezdve a pedagógus gyűjtse össze a szálldosókat, és a dalt újra körben, 
összefogózva fejezzük be!
A „koreográfiát” spontán játéknak szánjuk, de ha nagyon megtetszik a gyerekek-
nek, a részleteket megbeszélve megismételhetjük.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek az olvasott 
vers „felhőnyomán” 
képzeljék el a saját 
szobájukat.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás, beszélgetés
Szobatervezés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, filctoll

JEGYZETEIM 

3.3 Kakaófelhő

3.3a Kakaófelhő 
Olvassuk el Turbuly Lilla Kakaófelhő című versét, és beszélgessünk rólaǃ
Mi történt a versben? Mit mondott anya, mit apa, és mit gondolt a gyerek? Miért 
vicces a gyerek gondolata? Mit jelent pontosan?
Történt-e veletek hasonló eset? Mi volt a megoldása?

3.3b Gyerekszoba tervezése 
Mindenki tervezzen filctollal egy olyan gyerekszobát, amiben a legjobban 
érezné magát. Figyeljetek rá, hogy a kanapé vagy az ágy kakaóbiztos legyen! 

Ha a gyerekek nehezen indulnak el a feladatnál, nézzük meg a Gyerekszobák 
című tankockán látható szobákat, de csak ötletadóként! A képek klikkeléssel 
nagyíthatók.

30-35
perc

10-15
perc

45
perc


