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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Birtalan Ferenc: 
Nagyanyám
Kiss Ottó: 
A legszebb időszak
Csorba Piroska: 
Ki mit gyűjt?
Molnár Krisztina Rita: 
Sálmese (részlet)
Bartos Erika: Te is voltál 
kicsi, dédmama? (rész-
let) (online)
Bartos Erika: Te is voltál 
kicsi, dédpapa? (részlet) 
(online)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Nyomtatott szövegek
Gyűjtemények, fényké-
pek, emlékkönyvek
Géppapírok
Színes kartonok
Textil ragasztószalag
Tűzőgép, kapocs
Lyukasztógép
Madzag vagy fonal
A címlap díszítéséhez 
szükséges anyagok, 
eszközök

ÉVFOLYAM
1−2. osztály

JEGYZETEIM 

Emlékező 
– családi délután 

a nagyival
3x45 perces komplex témanap 

(magyar, társadalmi ismeretek, technika)

A mai világban megváltozott a nagyszülők szerepe. Ma már ritka 
az otthon lévő nagyszülő, hiszen a hatvanasok is rendszerint dol-
goznak, munkahelyre járnak. De ettől az unoka-nagyszülő viszony 
ugyanolyan fontos, erős kötelék, amit szeretnénk ezen az alkal-
mon még tovább erősíteni.

Áttekintő vázlat
5.1 Örökség  45 perc

5.1a Unokák és nagyszülők  35 perc 
5.1b A legszebb időszak  10 perc

5.2 Emlékező  2x45 perc
5.2a Ki mit gyűjt? 20 perc
5.2b Nagyszülők fiatalon  25 perc
5.2c Te is voltál kicsi?  25 perc
5.2d Emlékkönyv  20 perc

Összesen:  3x45 perc

Hívjuk meg a nagyszülőket legalább egy héttel hamarabb, mint 
ahogy a programot tervezzükǃ Kérjük meg őket, hogy aki jön, 
hozzon:
• fiatalkori képeket önmagáról, férjéről, szüleiről; 
• ha volt, és szívesen megmutatja az unokájának, akkor az em-

lékkönyvét, 
• illetve gyerekkori gyűjteményét (pl. szalvéta, bélyeg, levele-

zőlap stb.), de csak akkor, ha nem félti megmutatni, kézbe adni 
a gyerekeknekǃ

Nyomtassuk ki Bartos Erika szövegeit aszerint, hogy hány nagypapa, illetve nagy-
mama lesz az alkalmonǃ

Ha a nagyszülők nem tudnak eljönni (elég, ha az egyik eljön), vagy már meghal-
tak, természetesen a szülő is részt vehet az alkalmon. 

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

5. 
tanegység
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FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Örökség

5.1a Unokák és nagyszülők  
Rakjuk körbe a székeket úgy, hogy minden gyerek mellé kerüljön egy üres 
székǃ A gyerekek üljenek le a székekreǃ A nagyszülőket egyesével engedjük be 
az ajtón, és a gyerekeknek közfelkiáltással kell eldönteniük, hogy ki mellé üljön, 
melyik gyerek nagyszülőjeǃ Természetesen az unoka nem kiálthat.
A nagyszülő csak a saját unokája mellé ülhet, tehát ha nem találták ki a gyere-
kek, akkor félreáll, és majd egy új körben újra lehet próbálkozni, ha jut rá idő. Ha 
nem, akkor „szabad a gazda”, és leül az unoka mellé. 

Kérdezzük meg a gyerekeket, mi alapján döntötték el, hogy ki kinek a rokonaǃ 
Biztosan lesz olyan, akit ismertek, vagy láttak már fényképről, de a hasonlóság is 
elő fog kerülni. Beszélgessünk egy kicsit arról, hogy a külső hasonlóságon kívül 
milyen belső tulajdonságokat vagy egyéb lelki dolgokat örökölhetünk a szüleink-
től, nagyszüleinktőlǃ 
Ezután olvassuk fel Birtalan Ferenc Nagyanyám című versét, és beszéljük meg, 
hogy kitől örökölte a versben beszélő gyerek az úszás iránti vágyatǃ Miért van az, 
hogy szeretne is úszni, meg nem is? 

Játsszunk egy olyan kört, amikor minden unoka bemutatja a nagyszülőjét: meg-
mondja a nevét (hogy hogyan szólítsák), és vagy azt, amit tőle örökölt, vagy azt, 
amit legjobban szeret benneǃ Ugyanezt a nagyszülő is tegye megy: milyennek 
látja az unokáját, mit örökölt tőleǃ 

5.1b A legszebb időszak 
Olvassuk el közösen Kiss Ottó A legszebb időszak című versét, és 
értelmezzük együttǃ Miért tartja a nagymama legszebbnek ezt az időszakot az 
életében?
Aki szeretne, beszéljen arról, hogy ők milyen játékot játszanak együttǃ 
Végezetül az unoka és a nagyszülő számítsák ki közösen, hány év korkülönbség van 
köztük, illetve közelítőleg hányszor idősebb a nagyszülő (kerek számra kerekítve pl. 
7 éves gyerek, 65 éves nagyszülő, közelítőleg tízszer idősebb), mint az unokaǃ 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A nagyszülők és unokák 
kapcsolatának erősítése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Nagyszülőfelismerő
Versolvasás, beszélgetés 
a versről, illetve a vers 
alapján
Rendhagyó bemutatko-
zások
Évszámítás

10
perc

35
perc

45
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A nagyszülők idézzék fel 
a régi emlékeket, és osz-
szák meg az unokáikkal.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Gyűjtemények bemu-
tatása
Kiállításrendezés
Vers- és meseolvasás, 
beszélgetés a szövegek 
alapján
Emlékek felidézése, fény-
képnézegetés
Emlékkönyv készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Kinyomtatott szövegek
Gyűjtemények, fényké-
pek, emlékkönyvek
Emlékkönyvkészítés 
anyagai, eszközei

JEGYZETEIM 

5.2 Emlékező

5.2a Ki mit gyűjt?
Kérjük meg a nagyszülőket, mutassák be a gyűjteményüket a gyerekek-
nekǃ Ha lehetséges, rendezzünk egy kis kiállítást is a nagyszülők gyűjteményébőlǃ 
Ha megoldható a biztonságos tárolás, akár hosszabb időre is kint maradhat a 
kiállítás, ami gazdagodhat a később előkerülő emlékkönyvekkel. 
Olvassuk el Csorba Piroska Ki mit gyűjt? című versét, és próbáljuk értelmezni azt 
a gondolatot, hogy a nagyi emlékeket gyűjtǃ 
Ezután minden nagyszülő mondjon el egy kedves emléket az unokájánakǃ 

5.2b Nagyszülők fiatalon 
Most az unoka-nagyszülő párok húzódjanak külön, és a nagyszülő olvassa 
fel Molnár Krisztina Rita Sálmese című meseregényének részletétǃ Azután mesél-
je el, hogy ismerkedtek meg a nagypapival/nagymamivalǃ Ha van róluk fiatalkori 
kép, gyerekkori fotó, mutassa meg azt is az unokájánakǃ 

5.2c Te is voltál kicsi? 
Minden nagyszülő-unoka párnak osszunk egy szöveget a nagyszülő neme 
szerint Bartos Erika dédnagyszülős szövegei közül: Bartos Erika: Te is voltál kicsi, 
dédmama?; Bartos Erika: Te is voltál kicsi, dédpapa? (elérhetők a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény aloldalán)ǃ Tehát a nagypapák a dédnagypapás szöveget, a 
nagymamák a dédnagymamás szöveget kapják. Kérjük meg, hogy a nagyszülők 
olvassák fel az unokáiknak a szöveget, majd ez alapján beszélgessenek a nagy-
szülő gyermekkorárólǃ Hogy emlékszik a szüleire (az unoka dédszüleire)? Ha van 
róluk kép, mutassa meg a gyereknekǃ A szövegben a dédszülő gyerekkoráról van 
szó, de ugyanazon témákról beszélhet a nagyszülő a saját gyerekkorát felidézve. 
Annál jobb, minél több emléket meg tud osztani az unokájával. Ha a nagymamá-
nak volt emlékkönyve, és még megvan, illetve el is hozta, azt is mutassa meg az 
unokájánakǃ

5.2d Emlékkönyv 
Az előző beszélgetést hagyjuk „kifutni”, és az emlékkönyvkészítésben csak 
azok vegyenek részt, akik szívesen teszik, és jut rá elég idejük (legalább 20 perc)ǃ 
A vállalkozó nagyszülő-unoka párok készítsék el saját emlékkönyvüket, ami-
be majd feljegyezhetik közös emlékeiketǃ Az ajánlott weboldalon angolul, de 
képekkel illusztrálva láthatjuk két könyvecske elkészítését, amiből összevonva, 
egymásra építve készül a mi emlékkönyvünk (elérhető a reftantar.hu-n, a szö-
veggyűjtemény aloldalán).

20
perc

20
perc

25
perc

25
perc

2x45
perc
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Hozzávalók:
• Géppapír
• Színes karton
• Textil ragasztószalag
• Tűzőgép és kapocs
• Lyukasztógép
• Madzag vagy fonal
• A címlap díszítéséhez szükséges anyagok, eszközök

1. Vágjuk méretre a papírlapokatǃ Az A/4-es lapot érdemes félbevágni, így ket-
téhajtva kényelmes méretű kis könyvecskét kapunk. 

2. A lapokat hajtsuk egymásba, mintha egy könyv lenneǃ 
3. A „könyvünk” gerincét tűzzük meg néhány helyen tűzőgéppel, majd erősít-

sük meg textil ragtapasszalǃ
4. Hajtsuk rá a könyvre a borítót, ami egy vastagabb, színes karton legyenǃ 

Jelöljük ki a lyukasztás helyét, majd madzaggal fűzzük össze a lapokatǃ
5. Díszítsük a címlapotǃ A képen dekorgumival díszítették, de választhatunk 

más megoldást is. 
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