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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Tóth Krisztina: Évgyűrűk
Mint gyermek… 
– Példabeszédek 4,3–5

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Digitális eszköz 
(számítógép, okostelefon 
a gyerekek számára)
Online óra anyaga 
(elérhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)
Rajzlap, filctoll
(Fényképek)

ÉVFOLYAM
2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek dolgozzák fel 
önállóan a nemzedékek 
évgyűrűit bemutató 
verset. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás
Interaktív multimédiás 
feladatok: időrend, fele-
letválasztás, párosítás, 
szövegkiegészítés
Mímes-mozgásos játék
A családszerkezet vizuá-
lis megjelenítése

JEGYZETEIM 

Évgyűrűk
2x45 perces távoktatási óra

 (magyar, társadalmi ismeretek, vizuális kultúra)

Tóth Krisztina versével a családban meglévő generációkra szeret-
nénk felhívni a gyerekek figyelmét. 

Áttekintő vázlat
6.1 Évgyűrűk  2x45 perc

6.1a Az ember életútja  5 perc
6.1b Évgyűrűk  5 perc
6.1c Emberi évek  15 perc
6.1d Versszakok és életkorok  10 perc
6.1e Cselekvések és életkorok  10 perc
6.1f A mi évgyűrűink  45 perc

Összesen:  2x45 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 Évgyűrűk

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

6.1a Az ember életútja 
Rakd sorrendbe a tankockán található képeket, ahogyan az ember életút-
ján következnek!

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

6. 
tanegység

5
perc

2x45
perc



JEGYZETEIM

6.1b Évgyűrűk 
Az Évgyűrűk című tankockán válaszd ki a megfelelő válaszokat:

Mit jelenthet az a szó, hogy évgyűrű? Válaszd ki a jó megoldást!
• Olyan gyűrű, amit évente váltanak az emberek.
• A fák keresztmetszetén látható körök.
• A madarak lábára tett jelölőgyűrűk.

Válaszd ki a képek közül az évgyűrűket ábrázoló fotót!

6.1c Emberi évek 
Olvasd el Tóth Krisztina Évgyűrűk című versét, és mozogd le a versszakokat!

1. versszak
Feküdj a hátadra, és rugdalózz úgy, mint egy csecsemő!

2. versszak
Totyogj úgy, mint egy kisbaba!

3. versszak
Szaladj körben a szobában, mint egy kisgyerek!

4. versszak
Rohanj, kapkodj, mint egy felnőtt, amikor munkába igyekszik!

5. versszak
Ülj le a székre, mint egy idős ember!

6. versszak
Feküdj le, mint egy halott!

6.1d Versszakok és életkorok 
Párosítsd a képeket az Évgyűrűk – versszakok című tankockán a megfelelő 
versszakokkal!

6.1e Cselekvések és életkorok 
Párosítsd az életkorokat a cselekvésekkel az Évgyűrűk – cselekvések című 
tankockán! Vigyázz, csak négy életkort választottunk ki! 

6.1f A mi évgyűrűink 
A tankockán a Példabeszédek könyve 4. fejezetének 3–5. igeversét látha-
tod. Keresd ki a lehetőségek közül a szülők tanácsait, hogy mi kell ahhoz, hogy 
valakinek hosszú élete legyenǃ Ha az üres négyzetre kattintasz, megjelennek a 
választási lehetőségek. Végül olvasd el az igét a szöveggyűjteményből is (Mint 
gyermek… – Példabeszédek 4,3–5)! 
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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)
Rajzlap, filctoll
(Fényképek)

15
perc

5
perc

10
perc

10
perc

45
perc
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JEGYZETEIM 

Készíts egy rajzot, amely a családod évgyűrűit jelképeziǃ (Lásd a magyarázórajzot.)
1. Rajzolj a lapra egymás köré négy kört, ezek lesznek az évgyűrűkǃ 
2. A legbelső kör a legrégibb, ezt oszd négyfelé, és írd be a dédszüleid nevét! 

Egy-egy negyedkörbe egy dédszülőpár neve kerüljön! Lehet, hogy már nem 
ismered őket, de a nevüket biztosan tudják a szüleid. Kérdezd meg őket, és 
ha lehet, keressetek róluk fényképeket! 

3. A második kört is oszd négyfelé, és egyik oldalra az apai, másik oldalra az 
anyai nagyszülők nevét írd be! Ők négyen vannak: apukád és anyukád szülei. 
Ha már meghaltak, kérd meg a szüleidet, hogy mutassanak róluk fényképet!

4. A harmadik kört már csak kétfelé kell osztanod: egyik oldalra kerül apukád, 
másik oldalra anyukád neve.

5. Végül a negyedik, külső kör osztatlan marad, ide kerül a te neved és a test-
véreid neve.

6. A körökbe lerajzolhatod magad és a családod tagjait. Ehhez úgy rajzold 
meg az évgyűrűk köreit, hogy a körök közötti sávokban legyen helyed a 
rajzoláshoz!

Vedd figyelembe!
Jelenléti órán a fa évgyűrűinek képét bővíthetjük a családfa képével is. Jól kap-
csolódik ehhez Janikovszky Éva: Akár hiszed, akár nem című szövegének részlete, 
lásd bővebben az Egyéb ötletek között. 


