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Ez elment vadászni…
45 perces készségfejlesztő óra (magyar, testnevelés)

A testvér témakörben mondókák, irodalmi művek segítségé-
vel fejlesztjük a gyerekek mozgás- és kooperációs készségét. A 
szövegek nyújtotta szerephelyzet játékossá, motiválttá teszi a 
mozgásokat.

Áttekintő vázlat
1.1 Ez elment vadászni  45 perc

1.1a Ez elment vadászni  15 perc
1.1b Kergetőző  15 perc
1.1c Sziámi ikrek  15 perc

Összesen:  45 perc

Az órát az udvaron vagy a tornateremben tartsuk!
A fogójáték során elkerülhetjük a kavarodást, ha a csoportokat 
színes szalagokkal jelöljük. Ehhez ötféle szalagot készítsünk elő, 
egyenlő számban.
A sziámi mozgások eszköz nélkül biztonságosak. A pulóverbe 

bújás viszont olyan móka, ami megéri a próbálkozást. Csak önként vállalkozók 
próbálják ki, aki kerüli a szoros testkontaktust, azt ne erőltessük!

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Ez elment vadászni 

1.1a Ez elment vadászni 
Ha a gyerekek még nem tudják, tanuljuk meg és mondogassuk a két „test-
vérmondókát” (Ez elment…) mindkét variációban, és közben mutogassuk  
az ujjainkat isǃ (Ez elment vadászni… – magyar népi mondóka, Margitta, (Bihar); 
Ez elment nyulászni… – magyar népi mondóka, Szeged (Csongrád)

Már a szövegtanulással játszhatunk testvérjátékot. Pl. egyik padsor tanulja az 
első, másik padsor a másik mondókát. Melyik lesz ügyesebb? Melyik mondja el 
hamarabb hibátlanul? 
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Ez elment vadászni… – 
magyar népi mondóka, 
Margitta, (Bihar)
Ez elment nyulászni… – 
magyar népi mondóka, 
Szeged (Csongrád)
Mészöly Miklós: 
Tíz testvér 
Rangáné Lovas Ágnes: 
Kergetőző
Lackfi János: Sziámi ikrek
(Lackfi János: Sziámi 
ikrek még egyszer – 
online)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

(Színes szalagok, síp)
(Használt, megnyúlt 
felnőtt pulóverek)

ÉVFOLYAM
1−2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Mozgás- és kooperáci-
ós készség fejlesztése 
szerepjátékos mozgás-
formákkal.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mondókatanulás
Irodalmi művek olvasása
Mozgásos játékok, 
gyakorlatok szerephely-
zetben

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
(Színes szalagok, síp)
(Használt, megnyúlt 
felnőtt pulóverek)

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

1. 
tanegység

15
perc

45
perc
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Az öt ujj öt testvér szerepét veszi át. A kisujjra eső sor mindig tartalmaz valami-
lyen csavart. Vajon miért a legkisebbnek van ilyen szerepe az ujjtestvérek között? 
Figyeljük meg a legkisebb testvér szerepét a következő mesében isǃ

Olvassuk fel Mészöly Miklós Tíz testvér című meséjét, és a gyerekek kövessék 
nagymozgásokkal a meseolvasástǃ 

Majd tegyünk igazságot a nyúl nevében: váljon mindenki nyuszivá, és 
cikcakkfutással fussunk és rejtőzzünk el a vadászok előlǃ

1.1b Kergetőző 
Olvassuk el Rangáné Lovas Ágnes Kergetőző című versét, és mozogjuk el 
váltófutássalǃ Minden gyerek kapjon egy szerepetǃ Egy kijelölt pályán helyezked-
nek el a játékosok, és jelre (pl. sípszóra) mindig fogót váltunk, betartva a versben 
megismert sorrendet:

először a kutyák kergetik a cicákat, 
azután a cicák az egereket, 
az egerek a nagytestvéreket, 
a nagytestvérek a kistestvéreket, 
a kistestvérek a kutyákat.

Vajon mindenki tudja követni a váltásokat, felismeri időben a szerepét?
Ha túl nagy a kavarodás, állítsuk meg a játékot, és tisztázzuk újra, ki kicsoda a 
játékbanǃ Színes szalagokkal is jelölhetjük az egyes szerepeket.

1.1c Sziámi ikrek 
Tisztázzuk a gyerekekkel, hogy kik a sziámi ikrekǃ (Olyan ikrek, akik vala-
melyik testtájékuknál összenőttek.) 
Olvassuk fel Lackfi János: Sziámi ikrek című versét, és beszéljük meg, hogy a vers 
szerint mitől lett sziámi az ikerpárǃ
Rendezzünk sziámi sorversenytǃ A gyerekek válasszanak párt maguknak, a páro-
kat osszuk két csoportraǃ A csoportok fognak versenyezni, páronként: a kijelölt 
szakaszt minden „sziámi ikerpárnak” együtt kell megtennie úgy, hogy valamelyik 
testtájon érintkeznek egymással. Ilyen lehet: kezek, lábak, hátak, fenék, homlok 
stb. Az érintkezés helyét és módját a párok maguk választhatják meg. A kijelölt 
szakaszon viszont a választott testtájékon nem szakadhatnak el egymástól. Ha 
mégis megtörténik, akkor az elszakadás helyétől meg kell ismételniük a mozgást. 
Minden mozgásformához másképpen kapcsolódhatnak a párok. A mozgásokat 
kezdjük a legegyszerűbbel, majd fokozatosan nehezíthetünk. Pl.:

15
perc

15
perc
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• séta
• futás
• hátrafelé járás
• páros lábon ugrálás
• fél lábon ugrálás
• négykézláb járás
• pókjárás
• rákjárás
• nyusziugrás stb.

Variáció
Lackfi János: Sziámi ikrek még egyszer című versével már a farsangra is vethe-
tünk egy pillantást, és bevonhatjuk a játéksorba is. (Lásd bővebben az Egyéb 
ötletekben.)
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