
305

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Szepes Mária: Hogyan 
lehet testvérhez jutni? 
(részlet)
Finy Petra: A tesó-ügy 
(részlet)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Internet, projektor, 
hangfal

Rajzlap/írólap, rajzesz-
közök
Tábla, kréta/filc

ÉVFOLYAM
2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek beszéljenek a 
gyerek születéséről alko-
tott elképzelésükről, és 
osszanak meg egy vicces 
családi történetet. 

JEGYZETEIM 

A kistestvér
45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 

(magyar, kreatív írás)

A kistestvér születése nagyon izgalmas dolog. De nem árt tisz-
tázni a gyerekekkel, hogyan születik a kistestvér, és mi vár rájuk 
azután, hogy megszületett a baba. Nehézségek, örömök és sok-
szor vicces dolgok is, amelyekben sohasem lehet részük, ha nem 

születik kistestvérük. 

Áttekintő vázlat
2.1 A kistestvér  45 perc

2.1a Hogyan születik a kistestvér?  20 perc
2.1b Tesóügy  25 perc

Összesen:  45 perc 

Korainak tűnhet a kreatív írás feladat, de ha a gyerekek szövegalkotó készsége 
szóban már elég fejlett, érdemes időnként kipróbálni a mesélés lejegyzett válto-
zatát is. A hangsúlyt a koherens történetre helyezzük, a helyesírás és mondatta-

golás, szövegtagolás még várhatǃ A történet megfogalmazásának 
imprintingje ne a javítgatás, hanem a történet felolvasása-befo-
gadása, az olvasmányélmény legyen (egyfajta heurékaélmény)ǃ 
Korrekcióra lesz még bőven lehetőség.

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 A kistestvér

2.1a Hogyan születik a kistestvér? 
Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy ki tudja, hogyan születik a kistest-
vérǃ Hagyjuk a gyerekeket beszélni, de ne engedjük, hogy valakit is lehurrogjanak!
Majd olvassuk fel nekik Szepes Mária Hogyan lehet testvérhez jutni? című mesé-
jét, és beszéljük meg a történet alapján, hogyan születik a kistestvérǃ Mit gondolt 
rosszul Panni? Mit tudott meg a mamájától?

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

2. 
tanegység

20
perc

45
perc



JEGYZETEIM

A kistestvér születéséhez komoly előkészületek szükségesek. Kérjük meg a gyere-
keket, hogy állítsanak össze egy babaváró csomagot a padtársukkal − Egy rajzlap-
ra rajzolják le közösen azokat a tárgyakat (legalább hármat, de többet is lehet), 
amire szükség van a baba fogadásáhozǃ Az ellenőrzésnél mindenki mondja el, 
hogy mit rajzolt, és készítsünk egy közös babváró csomagot úgy, hogy a gyerekek 
a táblára rajzolják fel az általuk fontosnak tartott dolgotǃ (A vállalkozók csak egy-
egy dolgot rajzoljanak!)

2.1b Tesóügy 
Hogyan nő meg a kistesó? Rakjuk sorba a képeket időrend szerint a Tesóügy 
című tankockán (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán)ǃ 

Olvassuk el Finy Petra A tesó-ügy című meséjének a részletétǃ Majd a gyerekek is 
olvassák el, és keressék a választ a kérdésre, hogy mi a nehéz a tesóügybenǃMiért 
vicces ez a történet? Mindenki válassza ki a szerinte legviccesebb mondatotǃ A te 
tesóddal (ha nincs testvéred, akkor veled) is történt hasonlóan vicces sztori? Pró-
báld megfogalmazni és leírni egy-két mondatban, majd olvasd fel nekünkǃ
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Mesehallgatás, meseol-
vasás
Beszélgetés
Babavárócsomag rajzo-
lása
Interaktív multimédiás 
feladat: időrend
Kreatív írás: vicces sztori 
(fogalmazás-előkészítés)

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap/írólap, rajzesz-
közök
Tábla, kréta/filc

25
perc


