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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Janikovszky Éva: 
Jó nekem! (részlet)
Szabó Borbála: 
Tanulni (nem) kell 
(annyit)! (részlet)
Tóth Krisztina: Testvérek
Zsoltárok 133,1
Kassák Lajos: Testvérkék 
(online)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Írólap/füzet, 
íróeszköz

Internet, projektor, 
hangfal

Fénykép a tesó(k)ról
Kinyomtatott kesztyűrajz 
vagy rajzlap, rajzesz-
közök 
Tornaszerek
Egyéb kellékek 
a tornaórához (pl. dió, 
kártyacsomagok stb.)

ÉVFOLYAM
1−2. osztály

JEGYZETEIM 

Az én tesóm
Minimum 3x45 perces komplex témanap 

(magyar, testnevelés, hittan)

A testvérek (a konfliktusok ellenére) szeretik egymást, büszkék 
egymásra. Ez a témanap ezekre az érzésekre szeretne ráerősíteni. 
Lehetőséget adunk, hogy a gyerekek bemutassák a testvérü-
ket (vagy azt a gyereket, akit úgy szeretnek, mintha a testvérük 
lenne), és elgondolkodjanak azon, miért jó, hogy van tesójuk, és 
miért igaz a mondás, hogy jobb adni, mint kapni.

Áttekintő vázlat
5.1 Jó nekem!  min. 45 perc

5.1a Az én tesóm  min. 20 perc
5.1b Jó nekem!  min. 25 perc

5.2 Testvérek  45 perc
5.2a Egyik ilyen, másik olyan  15 perc
5.2b Kesz és Tyű  30 perc

5.3 Testvérek egyetértésben  45 perc
5.3a Testvérek egyetértésben  15 perc
5.3b Testvér tesi  30 perc

Összesen:  min. 3x45 perc

Minden gyerek hozzon be egy fényképet a testvéréről vagy 
testvéreirőlǃ (Ha van egyke az osztályban, akkor a legkedvesebb 
unokatestvéréről vagy a barátjáról, akit szívesen elfogadna test-
vérének.) A képeket be lehet küldeni digitálisan is, és akkor ki 
tudjuk vetíteni. Legjobb, ha olyan képet küldenek/hoznak, amin 

mindketten (mindannyian) rajta vannak, és kifejezi a testvérek viszonyát.

A tornaórához hozzanak be egy-egy pakli kártyát gyerekenként, illetve be 
lehet kérni tőlük diót, mogyorót, gesztenyét isǃ Színes rajzzal, bábozással 
bemutathatják a különböző testvérkaraktereket, végül nemcsak az ige és az iro-
dalom, hanem a testmozgás nyelvén is kipróbálhatják az együttműködést. 

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

5. 
tanegység



JEGYZETEIM

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Jó nekem! 

5.1a Az én tesóm 
A gyerekek a behozott kép/képek segítségével mutassák be a tesójukat, 
és mondják el, mit szeretnek benne a legjobbanǃ (Több testvér esetén kiválaszt-
hatnak egyet, vagy bemutathatják mindet, de akkor tömören.)

5.1b Jó nekem! 
Miért jó, hogy van testvérem? Készítsünk listátǃ Elsősökkel közösen, táblá-
ra írva, másodikosok már dolgozhatnak kis csoportban vagy önállóan is.
Olvassuk el Janikovszky Éva Jó nekem! című meserészletét: Mi mindenért mond-
ja a főszereplő gyerek, hogy jó neki? Miért jó, hogy van testvére? Kik veszik még 
körül a családban? Miért jó, hogy ott vannak körülöttünk a családtagjaink?

Kérjük meg a gyerekeket, hogy egy lapra írják fel a közeli családtagjaik nevét, 
majd egy-két mondatban vagy szóban mindenki neve mellé írják oda, hogy mit 
szeretnek benne a legjobban, miért adnak érte hálát Istennekǃ Majd adjunk hálát 
közösen a családtagjainkért a következő módon:
Ha lehet, üljünk körbe, a gyerekek hunyják le a szemüket, kulcsolják össze a ke-
züketǃ Mi kezdjük az imát a következő formában: 
– Uram, hálát adok neked xy-ért (a testvéremért), mert ő segített megtanulni a 
cipőkötést… 
Bárki szabadon megtoldhatja az imát egy saját mondattal, de segíthet neki a 
példamondat is. Aki nem akar hangosan imádkozni, az egy „Ámen” mondásával 
jelezze, hogy lélekben velünk van, de mehet tovább a kör. 
Ne keseredjünk el, ha az első alkalmakon többen visszahúzódnak, nem mernek 
megszólalniǃ Ne erőltessükǃ Idővel a közös imádság is beérhet. Mindig lesznek 
olyan gyerekek, akik számára kényelmetlen a közös imádkozás. Hagyjuk őket, 
hadd vonuljanak a saját belső szobájukba! De lesznek olyanok is, akik őszintén 
megnyílnak, és ez bátoríthatja, hálával töltheti el a többieket is.

Olvassuk el újra Janikovszky Éva meséjét, és válasszuk ki, melyik közmondás 
illik nagyon hozzáǃ (Több megoldás is lehetséges. A feladat a Jó nekem című 
tankockán is elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán).
• Jobb adni, mint kapni.
• Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát.
• Addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik.
• Nem jó akkor örülni, mikor más szomorkodik.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek éljék át az 
örömet, hogy van test-
vérük.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Saját tesó bemutatása
Listakészítés
Meseolvasás, beszélgetés 
Hálaadó imádság
Közmondás választása
Otthoni megfigyelő 
feladat

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Fénykép a tesó(k)ról

45
perc

min. 
25 perc

min. 
20 perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg, 
hogy a testvérek hason-
líthatnak, de különböz-
hetnek is egymástól. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mese- és versolvasás, 
beszélgetés
Tulajdonsággyűjtés
A karakterek vizuális 
megjelenítése
(Közös szóbeli meseal-
kotás)

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Kinyomtatott kesztyűrajz 
vagy rajzlap, rajzeszközök

JEGYZETEIM 

Hamarosan itt a karácsony, így nem baj, ha felhívjuk a gyerekek figyelmét a 
másoknak való örömszerzésre. Keressük ki a meséből, ki minek örül a legjobbanǃ 
Majd kérjük meg a gyerekeket, gondolják végig, hogy a szeretteik minek örülné-
nek karácsonykorǃ Ahogy a Janikovszky-szövegben is látjuk: nem kell feltétlenül 
tárgyakra gondolni! 
A gyerekek készítsenek listát, amit otthon, illetve később is folytathatnakǃ Adjuk 
ki feladatként, hogy figyeljék meg, ki minek örülne leginkább a családban, és 
jegyezzék fel a listáraǃ Pár napon belül szánjunk időt a listák meghallgatásáraǃ

Vedd figyelembe!
A két feladat úgy bevonhatja a gyerekeket, hogy egyenként felölelhet egy-egy 
tanórát. Nem árt erre is felkészülni!

5.2 Testvérek

5.2a Egyik ilyen, másik olyan 
Olvassuk el Szabó Borbála Tanulni (nem) kell (annyit)! című regényrészle-
tétǃ Legelőször azt beszéljük meg, hogy mit jelent a cím, ha zárójelekkel vagy ha 
azok nélkül olvassukǃ Miért ez a furcsa címadás?
Milyen az egyik testvér, és milyen a másik? Kell-e a testvéreknek feltétlenül ha-
sonlítaniuk egymásra? 

Keressük ki a szövegből, hogy milyen Miklós, és milyen Kamilla? Keressünk 
olyan mondatokat, amelyekből megismerjük őket, majd próbáljanak a gyerekek 
önállóan is szavakat keresni a két gyerek jellemzéséreǃ

5.2b Kesz és Tyű 
Olvassuk el Tóth Krisztina Testvérek című versétǃ De előbb a cím alapján 
beszélgessünk, mire számíthatunk a versbenǃ

Olvasás után beszéljük meg:
Okozott-e a vers meglepetést? Ha igen, mivel? Ha nem, miért nem?
Milyennek képzeljük el Keszt és Tyűt? Biztos, hogy teljesen egyformák? Biztos, 
hogy hasonlítanak? Döntsd el, és színezd a kesztyűpárt annak megfelelően, 
ahogyan elképzeled a két kesztyűt!

Az ajánlott weboldalról ingyenesen letölthetünk egy színezhető kesztyűrajzot 
(elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán), de a gyerekek maguk 
is megrajzolhatják Kesz és Tyű körvonalait.

30
perc

15
perc

45
perc



JEGYZETEIM

Variáció
Kije lehet Sál néni és Sapka bácsi a kesztyűgyerekeknek? Alkossunk róluk közö-
sen egy mesét!
Bábozhatunk is a kesztyű-, sál- és sapkafigurákkal, amihez nem kell más, csak a 
nevezetes ruhadarabok. A ruhadarabok gazdája lehet a bábmester, aki mesél, és 
mozgatja is a bábokat.

5.3 Testvérek egyetértésben

5.3a Testvérek egyetértésben 
Olvassuk el a 133. Zsoltár első versét! Fejtsük meg, mit is jelent pontosan ez a 
két sorǃ
Hogyan mondanád másként…

…ha valami szép és gyönyörűséges?
…hogy egyetértésben élnek?

Mit szoktál csinálni a tesóddal, amikor egyetértésben vagytok? Mi a kedvenc 
közös tevékenységetek, játékotok? 

Olvassuk fel Kassák Lajos Testvérkék című versét (elérhető a reftantar.hu-n, a 
szöveggyűjtemény aloldalán). Mit csinálnak ezek a testvérek nagy egyetértésben? 
Miért érezzük azt a versből, hogy a gyerekek szeretik egymást, egyetértés van 
közöttük?

A páros sorok végén a szavak között is olyan „egyetértés” van, hogy összetartozó-
nak halljuk őket. Ezt az összetartozást (összecsengést) nevezzük a versekben rím-
nek. Keressük ki a versből a rímelő szavakat, kifejezéseket (hallás után is lehet)ǃ 

Minden második sor részt vesz a rímképzésben, akkor is, ha több szóból áll. Pl.:

zöld berek
két gyerek

zöld diót
ennyi jót
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A kooperációs készség 
fejlesztése értelmező 
belátással és mozgásos 
gyakorlatokkal. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Igeolvasás, értelmezés
Versolvasás, beszélgetés 
a versről
Rímpárok keresése
Mozgásos gyakorlatok, 
feladatok

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tornaszerek
Egyéb kellékek a tor-
naórához (pl. dió, kártya-
csomagok stb.)

15
perc

45
perc
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JEGYZETEIM 

5.3b Testvér tesi 
Az osztályban mindenki válasszon párt magának, lehetőleg olyat, akit 
szívesen elfogadna testvérénekǃ Szerephelyzetben megkockáztathatjuk a lány-fiú 
párokat is (a kislány legyen Pannika, a fiú Jancsika), ha a gyerekekben nem vált ki 
ellenérzést.

A párok végezzenek kooperációs feladatokatǃ Csak akkor legyen verseny,  
ha a gyerekek nem motiválhatóak másként. 
Javasolt mozgásformák:
– Sétálás, csellengés kézen fogva
– Futás, ugrálás kézen fogva
– Tornaszekrényen átmászás egymást segítve
– Séta, futás, ugrálás párban, különböző vonalelemeken (lásd a reftantar.hu-n,  

a szöveggyűjtemény aloldalán elérhető képet)
– Séta, egyensúlyozás egyenes vagy ferde padon, pad merevítő gerendáján,  

a pár egyik tagja a talajról segít a másiknak
– Apró tárgyak felcsipegetése, felszedegetése a földről (pl. gesztenye, mogyoró, 

dió, esetleg legó
– Közös építés (pl. kártyavár, legóvár).

30
perc


