
JEGYZETEIM

Ikerkék
2x45 perces távoktatási óra 

(magyar, ének-zene, technika)

Az ikerség egy különleges dolog. Erről szól ez a távoktatási tan-
anyag, amit jelenléti órán is feldolgozhatunk, főleg, ha van az 
osztályban ikerpár. 

Áttekintő vázlat
6.1 Ikerkék  2x45 perc

6.1a Testvérek vagy ikrek?  5 perc
6.1b Barnus és Dini  15 perc
6.1c Ikerke és Csikarka  25 perc
6.1d Dagadj, dunna  min. 45 perc

Összesen:  2x45 perc

Távoktatás esetén a feladatsor dokumentumát osszuk meg a 
gyerekekkelǃ A megoldáshoz szükségük van digitális eszközre és 
online kapcsolatra.

FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Ikerkék

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

6.1a Testvérek vagy ikrek?
Válogasd szét a képeket a Testvérek vagy ikrek? című tankockán! Kik le-
hetnek csak testvérek, és kik lehetnek ikrek? 

6.1b Barnus és Dini
Vajon minden ikerpár egyforma? A kérdésre megadja a választ Lackfi János 
Barnus és Dini című meserészlete. Olvasd el a szöveggyűjteményből, aztán oldd 
meg a tankocka feladatát:
Mit szeret Dini, és mit Barnus? Húzd a megfelelő helyre a szavakat! 
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Lackfi János: 
Barnus és Dini (részlet)
Páskándi Géza: 
Ikerke meg Csikarka 
meg a tű foka
Tarbay Ede: 
Dagadj, dunna

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Digitális eszköz (szá-
mítógép, okostelefon a 
gyerekek számára)
Online óra anyaga 
(elérhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)
Kuckóépítés eszközei

ÉVFOLYAM
2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek szerezzenek 
benyomást az ikerségről, 
és oldják meg önállóan 
a feladatokat.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szövegolvasás
Interaktív multimédiás 
feladatok: csoportosítás, 
feleletválasztás
Zenehallgatás
Kuckóépítés 

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

6. 
tanegység

15
perc

5
perc

2x45
perc



6.1c Ikerke és Csikarka 
Olvasd el a szöveggyűjteményből Páskándi Géza: Ikerke meg Csikarka meg 
a tű foka című meséjét, majd keresd meg a kérdésekre a helyes válaszokat a tan-
kockán!

Páskándi Géza egy szót vagy gondolatot többféleképpen is kifejez, és gyakran is-
métel. Rendezd egy csoportba az összetartozó kifejezéseket a következő tankoc-
kán, és próbáld helyes sorrendbe állítani őket! A sorrend helyességét a mesében 
ellenőrizheted.

Gyakran különös, érdekes kifejezéseket használ az író. Válogasd szét a rokon 
jelentésű szavakat a következő tankockán! Melyikkel találkoztál a mesében?

6.1d Dagadj, dunna 
Olvasd el a szöveggyűjteményből Tarbay Ede Dagadj, dunna című versét, 
majd hallgasd meg dalként Illés Lajos feldolgozásában, Szvorák Edina előadá-
sábanǃ
Végezetül kérd meg anyukádat, engedje meg, hogy paplanokból, párnákból ké-
szíthess egy kuckót, ahova hívd be a testvéredet is, ha vanǃ 
A kuckót nagyon egyszerűen megépítheted, hasonlóan, mint az ajánlott weboldal 
képein.

Építés előtt mindenképpen mondd el anyukádnak, hogy mit szeretnél csinálni, 
majd kérj tőle egy paplanhuzatot, egy vastagabb plédet, párnákat, paplanokat és 
néhány ruhacsipesztǃ Válasszátok ki közösen, hogy melyik asztal lesz alkalmas 
a kuckóépítésre. Anyukád vagy apukád segítségével terítsd le a plédet az asztal 
alá, és alakítsd ki a kuckódatǃ Végül terítsétek le az asztalt a paplanhuzattal, és 
rögzítsétek a ruhacsipeszekkelǃ

Jó kuckózást! 
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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)
Kuckóépítés eszközei

JEGYZETEIM 

25
perc

min. 
45 perc


