
JEGYZETEIM

Őszi ízek
Választhatóan 45-60-90 perces készségfejlesztő óra 

(magyar, ének-zene, testnevelés)

Az ősz tele van ízekkel, zamatokkal, kár lenne kihagyni egy erre 
épülő foglalkozást, hiszen ezzel még jobban megismerik a gye-
rekek az őszi zöldségeket és gyümölcsöket. A találós kérdések a 
gyerekek logikus gondolkodását, a termésekkel való manipulá-
ciók az ízérzékelésüket és finommotorikájukat fejleszti. A nagy-

mozgásos játékok segítségével pedig élménnyé, belső örömforrássá tesszük a 
gyümölcsök-zöldségek hétköznapi világát.  

Áttekintő vázlat
1.1 Őszi ízek 45−60 perc

1.1a Őszi kosár  10 perc
1.1b Ujjtornáztatók  10 perc
1.1c Őszi ízek  25−40 perc 

1.2 Őszi játékízek  30−45 perc
Összesen:  választhatóan 45−60−90 perc

A zöldségek aprítása késsel veszélyes, ezért a legegyszerűbb, ha 
zöldséghámozót adunk a gyerekek kezébe. A zöldségek meghá-
mozása után azzal vékony szeletekre, forgácsokra tudják vágni a 
zöldségeket. A mechanikus zöldségszeletelő gépek is sok család-
ban fellelhetőek, amelyek közül a legérdekesebb a zöldségspirá-

lozó, amely több formában is létezik. Kérjük meg a szülőket, hogy küldjenek be a 
gyerekekkel zöldséghámozót, ha van, aprítót vagy spirálozót! 

Mozgásos játékblokkal folytathatjuk az órát, előbb a teremben, majd az udvaron. 
Az ajánlott játéksor más sorrendben vagy más alkalommal egyenként is elővehe-
tő, pl. szünetben, napköziben, kiránduláskor. 
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Őszi mondókakosár 
– Találósok – 
Játékmondók – magyar 
népi mondókák
Ádám, Éva kertben 
lakott… – magyar népi 
mondóka

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Gyümölcsök, zöldségek
Zöldséghámozó, dara-
boló
Kosár, kistányérok
Salátástálak 
Kendő

ÉVFOLYAM
1−2. osztály

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

1. 
tanegység
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék meg 
jobban az őszi zöldsé-
geket és gyümölcsöket, 
szerezzenek konkrét 
tapasztalatot róluk.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Találós kérdések 
megfejtése
Ujjtornáztató mozgásos 
játékok
Gyümölcs-, zöldségdara-
bolás, szemezgetés
Ízlelési feladatok
Sorba rendezés
Gyümölcs- és zöldségsa-
láta készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Gyümölcsök, zöldségek
Zöldséghámozó, dara-
boló
Kosár, kistányérok
Salátástálak

JEGYZETEIM 

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Őszi ízek

1.1a Őszi kosár 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy hozzanak be minél többféle, nyersen is 
ehető őszi zöldséget és gyümölcsöt! Készítsünk egy gyümölcskosarat, amiben 
lehetőleg jól látszik minden zöldség, gyümölcs! 
Olvassuk fel a találósok közül azokat (Őszi mondókakosár – Találósok – 
Játékmondók – magyar népi mondókák), amely zöldségek és gyümölcsök 
megtalálhatóak a kosarunkban! A találós kérdés elhangzása után egy gyerek 
szaladjon ki, és mutassa fel az adott termést! 

Ha nehéznek bizonyul a találós kérdés, mutassuk fel mi a zöldséget vagy gyümöl-
csöt, és a gyerekek kórusban válaszoljanak!

Variáció
Második osztályos vagy már olvasni tudó gyerekek az Őszi találósok című tankoc-
kát is megoldhatják önállóan vagy kis csoportban (elérhető a reftantar.hu-n, a 
szöveggyűjtemény aloldalán).

1.1b Ujjtornáztatók 
Játsszuk el a következő ujjtornáztatókat: 

Hüvelykujjam korán ébredt, – két hüvelykujjunkat felpattintjuk
az ajtómon kopogott, – nyitott hüvelykujjú öklünket csípőnkhöz koppintjuk
a négy testvér mind kiugrott, – a többi ujjunkat is kinyitjuk
így köszöntek: Jó napot! – öt ujjunkat csukjuk-nyitjuk a mondóka ütemére.

Hüvelykujjam almafa, – hüvelykujjunkat felmutatjuk, majd a két kezünkkel fává 
nyújtózunk

mutatóujjam megrázta, – két mutatóujjunkat kinyitjuk, majd két ujjal rázzuk a fát 
középső ujjam felszedte, – tenyerünket felfelé fordítva, középső ujjunkat mozgat-

juk, szedegető (hívogató) mozdulatokkal
gyűrűsujjam hazavitte – két gyűrűsujjunkat görbítve kinyitjuk, és mintha a kosár 

két fülét fognánk vele, úgy cipekedünk
a kisujjam mind megette, – kisujjunkat is kinyújtjuk, majd falatozunk vele, mintha 

az ujjunk lenne az evőeszköz
megfájdult a hasa tőle. – nyitott tenyérrel hasunkat simogatjuk, fájdalmas arcot 

vágva.

10
perc

10
perc

45-60
perc
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Vedd figyelembe!
Az első ujjtornáztató játék a Tanító kincseim című weboldalról való. 
A Hüvelykujjam almafa kezdetű ujjtornáztatót animációval is bemutathatjuk. 
(Mindkettő elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán.)

1.1c Őszi ízek
A gyerekek segítségével daraboljuk fel, szemezzük le a gyümölcsöket, 
zöldségeket! Mindegyiket tegyük külön kistányérra! Adjuk körbe úgy, hogy min-
den gyerek minden termésből ehessen egy-egy falatot! Beszéljük meg, melyik 
termésnek milyen íze van! Mit mivel párosítanál össze? Miért?
Majd készítsünk közösen zöldség-, illetve gyümölcssalátát! 

Ha több időt szánunk a feladatra, a demonstrációs táblán párosítsuk össze a 
különböző terméseket a logikai készlet elemeivel! Pl.: Piros lyukas nagy kör: 
alma, sárga nagy háromszög: körte, zöld kis kör: szőlő, piros nagy háromszög: 
répa stb.
A gyerekek képezzenek sorozatokat aszerint, hogy szerintük melyik a legédesebb 
– legkevésbé édes, legfinomabb – legkevésbé finom termés! Szavazzuk meg az 
osztály kedvenc termését!

1.2 Őszi játékízek  

Kóstoljunk bele jobban a játékok ízeibe is! Az alábbi játékok a szöveggyűjtemény-
ben található játékmondókákra épülnek (Őszi mondókakosár – Találósok – Játék-
mondók – magyar népi mondókák). Az énekelhető mondókák kottái elérhetőek a 
reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán.

Kosáradogató
A gyerekek körbe állnak, és az Itt a kosár, mi van benne? kezdetű dalocskát éne-
kelve vagy a mondókát mondogatva körbeadnak egy kosarat (vagy más tárgyat). 
Akinél a mondóka végén kezében van a kosár, az a kosarat átadja a szomszéd-
jának, és beáll középre. A játékot addig ismételjük, amíg mindenki középre nem 
kerül, egy kivételével. Ő a győztes.

Diótörő
Két gyerek egymásnak háttal állva, kezüket könyökben összekulcsolva, derékban 
emelgeti egymást. Közben a Dombon törik a diót kezdetű dalocskát éneklik, vagy 
a mondókát mondogatják.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Mozgásos, énekes-mon-
dókás játékélményen ke-
resztül is találkozzanak a 
gyerekek a gyümölcsök, 
zöldségek világával.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Énekes-mondogató, 
mozgásos játékok
Szembekötősdi
Kiolvasó
Házas fogójáték

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Kosár, kendő

25-40
perc

30-45
perc
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Szembekötő
Egy gyereknek bekötjük a szemét sállal vagy kendővel. Megpörgetjük, és elen-
gedjük. A bekötött szemű játékosnak el kell kapnia valakit a többiek közül, akik 
körülötte szaladgálnak, és az Erre csörög a dió kezdetű dalocskával vagy mondó-
kával csalogatják.

Kiolvasó
Fogójátékhoz készülődünk, és előbb kiolvassuk a fogót. Kiolvasóként használhat-
juk ütemező mozdulatokkal a Hinta-palinta kezdetű mondókát, vagy az Ádám, 
Éva kertben lakott kezdetű magyar népi mondókát. Utóbbinál a „mondd meg, 
pajtás, mennyit ettek?” kérdésre mond egy számot, akire az utolsó szó jut. A kiol-
vasó a számnak megfelelően tovább számol, és akire a szám jut, az lesz a kieső. 

Gyümölcs-zöldségfogó
Házas fogójáték, egy gyümölcsnév a ház. A menekülők bármikor házba léphetnek, 
ha mondanak egy új (még el nem hangzott) gyümölcsnevet, és megállnak fele-
melt karokkal (ha fáról van szó), vagy leguggolnak (ha bokorról vagy földön termő 
gyümölcsről van szó). A házban lévőket bármelyik szabadon menekülő kiválthatja 
érintéssel.
Ha elfogytak a gyümölcsnevek, fogót váltunk, és újrakezdjük a játékot: újra lehet 
mondani minden gyümölcsöt, amíg az új játékkörben el nem hangzik. Vagy át 
lehet térni zöldségnevekre, amihez minden esetben le kell guggolni a házba 
lépőnek.


