
JEGYZETEIM

Szóló szőlő
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó és 

képalkotó óra igei tartalommal 
(ének-zene, testnevelés, magyar, 

természetismeret, vizuális nevelés)
A szőlő, a szőlőskert motívum a Biblia egyik fontos jelképe, ép-
pen ezért fontos, hogy megismerkedjenek vele a gyerekek. Ebben 
a tanegységben énekes, nagymozgásos játékkal, néhány szőlő-
fajta megízlelésével indulunk, és Móra Ferenc meséjén keresztül 
jutunk el az igei mondanivalóig, aminek képi formát is adunk. 

Áttekintő vázlat
2.1 Szóló szőlő  90 perc

2.1a Lipem-lopom a szőlőt  min. 15 perc
2.1b A galambosi szőlőben  20 perc
2.1c Szóló szőlő  min. 25 perc 
2.1d Az igazi szőlőtő  30 perc

Összesen:  90 perc

Ha borvidéken vagy szőlőtermelő vidéken lakunk, esetleg va-
lamelyik családnak van szőlőskertje, szőlőbirtoka, érdemes 
megszervezni egy kirándulást a szőlőbe, hiszen itt megtapasztal-
hatják mindazt a gyerekek, amit az osztályban csak virtuálisan 
tudunk megtanítani nekik. Mutassuk meg a szőlőtőke részeit 

(tőke, vessző, levél, kacs, fürt: termés) és a szőlőművelés, szüret, borkészítés esz-
közeit! Ha van rá lehetőség, mutassuk meg azt is, hogyan kell levágni a vesszőről 
a szőlőt, amit próbáljanak is ki, majd készítsenek a levágott fürtökből mustot! Egy 
videófilmen megnézhetünk egy ehhez hasonló ovis foglalkozásról szóló beszá-
molót (csak a pedagógusnak szánt háttéranyagként; elérhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény aloldalán).

Ha nem megyünk ki a szőlőskertbe, akkor hozzunk be (vagy hozassunk be a 
gyerekekkel) szőlőfürtöket, lehetőleg minél változatosabb színben és formában! 
A kép készítéséhez minden gyerek hozzon egy kis darabka szőlővesszőt vagy 
fagallyat (kb. 5 cm hosszúságút, lehet ágas vagy görbe is)!
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Móra Ferenc: Szóló szőlő 
János 15,1–2 (lásd: Biblia)
(Páskándi Géza: 
Varjúcsőr – online)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

A teljes szöveg elérhető 
a reftantar.hu-n, a szö-
veggyűjtemény aloldalán
Kosár apró tárgyakkal
Szőlőfürtök
Papírtálcák, zöld papír
Kék, lila krepp-papír
Kis darabka gallyak
Ragasztó a gyerekeknek
Ragasztópisztoly

ÉVFOLYAM
1−2. osztály

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

2. 
tanegység



135

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek szerezzenek 
érzékletes tapasztalatot 
a szőlőkről.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos játékok
Történethallgatás, törté-
netolvasás 
Szómagyarázat
Szőlőazonosítás
Szőlőkóstoló
Beszélgetés bibliai ige 
alapján
Plasztikus kollázskép 
készítése 

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
A teljes szöveg elérhető 
a reftantar.hu-n, a szö-
veggyűjtemény aloldalán
Kosár apró tárgyakkal
Szőlőfürtök
Papírtálcák, zöld papír
Kék, lila krepp-papír
Kis darabka gallyak
Ragasztó a gyerekeknek
Ragasztópisztoly

JEGYZETEIM 

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Szóló szőlő

2.1a Lipem-lopom a szőlőt 
A Lipem-lopom a szőlőt kezdetű mondókát és játékot a gyerekek már 
valószínűleg ismerik az óvodából. Egy animációs kisfilm segítségével megtanul-
hatjuk énekelni is (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán, ha 
lejjebb gördítünk, a videó alatt megtaláljuk a szöveget is). 

Előbb magyarázzuk meg, ki is az a csősz: 
mezőőr, aki a kertek (rétek, termőföldek) őrzésével van megbízva. Feladata ha-
sonló, mint a biztonsági őröké.
A játékot többféleképpen játszhatjuk:

1. Klasszikus felállásban: az öreg csősz (fogó) fekszik vagy guggol, és a dal 
végén kergetni kezdi a gyerekeket. Akit megfog, az lesz az öreg csősz.

2. A csősznek van egy-két kutyája is, ők is kergethetnek, de csak négykézláb 
(vagy derékban meghajolva, kezeket lelógatva) futhatnak. Akit elkapnak, 
azzal szerepet cserélnek.

3. A harmadik változat nem fogó-, hanem érzékelőjáték (a csősz most nem 
mozdul el a helyéről). Az öreg csősz elé lerakunk egy kosarat, tele apró tár-
gyakkal (pl. kislabda, pingponglabda). A csősz leül a kosár mögé, a szemét 
bekötjük. A gyerekek körbejárnak, majd a dal eléneklése után, rámutatással 
kijelölünk valakit, aki odaoson a kosárhoz, és megpróbál ellopni egy „sző-
lőt”. A csősz feladata, hogy elkapja a kezét, karját. Ha bekötött szemmel 
nehéznek bizonyul a feladat, játszhatjuk nyitott szemmel is. 

Variáció
A Lipem-lopom játékot Páskándi Géza: Varjúcsőr című mondókaszerű versével 
(vagy egy részletével) is játszhatjuk. Bővebben lásd az Egyéb ötletek között!

2.1b A galambosi szőlőben
Tegyük ki egy tálcára a különböző színű szőlőket (amit a gyerekek hoztak). 
Olvassuk fel Móra Ferenc: Szóló szőlő című meséjének első felét a „…még meg is 
sokallod a beszédjét” tagmondatig! (Ez a rész csak az online anyagban található, 
elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán).

20
perc

min. 
15 perc

90
perc
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Mondjuk el a gyerekeknek, hogy Galambos egy kertes rész neve Kiskunfélegyháza 
külterületén, közel a városhoz, ahol Móra Ferenc született és nevelkedett!
Mit jelenthetnek a következő kifejezések? Beszéljük meg a gyerekekkel, vagy 
oldjuk meg együtt a Szóló szőlő – régies kifejezések című tankockát (elérhető a 
reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán)!

zsendül – növekedésnek indul
Nyergelj! – Szedd össze magad!
átlépett a juhász az árnyéka felett – elmúlt dél
elfüstölt – elment, eltűnt
dézsmáló had – kártevő csapat (itt a seregélyek)
pászta – (szőlő)sor
eltelt szőlővel – jól lakott szőlővel
hazafelé fordítjuk a csikót – hazamegyünk
cseléd – szolgáló (itt: gyerek)

A gyerekek keressék ki, hogy milyen szőlőfajták teremtek a galambosi kertben! 
Melyiknek mi a jellemzője? Van-e az asztalon ilyen szőlőnk?
A Szóló szőlő – szőlőfajták című tankockán párosítsuk össze a képeket a hozzájuk 
tartozó szőlőnévvel! (Ha van a behozott szőlők között valamelyik fajta, akkor 
mutassuk is meg!)

Végül adjuk körbe a szőlőfürtöket, csípjen le mindenki egy-egy szemet, és kóstol-
ja meg! Kinek melyik ízlik a legjobban?

2.1c Szóló szőlő 
Vajon mi lehet az a szóló szőlő? Miért pont szóló? Mit jelenthet egy mesé-
ben ez a szó? 
A gyerekek egyénileg vagy kis csoportban alkossanak egy rövid mesét a szóló 
szőlőről! (A csoportmunka szóban, az egyéni munka írásban is működhet, ami 
jó lehetőség a differenciálásra.) Elsősökkel frontálisan, szóban alkossuk meg a 
mesét!

Hallgassunk meg néhány meseverziót, majd olvassuk el Móra Ferenc történeté-
nek befejezését a szöveggyűjteményből! 
Beszéljük meg, miért lett itt „szóló szőlő” a petrezselyemszőlő?

Vedd figyelembe!
A Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack című népmese Benedek Elek feldol-
gozásában közismert. Ha a gyerekek ismerik, beszéljük meg, hogy most másik me-
sét kell kitalálniuk! Aki nem ismeri, annak felhívhatjuk rá a figyelmét, hogy a mese 
online is olvasható (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán).
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2.1d Az igazi szőlőtő 
Olvassuk fel a gyerekeknek János evangéliuma 15. részének első két ige-
versét: 
Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda. Azt a szőlővesszőt, 
amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, 
azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen.

Kérdezzük meg a gyerekektől, vajon ki mondhatja ezeket a mondatokat! Nem 
baj, ha találgatnak, az sem baj, ha nem találják ki, hogy Jézus a beszélő. Amikor 
kiderül, kitől származnak ezek a gondolatok, értelmezzük röviden (nem prédikál-
va, túlmagyarázva) a gyerekekkel együtt, majd beszéljük meg, hogy Móra Ferenc 
történetében a kisfiú hogyan tudott volna jó gyümölcsöt teremni? Néhány mon-
dattal fejezzük be úgy a történetet, hogy a szőlőtő jó gyümölcsöt teremjen, tehát 
a kisfiú jól viselkedjen, jót tegyen! 
Azután a gyerekek készítsék el az igaz szőlőtő gyümölcsét ábrázoló képet:

Minden gyerek kapjon egy papírtálcát, és kék, lila krepp-papír darabokat! Ezekből 
gyúrjon, gömbölyítsen golyókat! A pedagógus közben ragassza fel a tálcákra a 
fagallyakat ragasztópisztollyal! (Így tartósabb lesz, de ha nem tudjuk megoldani, 
a gyerekek is ragaszthatják papírragasztóval.)
A gyerekek alakítsák ki a szőlőfürtöt, és ragasszák fel a szőlőszemeket! Majd zöld 
papírból vágjanak ki szőlőlevelet, kacsot, és azt is ragasszák fel a képre! 

30
perc


