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Kellene kiskert
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó és 

tárgyalkotó óra bibliai kapcsolódással 
(magyar, ének-zene, dráma, matematika, 

vizuális kultúra, technika)
Az Édenkert bibliai képe valószínűleg ismerős már a gyerekeknek, 
és feltehetőleg mindenkinek van saját kertélménye is. Ezeket az 
élményeket erősítjük meg pozitívan az ének, a mozgás, a térbeli 
alkotás segítségével.

Áttekintő vázlat
3.1 Kellene kiskert  45 perc

3.1a Kellene kiskert  5 perc
3.1b Falevelek úsznak…  10 perc 
3.1c Hova jár a madár?  20 perc
3.1d Ádám, Éva  10 perc

3.2 Gyümölcsfa  45 perc
3.2a Almát eszem…  15 perc
3.2b Gyümölcsfa papírzacskóból  30 perc

Összesen:  2x45 perc

A zacskófa akkor lesz igazán „élethű”, ha sikerül világosbarna 
papírzacskót szerezni. Érdemes előre elkészíteni a modellt, és 
bemutatni a gyerekeknek, ami egyrészt motiváló, másrészt maguk 
is leolvashatják róla, hogy lehet elkészíteni.
Készítsük elő annak a lehetőségét is, hogy a gyümölcsfákból egy 

kis kertet állíthassunk össze! Berendezhetjük erre a célra pl. az egyik sarkot. A 
tartós elhelyezéshez nem árt egy nagyobb alátétlapra (pl. íves csomagolópapírra) 
ráragasztani a modelleket.

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Kellene kiskert 

3.1a Kellene kiskert 
A betűtanulás időszakában, az ABC kuckó ábécéskönyvben már találkoz-
tunk Weöres Sándor Kellene kiskert című versével (a k betűnél). Most tanuljuk meg 
énekelni is, Sebő Ferenc feldolgozásában (tankockán elérhető a reftantar.hu-n,  
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Weöres Sándor: Kellene 
kiskert (lásd: ABC kuckó)
Lackfi János: 
Falevelek úsznak
Markó Béla: 
Hova jár a madár?
Ádám, Éva kertben 
lakott… – magyar népi 
mondóka
(Nyulász Péter: 
Almát eszem…)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

ABC kuckó

Internet, projektor, 
hangfal

Papírzacskó

Színes papír
Olló, ragasztó
(Csomagolópapír)

ÉVFOLYAM
1−2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Kerti gyümölcsszemle 
mozgásos ritmusjáték, 
értékmérő számjáték,
bibliai emléknyomok 
segítségével.

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

3. 
tanegység

abc

5
perc

45
perc

ABC 
kuckó
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Énektanulás
Mímes, mozgásos játék
Relációk
Mondókázás, ritmizálás
Vers olvasása, értelme-
zése
Játékos értéksorrend
Bibliai történet felidézé-
se, beszélgetés
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a szöveggyűjtemény aloldalán). A dal erős ritmusú, így a mozgásutánzó játékok is 
jól alkalmazhatóak:
• jobb kezünkkel nyissuk ki a kert kapuját;
• a ritmusnak megfelelően hajoljunk le, és szedegessük, tegyük taligára a gyü-

mölcsöket;
• majd szintén ütemre toljuk körbe az osztályban a taligát! 

3.1b Falevelek úsznak…
Olvassuk fel Lackfi János Falevelek úsznak című versét, és tanuljuk meg 
ritmizálva (időmértékes vers):

Falevelek úsznak a levegőben,
 U U U U │ ꟷ U U │ U U ꟷ ꟷ ti-ti-ti-ti │ tá-ti-ti │ ti-ti-tá-tá
csikizik a kertet libegősen.

U U U U │ ꟷ ꟷ │ U U ꟷ U ti-ti-ti-ti │ tá-tá │ ti-ti-tá-tá
Öregek a körték, lepotyognak, 

U U U U │ ꟷ ꟷ │ U U ꟷ ꟷ ti-ti-ti-ti │ tá-tá │ ti-ti-tá-tá
süni-süni fűben szimatolgat. 

U U U U │ ꟷ ꟷ │ U U ꟷ U ti-ti-ti-ti │ tá-tá │ ti-ti-tá-tá

Ha megtanultuk, akkor mondjuk el mozgásokkal kísérve is:
Falevelek úsznak a levegőben, – ujjainkat mozgatjuk, mintha hulló falevelek 
lennének
csikizik a kertet libegősen. – csikiző mozdulatokat teszünk a levegőben
Öregek a körték, lepotyognak, – hirtelen mozdulattal leguggolunk, mintha le-
pottyannánk
süni-süni fűben szimatolgat. – négykézlábra állva szimatolunk.

3.1c Hova jár a madár? 
Olvassuk el Markó Béla Hova jár a madár? című versét, majd beszéljük 
meg, hogy melyik fán lehetett a legtöbb, illetve a legkevesebb gyümölcs! Melyik 
lehet több, az alma vagy a körte? Melyik fán van biztosan a legkevesebb gyü-
mölcs? Vajon miért? (A szilva már leérett.)

A következő játékban minden gyerek kapjon egy írólapot vagy géppapírt, és 
vegyék elő valamelyik sötét színű zsírkrétájukat, filcüket! A pedagógus minden já-
tékkörben három gyereket választ ki: egyik lesz az alma, másik a körte, harmadik 
a szilva. A három gyerek összebeszél (szerepet oszt), majd olyan számot írnak a 
lapra, hogy a versben található sorrend kialakuljon. Sorban felmutatják a számo-
kat, és az osztálynak ki kell találnia, ki az almafa, ki a körte, ki a szilva.

20
perc

10
perc
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3.1d Ádám, Éva 
Olvassuk el az Ádám, Éva kertben lakott kezdetű magyar népi mondókát, 
és tanuljuk meg ritmizálva (ütemhangsúlyos vers)! 

Ádám, Éva kertben lakott,         ti-ti-ti-ti   ti-ti-ti-ti
ottan sokat járogatott.          ti-ti-ti-ti   ti-ti-ti-ti
Almát, körtét, szilvát ettek,         ti-ti-ti-ti   ti-ti-ti-ti
mondd meg, pajtás, mennyit ettek?        ti-ti-ti-ti   ti-ti-ti-ti

A mondóka lehetőséget ad egy beszélgetésre arról, hogy milyennek képzelik el az 
Éden kertjét a gyerekek, és mit ír róla a Biblia. 

3.2 Gyümölcsfa 

3.2a Almát eszem…
Mondjuk el többször, és tanuljuk is meg Nyulász Péter: Almát eszem… 
című mondókáját! Kísérjük almába harapó, almát majszoló mozgással!
Majd mondjuk és majszoljuk úgy is, hogy alma helyett körtét mondunk!
Próbáljuk meg szilvával is! Kijön ugyan a ritmus, de a ropogtatás és majszolás 
már kicsit másképp fest.

Most minden gyerek válassza ki gondolatban a kedvenc gyümölcsét! Aki vállal-
kozik rá, álljon ki az osztály elé, és játssza el mozdulatokkal, mimikával, ahogy 
éppen a kedvenc gyümölcsét eszi! A többiek pedig találják ki, mi lehet az! 

3.2b Gyümölcsfa papírzacskóból 
Készítsenek a gyerekek térbeli gyümölcsfát papírzacskóból! Választhatnak, 
hogy a gyümölcsfájuk milyen gyümölcsöt terem.

Az ötletadó weboldalon almafát látunk, és már a képről is könnyen leolvashatjuk 
a papírzacskófa készítési módját; egy hasonló weboldalon képekkel illusztrálva 
találjuk az elkészítés lépéseit (mindkettő elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűj-
temény aloldalán).

Színes papírból vágják ki a gyerekek a gyümölcsöket, és ragasszák a faágakra! 
Gyümölcsfáikból végül berendezhetnek egy kertet.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Térbeli kifejezőkészség 
fejlesztése mozgással és 
tárgyalkotással.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mondókázás, mímes, 
mozgásos játék
Papírplasztika készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Papírzacskó
Színes papír
Olló, ragasztó

30
perc

15
perc

10
perc

45
perc


