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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Gryllus Vilmos: 
A mi diófánk
Máté Angi: Amikor a diók 
újra ugrottak
Dénes György: 
Diószegi dió
(Tamkó Sirató Károly: 
Dombon)
Lakatos István: Pici Mici

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Dióbél, tálka
Egész dió (burokkal)
Anyagok, eszközök a dió-
héjbaba készítéséhez

ÉVFOLYAM
1−2. osztály

JEGYZETEIM 

Diódalok, diómesék
2x45 vagy 3x45 perces 

komplex szövegfeldolgozó óra
 (magyar, ének-zene, dráma, vizuális kultúra, 

technika)
A dióverés óriási élmény, de a mai gyerekek ritkán élhetik át, 
és lehet, hogy a diót csak megtört, darált formájában ismerik. A 
dió jellegzetes íze-zamata, beleértve a burok illatát is, új tapasz-
talat és ismeret lehet a számukra. Az irodalmi és zenei művek, 
valamint a kreatív tevékenységek pedig a zenei hallásukat és 
mozgáskészségüket, a ritmusérzéküket, valamint a finommotori-
kájukat is fejlesztik. 

Áttekintő vázlat
4.1 Diókóstoló  45 perc

4.1a A mi diófánk  15 perc
4.1b Udvarunkon diófa nőtt 10 perc
4.1c Ugráló diók  10 perc 
4.1d Diószegi dió 10 perc

4.2 Pici Mici  45/75 vagy 2x45 perc
4.2a Pici Mici  15 perc
4.2b Pici Mici meséi  30 perc
4.2c Pici Mici a dióbölcsőben  min. 30 perc

Összesen:  2x45 vagy 3x45 perc

A legjobb, ha el tudunk menni egy dióverésre. Ha nem, akkor a 
gyerekek hozzanak dióbelet! Vigyünk be egész diót is, és ha lehet, 
olyat is, ami még a zöld (vagy már barna) burkában van! 
Egész diókat vágjunk ketté, és vegyük ki a dióbelet! Készítsünk 
elő annyi üres féldióhéjat, hogy minden gyereknek jusson 

legalább egy! Az előkészítésben a szülők segítségét is kérhetjük, hátha van vala-
kinek otthon diófája, illetve héjas diója.
Tervezzük meg és próbáljuk is ki, hogy milyen anyagokkal tudják majd a gyerekek 
elkészíteni a dióbabát! Fejnek való golyót fehér krepp-papírból is gyúrhatnak, 
gömbölyíthetnek a gyerekek. Sólisztgyurmából is készíthetünk előre egy jó adag 
golyócskát, aminek a foglalkozásig ki kell száradnia.

4. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek



JEGYZETEIM

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Diókóstoló

4.1a A mi diófánk 
Öntsük ki egy tálba a behozott dióbelet, és kínáljuk körbe! Közben 
beszélgessünk arról, kiknél van otthon vagy a nagyszülőknél diófa! Milyen a dió-
fa, mik a jellemzői? Szoktak-e felmászni rá a gyerekek?
Vizsgáljuk meg, milyen a dió! Mikor érik? Milyen a burka? Ki tört már diót? Próbál-
juk ki!

Vedd figyelembe!
A foglalkozás előtt kérdezzük meg a szülőket, nincs-e valamelyik gyereknek dió-
allergiája!
Ne biztassuk a gyerekeket a diófamászásra, elég, ha csak érdeklődünk! Szülői 
felelősség, hogy ezen a téren mit és hogyan engednek meg a gyerekeknek.

4.1b Udvarunkon diófa nőtt
Olvassuk el a szöveggyűjteményből Gryllus Vilmos A mi diófánk című ver-
sét, majd beszéljük meg, hogy ki, illetve kik beszélnek a versben! Ezután hallgas-
suk meg a dalt, és ellenőrizzük, hogy jól gondoltuk-e! Mi történt a dal végén? (A 
dal elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán.)
Beszéljük meg, miért szerette az apuka a diófát, mit akart csinálni a dióval, és mit 
gondolt minderről a gyerek! Van-e olyan dolog, amiről te egészen mást gondolsz, 
mint a szüleid?

Vedd figyelembe!
Ha a véleménykülönbségekről való beszélgetés fontos a gyerekeknek, nyugodtan 
szánjunk rá több időt, akár úgy is, hogy elhagyjuk a következő feladatot! 

4.1c Ugráló diók 
Olvassuk el Máté Angi Amikor a diók újra ugrottak című meséjét! Ha volt 
lehetőségünk együtt elmenni dióverésre, idézzük fel, hogyan ugrottak a fűbe a 
levert diók! 
Keressük ki a szövegből a tündérrigólány mozgását jelző szavakat, kifejezéseket, 
és mozogjuk le azokat:
• felmászott
• egyik ágon ült
• másikon horkolt
• harmadikon seregélyekkel bujkált
• ágon guggolt
• ugrott, majd huppant
• nézegette, simogatta
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Ismerkedés a dió termé-
sével fizikai valóságában 
és irodalmi, zenei művek 
átélésével.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Diókóstolás, dióvizsgálat
Vers- és meseolvasás, 
dalhallgatás
Beszélgetés a versről, 
véleménykülönbségek
Mímes, mozgásos játék
Ritmusjáték

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Dióbél, tálka
Egész dió (burokkal)

15
perc

10
perc

10
perc

45
perc
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• teleszedte a zsebeit
• visszakapaszkodott a fára
• onnan lassan földig hullatta 

Ki lehet ez a tündérrigólány? Hogyan képzelik el őt a gyerekek?

Vedd figyelembe!
A kis mese Máté Angi: Az emlékfoltozók című mesekötetéből való, ami „két tün-
dérrigólány, a faodúbarna- és a limonádéhajú napjairól szól. Minden történetben 
egy hétköznapi jelenség kerül bemutatásra, de olyan költői tisztánlátással, 
amelyben feltárul a gyermeki világ egyszerűsége, játékossága és érzelmessége” 
– olvashatjuk a könyv képes recenziójában (elérhető a reftantar.hu-n, a szö-
veggyűjtemény aloldalán).

4.1d Diószegi dió
Olvassuk el Dénes György Diószegi dió című versét, és mondjuk el rit-
musosan! Ha a gyerekek megtanulták (az első versszakot), akkor hajlongjanak is 
hozzá, mintha valóban diót szednének! 

A kiolvasókra emlékeztető mondókaritmust együtt kopoghatjuk a gyerekekkel. (Ha 
van elég diónk, egy-egy dióval kopoghatnak a padon, asztallapon a gyerekek.)

Diószeg, Diószeg       ti-ti-tá   ti-ti-tá
három fiú diót szed,        ti-ti-ti-ti   ti-ti-tá
egyik veri, másik eszi,        ti-ti-ti-ti   ti-ti-ti-ti
a harmadik nézegeti,        ti-ti-ti-ti   ti-ti-ti-ti
feldobja, elkapja,        ti-ti-tá   ti-ti-tá
tele már a kalapja.        ti-ti-ti-ti   ti-ti-tá

Megpróbálhatjuk a kopogást úgy is, hogy csak az ütem első szótagjára koppan-
tunk, amire az ütemnyomaték esik. A hangsúlyos (nyomatékos) szótagot aláhú-
zással jelöltük. 
Ha már jól megy, két szólamban is kopoghatnak a gyerekek: 
1. szólam: diókopogás, követve a ti-tá ritmusértékeket
2. szólam: kalapácskopogás, a hangsúlyos szótagra

Variáció
Hasonló ritmus- és mozgásjátékot kínál Tamkó Sirató Károly: Dombon című ver-
se. A mondókát idéző, mondókaalapú vers játéka kis csoportban is feldolgozható.

10
perc
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4.2 Pici Mici

4.2a Pici Mici 
Olvassuk el Lakatos István Pici Mici című meséjét, azután beszélgessünk 
arról, hogy melyik mesehőshöz hasonlít Pici Mici! A gyerekeknek Borsszem Jankó 
vagy Hüvelyk Matyi története juthat eszébe. (Az összehasonlítás végett jobb a 
Hüvelyk Matyi. Felkészülésképpen érdemes elolvasni magunknak a mesét, hogy 
fel tudjuk eleveníteni a gyerekekkel a cselekményét. Elérhető a reftantar.hu-n, a 
szöveggyűjtemény aloldalán.)
Idézzük fel, miket csinált Hüvelyk Matyi, és miket Pici Mici? Miért viccesek Pici 
Mici tettei? 

4.2b Pici Mici meséi
A gyerekekkel alkossunk együtt szóban mesét, vagy ők maguk alkossanak 
kis csoportban, esetleg önállóan (írásban) egy mesét Pici Mici hőstetteiről! 

4.2c Pici Mici a dióbölcsőben 
Készítsük el a dióban lakó Pici Mici figuráját dióhéjból és egyszerű anya-
gokból, amihez bemutatóoldalakat találunk a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény 
aloldalán!

Vedd figyelembe!
A 4.2b, illetve 4.2c feladat szabadon választható, vagy mindkettő megtartható. A 
szövegolvasás, összehasonlítás, kreatív írás felölelhet egy 45 perces órát, a dió-
héjbaba-készítés pedig egy másikat. 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A pici mesehős szerepé-
nek átélése a megismert 
mesén, mesealkotáson 
és dióhéjbaba-készíté-
sen keresztül.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Meseolvasás, összeha-
sonlítás más mesehő-
sökkel
Kreatív szövegalkotás 
és/vagy dióhéjbaba 
készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Anyagok, eszközök a dió-
héjbaba készítéséhez

15
perc

30
perc

min. 
30 perc

45/75
perc

2x45
perc


