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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Weöres Sándor: Kellene 
kiskert 
Kányádi Sándor: Jön az 
ősz
Berg Judit: Szüret (rész-
let)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

ABC kuckó

Digitális eszköz (szá-
mítógép, okostelefon a 
gyerekek számára)
Online óra anyaga 
(elérhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)
Szőlő
Tésztaszűrő, tál, pohár

ÉVFOLYAM
2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Az őszi kert hangulatá-
nak felidézését  multi-
médiás feladatokon 
és mustkészítésen 
keresztül.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Énektanulás
Vers olvasása, kiegészí-
tése
Interaktív multimédiás 
feladat: csoportosítás
Találós kérdések meg-
fejtése
Szövegolvasás, feleletvá-
lasztás, sorba rendezés
Mustkészítés

JEGYZETEIM 

Ősz a kertben
Minimum 60 perces távoktatási tananyag 

(magyar, ének-zene, természetismeret, technika)

Az őszi kertről bizonnyal vannak saját élményeik a gyerekeknek. 
Az irodalmi művekkel és az interaktív feladatokkal felidézhetjük 
az őszi kert hangulatát. 

Áttekintő vázlat
6.1 Ősz a kertben  min. 60 perc

6.1a Kellene kiskert 5-10 perc
6.1b Jön az ősz 10 perc
6.1c Őszi találósok 10 perc
6.1d Tündérszüret 20 perc
6.1e Mustkészítés min. 10-15 perc

Összesen:  min. 60 perc

A feladatsor dokumentumát osszuk meg a gyerekekkel! A megol-
dáshoz szükségük van digitális eszközre és online kapcsolatra. 
Az óra alapvetően távoktatásra tervezett, de jelenléti óraként is 
megtartható az alábbi vázlat alapján. 

FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Ősz a kertben

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 Kellene kiskert
Az ABC kuckó című ábécéskönyvben már találkozhattál Weöres Sándor 
Kellene kiskert című versével. Most tanuld meg énekelni is, Sebő Ferenc feldolgo-
zásában! 

6.1b Jön az ősz
Olvasd el a szöveggyűjteményből Kányádi Sándor Jön az ősz című versét, 
majd írd be a sorok végére a rímelő szavakat a Jön az ősz című tankockán! 

6. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

abc

10
perc

5–10
perc

min. 
45 perc

ABC 
kuckó



JEGYZETEIM

Ezután döntsd el, hogy melyik növény zöldség, melyik gyümölcs, majd húzd a 
megfelelő helyre a Zöldség vagy gyümölcs című tankockán!

6.1c Őszi találósok
Húzd össze a találós kérdést a megfejtésével az Őszi találósok című 
tankockán!

6.1d. Tündérszüret
Olvasd el a szöveggyűjteményből Berg Judit Szüret című meserészle-
tét! Azután válaszd ki a kérdésekre a helyes választ a Szüreti kérdések című 
tankockán! 

A meserészletben megismerkedhetünk a szüreti munka lépéseivel. Rakd sorba 
ezeket a mese alapján a Szüret lépésről lépésre című tankockán!

6.1e. Mustkészítés
Próbáld ki te is a mustkészítést! Szüleidtől kérj néhány szőlőfürtöt, mosd 
meg folyó víz alatt jó alaposan, aztán szemezd le a fürtöket! Tedd a szőlőszeme-
ket egy nagy tésztaszűrőbe, a szűrő alá tegyél egy tálat! Egy fakanál segítségével 
nyomkodd ki a szőlőszemekből a levet, majd töltsd pohárba! Készen is van a 
must, megkóstolhatod! Érdemes kicsit lehűteni.
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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)
Szőlő
Tésztaszűrő, tál, pohár

10
perc

20
perc

min. 
5-10
perc


