
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Egy üvegben ül egy törpe 
– magyar népi mondóka, 
Szalacs (Bihar) 
Tavasszal kap levelet 
– magyar népi találós 
mondóka 
Susog, susog a levél – 
magyar népi mondóka 
László Gyula: Szálló 
levelek (online)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Írólap, füzet, 
ceruza

Fénymásoló papír 
(sablon)
Olló

ÉVFOLYAM
1−2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Színfelismerés, ritmusér-
zék, észlelés, nagymoz-
gások, finommotorika 
fejlesztése egy őszi 
sétával egybekötve.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mondókázás: kiolvasójá-
tékok, fogójáték
Találós kérdés megfej-
tése
Mímes-mozgásos játék
Finommotorika vonal-
játékai
Séta, levélgyűjtés
Falevelek és papírheli-
kopter hajtogatása

JEGYZETEIM 

Színek és levélszárnyak
45-90 perces órában is megoldható készségfejlesztő 

feladatok (magyar, testnevelés, technika)

Az őszi levélhullás sok örömet okoz a gyerekeknek. Ezt az ele-
mentáris örömet felhasználva válogathatunk a nagymozgásokat 
és a finommotorikát fejlesztő feladatok közül, vagy rászánhatunk 
egy-két teljes órát is a fejlesztésre. 

Áttekintő vázlat
1.1 Hulló falevelek 45−90 perc

1.1a Egy üvegben ül egy törpe  10-15 perc
1.1b Tavasszal kap levelet 10-15 perc
1.1c Szálló falevél 25-60 perc

Összesen:  45−90 perc

Az egyes játékokat, feladatokat részfeladatként vagy összefűzve is 
alkalmazhatjuk. Ennek megfelelően kell az időkereteket tervezni 
és a helyszíneket a nagymozgásos játékhoz, sétához kiválasztani.
A papírhelikoptert csak akkor érdemes elkészíteni, ha találtunk 
és röptettünk juhartermést, különben a témához való kapcsoló-
dása nem elég egyértelmű.

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Hulló falevelek

1.1a Egy üvegben ül egy törpe
Az Egy üvegben ül egy törpe kezdetű magyar népi játékot (Szalacs, Bihar) 
eredetileg kiolvasóként játszották, amit mi is kipróbálhatunk: a gyerekek körbe 
állnak, a kiolvasó körbejár, ütemesen mondva a mondókát. Akire az utolsó ütem 
esik, mond egy színt. 

Egy üvegben ül egy törpe,     
megkérdeztem tőle,        
milyen színt szeretsz te?       
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1. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

10–15
perc

45–90
perc
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Majd a kiolvasó folytatja a kiolvasást ilyenformán:

Van-e rajtad olyan szín?      
Mondd meg te,     
vagyis, vagyis te.      

Akire az utolsó ütem esik, megkeresi, van-e a ruháján ilyen szín. Ha van, kiesik a 
játékból. Ha nincs, akkor bent marad. (Fordítva is játszhatjuk: akkor marad bent, 
ha a megnevezett szín van a ruháján.) Addig játszhatunk, amíg csak egy gyerek 
marad a kiolvasón kívül. 

A mondóka játszható fogójáték kiszámolójaként is a következőképpen: ha a 
szín elhangzik, azok a gyerekek, akiken megtalálható az adott szín, mind fogók 
lesznek, mégpedig azonnal. Akiken nincs a megnevezett szín, azonnal menekülni 
kezdenek. A játék így a gyors észlelésen és felfogóképességen is múlik, nem csak 
a futógyorsaságon.

1.1b Tavasszal kap levelet
Olvassuk fel a gyerekeknek a Tavasszal kap levelet kezdetű találós kérdést 
(magyar népi mondóka)! Biztosan sokan rájönnek a megoldásra, kórusban vála-
szolhatnak: fa.
Na de milyen levelet kap a fa? Mi különbözteti meg a sok száz levelet egymásól? 
(A színek.) Milyen színei vannak az őszi leveleknek?

Ki kézbesíti a leveleket? Ki az őszi postás? (A szél.)
Olvassuk fel a Susog, susog a levél kezdetű magyar népi mondókát is, majd utá-
nozzuk a gyerekekkel a hulló levelek mozgását! Leeshetnek szitálva, hullhatnak 
pörögve, különböző hurkokat leírva a levegőbe, és közben susogjunk, mint az 
őszi fák! 
Ezután vázoljunk vonalakat, vonalelemeket (hullám, hurok, spirál) előbb a leve-
gőben, majd írólapon, füzetben, és mondjuk hozzá a mondókát is!
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MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Színes papírok, 
fehér fénymásoló 
papír (sablon)
Olló

10–15
perc
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1.1c Szálló falevél
Tegyünk egy sétát a környéken, ahol leveleket gyűjthetünk! A legjobb, ha 
juharfa is van a környéken.
Olvassuk fel László Gyula: Szálló levelek című versét (elérhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény aloldalán), majd a gyerekek vegyenek fel a földről egy-egy 
levelet, ami elrepülhetne akár a világ végéig! Csippentsék a hüvelyk- és muta-
tóujjuk közé, majd a hüvelyk- és középső ujjuk közé, és így végig a többi ujjal is! 
Vegyenek fel így a földről egy-egy juharfatermést is, és dobják fel magasra! Fi-
gyeljük meg, hogyan repül!

Az iskolában papírból készíthetünk hajtogatással faleveleket vagy „helikoptert”, 
ami hasonlóan, forogva repül, mint a juharfa termése.
A reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán megtaláljuk a falevélhajtoga-
tás változatait, valamint a hajtogatott helikopter elkészítési módját ábrával és 
videóval.

25–60
perc


