
JEGYZETEIM

Ujjongjanak az erdő fái
2x45 perces komplex szabadtéri szövegfeldolgozó óra 

(magyar, testnevelés, ének-zene, 
természetismeret, vizuális kultúra)

Az egyik legjobb dolog ugrálni, hemperegni az avarban, amit per-
sze a felnőttek nem mindig értékelnek. Ám ha az órába beépítjük 
az avargyűjtést, bizonnyal könnyebb lesz egy ilyen nagymozgá-
sokra épülő órát megvalósítani. 

Áttekintő vázlat
2.1 Ujjongjunk!  45 perc

2.1a Ujjongások  10 perc
2.1b Óriástenyér 10 perc
2.1c Gesztenyefa levélen  10 perc
2.1d Levéllakás, levélváros  15 perc

2.2 Avargyűjtés  45 perc
2.2a Mit tett az őszi szél?  45 perc
2.2b Levélvers otthonra

Összesen:  2x45 perc

Ez egy kinti, udvari óra, egybekötve egy őszi tereprendezéssel, 
illetve levélépítmények alkotásával. Természetesen mindezt 
előtte meg kell beszélnünk az illetékes személyekkel (gondnok, 
iskolaigazgató), és az ő hozzájárulásukkal, valamint a szülők 
tájékoztatásával szervezni az órát. Szervezzük le, hogy legyen elég 

(minimum 4−5 darab) lombseprű, gereblye! Beszéljük meg, hogy hova gyűjtsük az 
avart, esetleg hol maradhatnak meg és mennyi ideig a levélépítmények! Ha kell, 
szerezzük be a hozzá való szemeteszsákot is! Ha van az iskolában vagy az isme-
rősi körben lombfúvó, akkor az óra végén mehet azzal is levélgyűjtés, nagyon 
fogják élvezni a gyerekek a lombfúvó-bemutatót. (Az eszközt csak a felnőtt hasz-
nálja, esetleg felnőtt felügyelettel egy-egy gyerek.)
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Ujjongjon a mező… – 
Zsoltárok 96,12–13
Nemes Nagy Ágnes: 
Gesztenyefalevél
Kántor Péter: Gesztenye-
fa levelén
Tóth Ágnes: Mit tett az 
ősz?

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Lombseprűk, gereblyék, 
lombszívó

ÉVFOLYAM
1−2. osztály

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

2. 
tanegység
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek játsszanak 
az avarral, a levelekkel, 
ismerjék meg jobban a 
faleveleket. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Nagymozgásos játékok
Vershallgatás, mímes 
játék
Párválasztások, szerep-
osztás
Csoportbeszélgetés
Levélépítmények készí-
tése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tiszta, biztonságos avar
Gesztenyefalevelek
Gereblye, seprű

JEGYZETEIM 

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Ujjongjunk!

2.1a Ujjongások 
Olvassuk fel az Ujjongjon a mező… kezdetű zsoltárrészletet (Zsoltárok 
96,12–13), és ujjongjunk mi is az őszi fákkal: hemperegjünk az avarban, dobjuk jó 
magasra, ugráljunk bele! Most nem baj, ha nyakunkba hull az avareső, hasonlít ez 
a játék a hógolyózáshoz. 

2.1b Óriástenyér
A gyerekek fussák körbe a területet, és keressenek gesztenyefaleveleket! 
(Ha nincs gesztenyefa, akkor vigyünk be mi néhány levelet!) Figyeljük meg, mi-
lyen a levél formája! Mihez hasonló? Kinek lehet ekkora keze? 

Olvassuk fel hangosan Nemes Nagy Ágnes Gesztenyefalevél című versét, és 
játsszuk el az olvasottakat a gesztenyefalevéllel! Érdemes előbb csak ismerkedni 
a verssel, és nézegetni, próbálgatni az óriástenyér-falevelet. Majd ismételt 
olvasásra mindenki egy-egy levéllel játszhatja a maga által kitalált mozgásokat. A 
verset a pedagógus olvassa, kétsoronként (az utolsó egység három sor) nagyobb 
szünetet tartva! 

Vedd figyelembe!
Nemes Nagy Ágnes Gesztenyefalevél című verse szerepel az 1. osztályos állami 
Ábécés olvasókönyv 203. oldalán (szótagolva). Ha a második osztályos gyerekek 
találkoztak már a verssel első osztály tavaszán, most itt az őszi találkozás ideje.

Ne felejtsük el, hogy a gyerekek között lehet olyan súlyos allergiás is, aki nem 
játszhat avarral!

2.1c Gesztenyefa levelén
Olvassuk fel a gyerekeknek Kántor Péter Gesztenyefa levelén című versét, 
és beszéljük meg, miről is szól! Ki lehet a te meg én? Mi történt a szereplőkkel? 
Milyen viszonyban lehetnek egymással? Miből gondoljuk, hogy barátok/testvé-
rek/szerelmesek? Ülj le te is valakivel úgy, ahogyan a versben le van írva! 

Egy gesztenyefalevélnek öt (vagy hét) „ujja” van. Ki lenne az a négy-öt ember, 
akivel ellaknál egy közös gesztenyefalevélen? 
Alkossatok 4−5 fős kis csoportokat, és beszélgessetek arról, hogy a gesztenyele-
vélen milyen lenne az élet! A közös életetekben kinek mi lenne a feladata? Stb.

10
perc

10
perc

10
perc

45
perc
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2.1d Levéllakás, levélváros
Ha már levéllakásról van szó, fedezzétek fel, hogy a levelekből építeni is 
lehet! A 4−5 fős kis csoportok a játékterület egy-egy részén az avarból, illetve a 
levelekből tervezzen és építsen levéllakást, levélházat, a hozzá tartozó udvarral, 
környezettel! Az építmény csak levelekből állhat, és elég, ha az épület alaprajza 
rajzolódik ki. A terv és a megvalósítás is a csoport ötletein, kreativitásán múlik. 

2.2 Avargyűjtés 

2.2a Mit tett az őszi szél? 
Olvassuk fel Tóth Ágnes Mit tett az ősz? című versét, és beszéljük meg, mi-
ért kell összegyűjteni ősszel az avart a kertekben, udvarokon! Ezután hallgassuk 
meg a verset a Karaván együttes feldolgozásában (elérhető a reftantar.hu-n, a 
szöveggyűjtemény aloldalán)! A dal vidám, ritmusos, könnyen megtanulható, ha 
más nem, legalább a refrénje (a vers 2. szakasza). Tanuljuk meg, és ezzel a vidám-
sággal, akár énekelve, gyűjtsük össze az óra folyamán „szétjátszott” avart!

Vedd figyelembe!
A dal egy okostelefon segítségével az udvaron is meghallgatható, vagy mi ma-
gunk tanuljuk meg, és úgy tanítsuk meg a gyerekeknek! Az animáció megtekin-
tése nem lényeges, de a versfilmet otthon a gyerekek is megkereshetik szülői 
segítséggel. 

Variáció
Ha a gyerekek nagyon belefeledkeztek az avarépítésbe, az átnyúlhat a következő 
órába is. Amit az avarépítmények közül szeretnénk megőrizni, azt nem muszáj 
azonnal eltakarítani. Elég, ha a környezetüket rendbe tesszük, sőt az avarépítmé-
nyekből egy rendezett avarvárost építhetünk össze. A takarítást ebben az eset-
ben elhalaszthatjuk néhány nappal.

2.2b Levélvers otthonra
A versélmény feldolgozásához otthoni feladatnak adhatjuk a szövegekkel való 
találkozást (a már olvasni tudó elsősöknek és a másodikosoknak):
Az udvaron hallott három vers közül melyik tetszett a legjobban? Melyiket sze-
retnéd még jobban megismerni? Keresd meg otthon a szöveggyűjteményben, és 
olvasd el! Jelöld meg a legjobban tetsző sorokat, részeket! Majd készíts egy rajzot, 
ahogy a vers szereplőit, környezetét, történetét elképzeled!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek próbálják ki 
az avargyűjtést, illetve az 
avar rendezett környe-
zetté építését.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers- és zenehallgatás, 
daltanulás
Környezetrendezés, 
udvartakarítás
(Otthoni munka: önálló 
szövegfeldolgozás, 
illusztráció készítése)

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Okostelefon
Gereblye, seprű
(Füzet/írólap, rajzeszköz)

15
perc

45
perc

45
perc


