
JEGYZETEIM

Őszi falevelek
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó, 

kép- és tárgyalkotó óra 
(magyar, vizuális kultúra, ének-zene, technika)

A színes őszi falevelek lehetőséget adnak arra, hogy a gyerekek-
kel megismertessük a színkör és a színárnyalat fogalmát. Bartos 
Erika verse vizuálisan jól megjeleníthető, Zelk Zoltán meséje 
pedig a képzelet szárnyán kitágítja a természet dimenzióit. 

Áttekintő vázlat
4.1 Őszi nyuszi  45 perc

4.1a Őszi levelek  15 perc
4.1b Őszi nyuszi  30 perc

4.2 Hová, hová, falevél?  45 perc
4.2a Őszi falevél  5 perc
4.2b Hová, hová, falevél? 15 perc
4.2c Repülő falevelek  25 perc

Összesen:  2x45 perc

A gyerekek gyűjtsenek, préseljenek színes őszi leveleket, és hoz-
zák be az órára!
A levélrepülő hajtogatásához érdemes többféle színes papírt 
előkészíteni, az őszi falevelek árnyalataiból.

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Őszi nyuszi

4.1a Őszi levelek 
A gyerekek négy-öt fős kiscsoportokban rendezzék az általuk behozott 
faleveleket színek szerint! A színkör megértéshez segítségül megmutathatjuk az 
Őszszínkör című tankocka képeit (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény 
aloldalán). 

Fontos, hogy ne ragasszák le a leveleket, hanem csak rakják ki a padra a színkört, 
mert utána ezekből a levelekből fognak képet alkotni! 
Azután vegyük végig a levélkörünk színeit! Soroljuk a színeket, és a gyerekek 
mutassanak rá az adott színre! 
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Bartos Erika: Őszi nyuszi
Gryllus Vilmos: Őszi 
falevél (animációs film)
Zelk Zoltán: A szekrény 
álma

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Színes falevelek
Olló, ragasztó
Rajzlap
Színes papírok

ÉVFOLYAM
2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek alakítsanak 
ki a levelekből színkört, 
és szerezzenek tapasz-
talatot a színárnyalat 
fogalmáról. 

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

4. 
tanegység

15
perc

45
perc
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Színkör kialakítása 
levelekből
Színárnyalatok megne-
vezése
Versolvasás, színgyűjtés, 
színvizsgálat
Képalkotás falevelekből

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Színes falevelek
Olló, ragasztó
Rajzlap

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Mesei szereplőkön 
keresztül azonosulás a 
természeti környezet 
szereplőivel.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Dalhallgatás, dúdolgatás
Mesehallgatás, párbe-
szédes olvasás
Beszélgetés
Falevélrepülő hajtoga-
tása

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Színes papírok, olló

JEGYZETEIM 

4.1b Őszi nyuszi 
Olvassuk el Bartos Erika Őszi nyuszi című versét, és keressük meg benne a 
színeket! Nézzük meg, hogy ezek a színek szerepelnek-e a színkörünkben? 

Vezessük be a színárnyalat fogalmát! A gyerekek számolják meg, hogy a versben 
szereplő színekből hányféle árnyalatú levél van az asztalukon: Hány piros levél 
van az asztalon? Mind egyformán piros? Miben különböznek egymástól? Hány 
sárga levél van az asztalon? Stb.
Az adott színből keressék meg a legsötétebbet, majd a legvilágosabbat is! 

Végül a levelekből készítsék el a gyerekek a versben szereplő képet! Hogy egyéni-
leg vagy csoportban dolgoznak, az a levelek mennyiségétől függ. 

4.2 Hová, hová, falevél?

4.2a Őszi falevél 
Nézzük meg a Gryllus Vilmos Őszi falevél című dalából készült animációs 
kisfilmet (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán)! 
Hallgassuk meg újra, és dúdoljuk mi is a dalt! Ennyit talán sikerül megjegyezni 
belőle:

• Hova mész, falevél?
• Oda, hova visz a szél.

Vedd figyelembe!
A teljes verset megtaláljuk a 3−4. osztályos szöveggyűjtemény Kezd őszülni a nyár 
című őszi kötetében, az 50. oldalon.

4.2b Hová, hová, falevél?
Olvassuk fel Zelk Zoltán A szekrény álma című meséjét, és beszéljük meg, 
miről szólt a szekrény álma! Hova repült a falevél és a piros csőrű madár? Miről 
beszélgettek útközben?

Keressük meg a falevél és a madár párbeszédét! A gyerekek párban válasszanak 
szereplőt, és olvassák el a párbeszédet! Szerepcserével is elolvashatják. 

Vedd figyelembe!
A gyerekek párhuzamosan olvasnak, így lesz elég susogás, zsizsegés a teremben. 
Ami nem is baj, emlékeztet majd a szél, a falevelek hangjára.
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perc

5
perc

30
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perc
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4.2c Repülő falevelek
Nem véletlenül repül messzire a fától a falevél, ha a szél felkapja. Néme-
lyik levél alakja kifejezetten hasonlít a repülőszárnyakra. 
Hajtogassunk most színes papírból ilyen repülőszárnyú falevelet vagy falevélalakú 
repülőt! Egy videófilmen követni tudjuk a hajtogatás lépéseit (elérhető a reftan-
tar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán), többféle falevélszínben és méretben is 
hajtogathatjuk. Majd menjünk le az udvarra, és próbáljuk ki, hogyan vitorláznak a 
falevélrepülők!

Vedd figyelembe!
Óra végeztével szedjük össze a repülőket, ne maradjanak szemétként az udvaron! 
A sajátját mindenki hazaviheti.
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25
perc


