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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Szilágyi Domokos: Táncol 
a sárga (online)
Lázár Ervin: A Kék meg 
a Sárga
Békés Márta: Szín-mix
Markó Béla: Őszi postás

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Internet, projektor, 
hangfal

Színes lapok
Rajzlap
Festés eszközei: tem-
pera, ecset, vizesedény, 
paletta (keverőlap), 
alátétlap
Falevelek

ÉVFOLYAM
1−2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek elevenítsék 
fel tudásukat, tapasz-
talataikat a színek-
kel kapcsolatban, és 
alkalmazzák azt játékos 
formában.

JEGYZETEIM 

Színes világ
3x45 vagy 4x45 perces komplex témanap, 

sétával vagy séta nélkül 
(természetismeret, magyar, vizuális nevelés)

A színpompás ősz rengeteg színével lehetőséget ad, hogy el-
mélyítsük a gyerekek színelméleti ismereteit, hogy megismerjék 
a szavak színfestő képességét, hogy maguk is alkossanak színes 
verseket, és minél több színt keverjenek ki a festőpalettán. 

Áttekintő vázlat
5.1 Színképek  45 perc

5.1a Színfogók  min. 20 perc
5.1b Színképek  25 perc

5.2 Színkeverések  min. 45 perc
5.2a A kék meg a sárga  20 perc 
5.2b Szín-mix  25 perc

5.3 Sünpostás  2x45 perc
5.3a Levélgyűjtő séta  45 perc
5.3b Őszi postás  10 perc
5.3c Színes süni  35 perc

Összesen:  3x45 vagy 4x45 perc

A témanapot a sétával, levélgyűjtéssel is kezdhetjük, ha úgy 
látjuk, megakasztja a festést. Ha nem fér be a séta, ez a feladat 
elhagyható és pótolható azzal, hogy a gyerekek előre gyűjtsenek, 
és hozzanak be leveleket! 

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Színképek 

5.1a Színfogók 
Az alapjáték Színcápa fogóként közismert. A játéktér két végében húzunk 
két egyenest. Az egyik vonal mellett felsorakoznak a gyerekek, a másik vonal 
lesz a cél. A két vonal között, a játékmezőben áll a színcápa. A játékosoknak az a 
feladatuk, hogy átjussanak egyik oldalról a másikra. Az indulási jel az, hogy a já-
tékvezető bekiáltja egy szín nevét, pl. kék. Ekkor a gyerekek megpróbálnak átfutni 
egyik oldalról a másikra, a cápa pedig próbál elkapni valakit, akin valamilyen kék 

5. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

min. 
20 perc

45
perc



MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Színkereső fogójáték
Vers felolvasása, ritmizá-
lás hallás után
Interaktív multimédiás 
feladat: párosítás
Kreatív szövegalkotás

JEGYZETEIM JEGYZETEIM
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dolog van. Ha sikerült, akkor az elfogott játékos is színcápa lesz. A játék során 
minden körben gyarapodnak a cápák, csökkenek a játékosok.

Másik színfogó variáció, amikor egy kijelölt szín megérintése jelenti a házat, ahol 
nem lehet megfogni a játékost. 

5.1b Színképek
A pedagógus olvassa fel Szilágyi Domokos Táncol a sárga című versét 
hangosan, ritmizálva! A gyerekek arcjátékkal, mozgással is kísérjék a sorokat, 
majd oldják meg a Táncol a sárga című tankocka feladatát: Húzd össze Szilágyi 
Domokos félbevágott verssorait a megfelelő színekkel! (A vers és a tankocka elér-
hető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán.)

A versritmus időmértékes, erősen dallamos, ezért hallás után is jól követhető, 
könnyen meg is tanulhatják a gyerekek. Felelgetve és a ritmust koppantva soron-
ként-kétsoronként könnyen ráérezhetnek a dallamra:

Táncol a sárga, ꟷ U U ꟷ U tá-ti-ti-tá-tá
nyekereg a kék,  U U U U ꟷ ti-ti-ti-ti-tá
brummog a barna,  ꟷ U U ꟷ U tá-ti-ti-tá-tá
megered az ég.  U U U U ꟷ ti-ti-ti-ti-tá

Vicsorog a rozsdás,  U U U U ꟷ ꟷ ti-ti-ti-ti-tá-tá
lobog a piros,  U U U U ꟷ ti-ti-ti-ti-tá
fenyeget a fekete,  U U U U U U U ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti
kikap, aki rossz!  U U U U ꟷ ti-ti-ti-ti-tá

A gyerekek maguk is alkossanak verssorokat Szilágyi Domokos mintájára a külön-
böző színek, színárnyalatok nevével! 
Először gyűjtsünk további színneveket! Pl. zöld, narancs, lila, bordó, szürke, viola, 
rózsaszín, fehér, bíbor, türkiz, okker stb.
Majd illesszünk a színnevekhez igéket: Mit csinál az adott szín? Mi történik vele? 
(A versben szereplő színek nevét is használhatjuk, ha más ige kerül elé.)
Pl.: kibújik a zöld, virít a narancs, dagad a lila, gördül a bordó, mászik a szürke, 
pityereg a viola, vagy koldul a sárga, röhög a piros, stb.

Első körben elég, ha a gyerekek helyes szókapcsolatokat alkotnak, bármilyen fur-
csa vagy vicces is a szókapcsolat. Második körben finomíthatjuk a dolgot: figyel-
jünk a szavak értelmére és ritmusára is!

25
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék meg 
az alap- és mellékszí-
neket, próbálják ki a 
színkeverést.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mese- és versolvasás
Színgyűjtés
Interaktív multimédiás 
feladat: időrend
Videófilm megtekintése 
a színekről
Mozgásos színkeverő 
játék
Színkeverés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Színes lapok
Rajzlap
Festés eszközei: tempera, 
ecset, vizesedény, palet-
ta (keverőlap)

JEGYZETEIM 

A kapott szókapcsolatok segítségével összerakhatunk egy-egy új versszakot is a 
színek táncához. Pl.:

Gördül a bordó,
elbújik a zöld, 
pityereg a viola,
megázik a föld.

Reszket a szürke,
izzad a fehér,
kiborul a fekete,
megalvad a vér.

A versfaragó játékot indíthatjuk frontálisan, majd kis csoportokban folytathatják 
a gyerekek. Minden csoport feladata az, hogy alkossanak meg közösen legalább 
egy új versszakot a színek táncához. A felhasznált színnevek és az osztály által 
gyűjtött szókapcsolatok szabadon választhatók. 

5.2 Színkeverések

5.2a A kék meg a sárga 
Olvassuk el Lázár Ervin A Kék meg a Sárga című meséjét, majd gyűjtsük 
ki, mely dolgok tartoznak a kékhez és a sárgához! Gyűjtsünk még kék és sárga 
dolgokat, de ne feledkezzünk meg a zöldről sem!

Oldjuk meg a gyerekekkel közösen, vagy oldják meg kis csoportokban A Kék meg 
a Sárga című tankocka feladatát (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény 
aloldalán): 
Olvasd el Lázár Ervin A Kék meg a Sárga című meséjét, majd rendezd időrendbe 
az idézeteket és a képeket!

Végül nézzünk meg egy rövidfilmet a színekről (a Színes világ című tankockán 
elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán)! Amelyik tárgyat, dolgot 
felismerik a gyerekek, hangosan bekiálthatják a nevét. (A képek néha olyan gyor-
san váltanak, hogy ez nem lehet követelmény, csak egy játéklehetőség.)

20
perc

min. 
45 perc
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Vedd figyelembe!
Néhány kifejezés külön magyarázatot igényel:
mértéktartó = mértéket tart mindenben, visszafogja magát, nem engedi szabadon 

a dühét vagy a jókedvét
Okker = sötétsárga, barnás, homokhoz hasonló színárnyalat
Ultramarin = mélykék, tengernél sötétebb kék
replika = gyors felelet, csattanós válasz

5.2b Szín-mix 
Olvassuk el Békés Márta Szín-mix című versét, és keressük ki a színek 
neveit! Miből, mi lesz a versben és a lapon? 
Mit jelent a cím? Mihez hasonlít? (lásd turmix, mixel – az angol mix = kever igéből)

Játsszunk színkeverős játékot! Vágjunk fel kék, citromsárga, piros, lila, zöld, 
narancsszínű lapokat! A színes lapokból annyi legyen, ahány gyerek van az 
osztályban. A gyerekek (színek) keressék meg a párjukat, illetve a harmadik 
társukat is! Először két-két gyerek álljon össze a pirosak, sárgák és kékek közül, 
majd keressék meg a harmadik társukat! Azután játsszuk el visszafelé is: a lilák, 
zöldek, narancsok keressék meg két összetevőjüket. 

Ezután a gyerekek a festékpalettára (keverőlapra) nyomják ki a piros, kék és sár-
ga színeket, és keverjenek ki minél több színárnyalatot! 
Ha van időnk, hagyjuk őket bátran kísérletezni, hadd fedezzék fel a színkeverést, 
éljék át az örömét! 

Vedd figyelembe!
A színkeverő gyakorlat temperafestékkel működik legjobban. Ám a festékszínek 
tulajdonsága eltérő lehet, amit szintén meg kell tapasztalni. Szép lila színárnya-
latokat kék és kárminvörös festékkel lehet kikeverni. A cinóberpiros a narancs 
keveréséhez alkalmasabb. (Kékkel keverve barnás árnyalatot kapunk.)
Az új szín keverésénél mindig jól ki kell mosni az ecsetet, különben az előző 
alapszín is belekeveredik. Érdekes játék, hogy az óra végén keverjék össze a gye-
rekek a palettán lévő összes festékfoltot! Milyen színt kapnak? (A barna valami-
lyen árnyalatát.)
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek a levélformák 
és színkeverés alkal-
mazásával alkossanak 
önálló képet a verssze-
replőről.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Séta, levélgyűjtés
Versolvasás, beszélgetés 
a versről
Levélnyomat készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Falevelek
Rajzlap
Festés eszközei: tempera, 
ecset, vizesedény, palet-
ta (keverőlap), alátétlap

JEGYZETEIM 

5.3 Sünpostás 

5.3a Levélgyűjtő séta 
Sétáljunk egyet a gyerekekkel a környéken, és gyűjtögessünk leveleket! 
Most nem a levelek színe lesz a fontos, hanem hogy minél érdekesebb, változa-
tosabb legyen a formájuk, illetve az erezetük. 

Megjegyzés
A sétát a témanap elején vagy az előtte való napokban is megtehetjük.
Ha nincs rá időnk, a séta elhagyható, és pótolható azzal, hogy a gyerekek előre 
gyűjtsenek és hozzanak be leveleket! 

5.3b Őszi postás 
Olvassuk el Markó Béla: Őszi postás című versét, és beszéljük meg, ki volt 
az őszi postás! 
Kérdés, hogy a mai gyerekek ismerik-e a postai levél értelmét. Kérdezzük meg, 
ki kapott már postai úton levelet! Beszéljük meg, hogyan működik a postai levél 
feladása, kézbesítése! 
Milyen leveleket kézbesít a versben a süni? Hogyan szedi össze, hogyan szállítja 
a leveleket?
Ki küldi a leveleket? Mit üzennek a levelek, mit lehet róluk leolvasni?
Kinek szól az üzenet?

5.3c Színes süni 
Készítsünk sünipostát levélnyomat segítségével a következő lépésekben: 
1. A gyerekek rajzolják fel a süni körvonalát!
2. Keverjék ki az első színt! Az egyik levelet helyezzék az alátétlapra, és fessék le 

a levél fonákját! 
3. A festékes levelet nyomják a megfelelő helyre a sünformán! Egy levéllel és 

színnel több nyomot is hagyhatnak. A munkához a legjobb a tempera. 
(A sünikészítéshez ötletadó képeket találunk a reftantar.hu-n, a szöveggyűjte-
mény aloldalán.)

35
perc

10
perc

45
perc

2x45
perc


