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Őszi színek
Minimum 2x45 perces távoktatási tananyag 

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

A téma interaktív feladataiból összeállíthatunk egy külön távok-
tatási anyagot is, amellyel elmélyítjük a gyerekek színismeretét. 

Áttekintő vázlat
6.1 Őszi színek min. 90 perc

6.1a Őszi falevelek min. 25 perc
6.1b Őszi falevél  5 perc
6.1c Színképek  10 perc
6.1d A kék meg a sárga  20 perc 
6.1e Festőműhely min. 30 perc

Összesen:  min. 90 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 Őszi színek

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 Őszi falevelek
Menj ki a szabadba, és gyűjts színes faleveleket, majd rendezd őket színek 
szerint sorba! A rendezésben segít az Őszszínkör című tankocka.

6.1b Őszi falevél 
Nézd meg a Gryllus Vilmos Őszi falevél című dalához készült animációs 
filmet, és dúdold te is az énekessel a dalt! 
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Gryllus Vilmos: Őszi 
falevél (animációs film)
Szilágyi Domokos: 
Táncol a sárga (online)
Lázár Ervin: 
A Kék meg a Sárga
Békés Márta: Szín-mix 
Mit készítsek elő?
Aszfaltkréta

ÉVFOLYAM
2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék meg 
jobban a színeket.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Falevélgyűjtés
Színkör alkotása
Párosító feladat
Időrend
Aszfaltrajz
Énektanulás

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Aszfaltkréta

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

6. 
tanegység

5
perc

min. 25 
perc

min. 
90 perc
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6.1c Színképek 
Olvasd el Szilágyi Domokos Táncol a sárga című versét hangosan, ritmi-
zálva! Majd oldd meg a Táncol a sárga című tankocka feladatát: húzd össze a 
félbevágott verssorokat a megfelelő színekkel! 

6.1d A kék meg a sárga 
Olvasd el a szöveggyűjteményből Lázár Ervin A Kék meg a Sárga című me-
séjét, majd gyűjtsd ki, mely dolgok tartoznak a kékhez és a sárgához! Gyűjts még 
kék és sárga dolgokat, de ne feledkezz meg a zöldről sem! 

Lázár Ervin meséje alapján rendezd időrendbe az idézeteket és a képeket A Kék 
meg a Sárga című tankockán!

6.1e Festőműhely
Olvasd el a szöveggyűjteményből Békés Márta Szín-mix című versét, és 
keresd ki, milyen színekből milyen színt lehet keverni!

Próbáld ki a színkeverést a versben leírt módon! Festhetsz temperával vagy 
vízfestékkel is. Ha temperával dolgozol, egy lemosható keverőlapra nyomj ki egy-
egy kis adag festéket, és ott keverd ki a színeket! Ha vízfestékkel dolgozol, akkor 
a színeket a rajzlapon keverheted, amíg elég vizes a festék.
Először csak kísérletezz, keverj ki többféle színárnyalatot!
Ha már eleget kísérleteztél, fess egy őszi képet! Vagy készíts a leveleiddel levél-
nyomatot, ami úgy működik, mint egy levélnyomda: a levél hátoldalát bekened 
festékkel, és a festékes levelet rajzlapra nyomhatod többször is.

Jó szórakozást!

20
perc

10
perc

min. 30 
perc


