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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Gyárfás Endre: Őzbújtató
Csukás István: 
Vaddisznó-mese
Miklya Luzsányi Mónika: 
Rozmaring és Tarack 
meg az úritök 
Páskándi Géza: A medve

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Tornaszerek
Aszfaltkréta

ÉVFOLYAM
1–2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Kapjanak képet a gyere-
kek különböző karakterű 
állatokról.

JEGYZETEIM 

Erdei állatok
Minimum 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

(magyar, testnevelés)

Ebben a tanegységben a lombos erdők állatai közül foglalkozunk 
néhánnyal. A három állat (őz, vaddisznó, medve) határozottan 
más-más karakter, ezért a gyerekeknek lehetőségük van az irodal-
mi szövegeken, a hozzájuk kapcsolódó játékokon és mozgásgya-
korlatokon keresztül látens módon megtapasztalni a karakteral-
kotás sajátosságait. 

Áttekintő vázlat
2.1 Erdei állatok  min. 45 perc

2.1a Őzbújtató  15 perc
2.1b Vaddisznókodás  15 perc
2.1c Medveszokások  15 perc

2.2 Erdei tornaóra  45 perc
2.2a Iramodások  20 perc
2.2b Vadmalackodás  10 perc
2.2c Medvemódra  15 perc

Összesen:  min. 2x45 perc

Az első óra a gyerekek képességeihez mérten megtartható az 
alábbi terv szerint, vagy azt átalakítva, élve a szűkítés vagy bőví-
tés lehetőségeivel. Akár 3x45 perces órablokkot is kialakíthatunk. 
A tornaórát érdemes az udvaron vagy a tornateremben tartani. A 
feladatok, akadályok szervezése a rendelkezésre álló eszközökön, 
tornaszereken múlik.

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Erdei állatok

2.1a Őzbújtató 
Olvassuk fel Gyárfás Endre Őzbújtató című versét, majd játsszunk házas 
fogójátékot! Egyvalaki legyen a farkas, a többiek az őzek. A farkas kergeti az őze-
ket, akik úgy léphetnek „házba” (búvóhelyre), ha egy őztársuk megöleli őket. A 
házban lévőket egy szabad őztárs válthatja ki a rejtőzésből.

2. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

15
perc

45
perc
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A játék után olvassuk el újra a verset, és ismételjük a gyerekekkel ritmizálva! 
Ütemhangsúlyos verselésről van szó, és a költő ütemenként törte sorokra a 
verset, így könnyű dolgunk van: minden sor/ütem eleje hangsúlyos (főhangsúly), 
amit erősebben mondunk, koppanthatunk is rá. Néhol más szó is nyomatékot 
kap a versben (mellékhangsúly), ilyenkor is kicsit erősebben mondjuk:

Patakparton 
ne időzz!
Iramodjál 
ide, őz!

Ordassal ne 
kergetőzz!
Lombok alá 
bújj el, őz!

Lombokat ha 
foszt az ősz,
két karom lesz 
házad, őz.

2.1b Vaddisznókodás 
Milyen hangja van a vaddisznónak? Utánozzuk a röfögését, a horkanga-
tását! És milyen hangja lehet a kis vadmalacoknak? Sivítsunk-visítsunk, mint a 
vadmalacok!
Olvassuk el Csukás István Vaddisznó-mese című versét, és keressük meg benne a 
hangutánzó szavakat!
Találunk-e olyan szót, ami nem érthető? Ki tudja, mi az a pakk? (Nem ugyanaz, 
mint a makk, arra csak rímel.) A pakk régies szó, úticsomagot jelent. Azt a holmit, 
amit az utasok visznek magukkal táskában vagy bőröndben. Szóval a vaddisz-
nócsalád csomag nélkül indult útnak, és megeszik, amit út közben találnak.

Miklya Luzsányi Mónika Rozmaring és Tarack meg az úritök című meséjében 
másféle ebédről van szó. A pedagógus olvassa fel a vaddisznócsaládról szó-
ló mesét a gyerekeknek, akik figyeljék meg, mi a különbség a két ebéd között! 
Felfedeznek-e hasonlóságot is? Majd beszéljük meg, mi történt a mesében! Mitől 
vicces a mese? Gyűjtsük ki közösen, milyen étkezési szabályokat kell betartaniuk 
a vadmalacoknak, és persze vadkanpapának is! 

2.1c Medveszokások
Olvassuk el Páskándi Géza A medve című versét! Mit tudunk meg a 
medvéről? Milyen tulajdonságait ismerjük meg? Mit csinál, ha jó a kedve, és mit, 
amikor morcos? Melyik nevét szereti, melyiket nem? Vajon miért?
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vershallgatás
Mozgásos fogójáték
Versolvasás, ritmizálás
Hangutánzás, hangután-
zó szavak keresése
Meseolvasás, beszélge-
tés a meséről
Illemszabályok gyűjtése
Tulajdonságkeresés
Név- és szógyűjtés
Szólások, közmondások 
gyűjtése, magyarázata

15
perc

15
perc
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Milyen medveneveket ismerünk még? (Pl. maci, bocs, dörmögi, dörmögő, brumi, 
brummogó.)
A versben barnamedvéről van szó. Milyen medvefajták vannak még? 
Felismerésükben segít a Medvék és mackók című tankocka (elérhető a  
reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán).

Jegesmedve
Örvös medve
Barna medve – egyik alfaja a grizzly medve (a tankockán nem szerepel)
Fekete medve
Pápaszemes medve 
Óriáspanda
Koala

Végezetül gyűjtsünk szólásokat, közmondásokat a medvékkel kapcsolatban, és 
magyarázzuk meg közösen, mit jelentenek. Pl.:

Lássuk a medvét! 
Előre iszik a medve bőrére. / Ne igyál előre a medve bőrére!
Alszik, mint a medve.
Brummog, mint a medve.
Kevés, mint kilenc mackónak egyetlen vackor.
Szereti, mint a medve a mézet.
Válogat, mint a jóllakott medve a vackorban.
Válogatós medvének vackor is jólesik.

A Medveszólások című tankockafeladat segítségével is párosíthatják a gyerekek a 
szólásokat a jelentésükkel. Végezhetik csoportmunkában, de egyéni differenciáló 
feladatnak vagy házi feladatnak is kiváló. (A tankocka elérhető a reftantar.hu-n, a 
szöveggyűjtemény aloldalán.)

Variáció
A fenti óraterv meglehetősen feszes, pergő ritmusú órát eredményez. Ha az 
osztályunk fogékony erre, akkor megvalósítható a fenti terv. Ám ha lassúbb 
órát szeretnénk tartani, több beszélgetéssel, akkor a Medveszokások című részt 
nyugodtan kihagyhatjuk, vagy megoldhatjuk egy külön órán, kibővítve a többi 
medvés szöveggel és feldolgozásával (lásd az 1. tanegységben a Bújj, bújj, medve 
című mondóka és Tamkó Sirató Károly: Késő ősz című versének játékait; Benedek 
Elek Mackó koma című versét az 5. tanegységből; valamint Nyulász Péter Éhes 
mackó és Gyárfás Endre Jegesmedve című verseit, lásd bővebben az Egyéb ötle-
tek között.)
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2.2 Erdei tornaóra

2.2a Iramodások 
Olvassuk fel ismét Gyárfás Endre Őzbújtató című versét a gyerekeknek, és 
gyűjtsük össze belőle a mozgást jelentő szavakat! (Hallás után, nem kell a szöve-
get látniuk.)
Tudjuk-e, mit jelent az, hogy iramodni? Mutassuk be, próbáljuk ki: a gyerekek 
álljanak fel egy vonalban, és kezdjenek el sétálni! Adott jelre (például farkasordí-
tásra) kezdjenek el hirtelen, nagy sebességgel futni! Adott jelre (például sípszó) 
álljanak meg! Ki tudott a legmesszebbre iramodni? 
Játsszuk el ezt úgy is, mintha patakparton iramodna meg az őz! A gyerekekkel 
szemben rajzoljunk fel két párhuzamos vonalat, egymástól kb. fél méter távol-
ságra! A gyerekek kezdjenek el sétálni, jelre iramodjanak meg, és iramlás közben 
ugorják át a patakot! (A patak szélességén lehet változtatni, akár többször is.)

Végül játszunk egy bújócskát, amikor a farkas lesz a hunyó, a többiek az őzek, 
akik elbújnak előle! Apacsolás helyett játszhatjuk úgy, hogy amikor a farkas ész-
revesz egy őzet, a nevét kiáltja, és kergetni kezdi. Az őz menekülni kezd, és ha pl. 
átugrik a patakon, akkor megmenekült. Ám ha a farkas elfogja még a patak előtt, 
akkor megvan a zsákmány.

2.2b Vadmalackodás 
A vadmalacos szövegekhez kapcsolódva a gyerekek kilenc-tíz fős cso-
portokban végezzenek vonulási gyakorlatokat. Fontos, hogy a csoport együtt, 
egymás után haladjon át különböző akadályokon. Pl.:
• patak átugrása – mint az iramodásoknál
• lejtőn felfelé menet – ferde pad
• lejtőn lefelé menet – ferde pad
• akadály átugrása – zsámoly(ok) 
• mászás a hegycsúcsra – felmászás tornaszekrényre, leugrás
• dagonyázás – puha szivacsszőnyegen járás
• mocsárjárás – papírlapokon lépdelés

2.2c Medvemódra 
Utánozzuk a medve mozgását: 
• testünket derékban meghajtva, kezünket a törzsünk előtt lóbálva lassan hala-

dunk körbe
• bemászunk a „barlangba”: leguggolunk, majd négykézláb mászunk
• téli álomra szenderedünk: lefekszünk a földre
• kisütött a nap: kiugrunk az ágyunkból, és nyújtózkodunk egy nagyot.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Mozgáskoordináció, 
kooperációs és ritmusér-
zék fejlesztése nagymoz-
gásokkal.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vershallgatás, szógyűjtés
Futójátékok
Bújócska
Mozgássorok csoportban
Utánzó mozgások
Kooperációs mozgásos 
játék

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tornaszerek 
Aszfaltkréta 

15
perc

10
perc

20
perc

45
perc
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Medvetáncoltatás az óvodából jól ismert mondókára történhet. A gyerekek körbe 
állnak, majd a mondókát mondva, soronként a következő mozgásokat végzik:

Mackó, mackó ugorjál! – mindenki helyben ugrik egyet
Mackó, mackó, forogjál, – mindenki egyszer megfordul a tengelye körül
Tapsolj egyet, ugorj ki! – mindenki tapsol, és kifelé ugrik a körből (a kör megnő)

Mackó, mackó ugorjál! – mindenki helyben ugrik egyet
Mackó, mackó, forogjál, – mindenki megfordul a tengelye körül, másik irányban
Tapsolj egyet, ugorj be! – mindenki befelé ugrik, visszaáll az eredeti kör

A Medve a ketrecben egy izgalmas kooperációs és figyelemfejlesztő játék.
A gyerekek álljanak körbe, kis távolságra egymástól! A kör közepére álljon a 
medve, aki ki akar jutni a körből, amit a többi gyerek megakadályoz úgy, hogy a 
két egymás mellett álló gyorsan megfogja egymás kezét. Ha a medve gyorsabb, 
és kicsusszan a résen, akkor kiszabadul. A kézfogást áttörni, tehát durvulni nem 
szabad.


