
JEGYZETEIM

Kérdezd meg az 
állatokat!

2x45 perces komplex szövegfeldolgozó és 
szövegalkotó óra (magyar, ének-zene, dráma)

A gyerekekben biztosan sokszor felmerült, hogy miről beszélné-
nek az állatok, ha szólni tudnának? Ezen az órán megszólaltatjuk 
az állatokat az irodalmi műveken keresztül. 

Áttekintő vázlat
3.1 Mit tudnak az állatok?  45 perc

3.1a Milyen állat lennék?  20 perc
3.1b Mit tudnak az állatok?  10 perc
3.1c Mit tennének az állatok?  15 perc

3.2 Mókus, mókus, mit csinálsz?  45 perc 
3.2a Felelgető-versfilmek  20 perc 
3.2b És te mit csinálsz?  25 perc

Összesen:  2x45 perc

A kreatív versírás második osztályban még elég meredek 
vállalkozásnak tűnik. De ha a gyerekek kedvelik a mondókákat, 
az állatokat, és jó a ritmusérzékük, alapos előkészítéssel, kellő 
motivációval nyugodtan belevághatunk. A versíró, dalköltő játék 
hasonló örömérzettel jár, mint bármilyen más játék. És nem a 
teljesítmény az elsődleges, hanem a funkcióöröm.

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Mit tudnak az állatok?

3.1a Milyen állat lennék? 
A gyerekek üljenek körbe! Mindenki válasszon magának egy állatot, ami 
szívesen lenne, és írja fel az állat nevét egy kis lapra! A lapokat dobjuk bele egy 
kalapba, majd egyesével húzzuk ki! A kihúzott állatról mondják el a gyerekek, 
hogy ők milyennek ismerik, és szerintük milyen lehet az a gyerek, aki ezt az álla-
tot választotta! 
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Kérdezd meg az állato-
kat! – Jób 12,7–10
Lackfi János: Állatos
Gryllus Vilmos: Mókus, 
mókus… 

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet/írólap, 
íróeszköz

Internet, projektor, 
hangfal 

Laptop, okostelefon

ÉVFOLYAM
2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Képzelet és empátia fej-
lesztése az állatok valós 
és képzelt karaktervoná-
sain keresztül.

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

3. 
tanegység

20
perc

45
perc
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Képzeletjáték, karakter-
vonások
Igeolvasás
Tulajdonsággyűjtés
Vers olvasása, értelme-
zése
Táblázatalkotás
Interaktív multimédiás 
feladat: párosítás, cso-
portosítás

JEGYZETEIM 

Vedd figyelembe!
Nem az a játék célja, hogy kitaláljuk, melyik cédulát ki írta. Inkább az, hogy őszin-
tén alkossanak a gyerekek véleményt az állatkarakterről. (Csak akkor leplezzük le 
a cédula íróját, ha nagyon akarja!)

3.1b Mit tudnak az állatok? 
Olvassuk el Jób könyve 12. fejezetének 7–10. igeverseit (Kérdezd meg az 
állatokat – Jób 12,7–10), és beszéljük meg ez alapján, mit tudnak az állatok! Majd 
gyűjtsünk olyan képességeket, tulajdonságokat, amivel az állatok rendelkeznek, 
az emberek nem! A gyerekek ne csak a tulajdonságokat és képességeket, hanem 
az állatokat is nevezzék meg!

3.1c Mit tennének az állatok? 
Az Állati szuperképességek című tankockán párosítsák össze a gyerekek 
az állatokat a „szuperképességükkel” (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjte-
mény aloldalán)! Az állat nevét elolvashatjuk a kép jobb sarkában lévő i betűre 
kattintva.

Albatrosz – Átrepüli a tengert
Hiéna – Megemészti a csontot
Vándorsólyom – Olyan gyors, mint egy versenyautó
Medveállatka – Védőruha nélkül utazhat a világűrben
Polip – Képes felvenni környezete színét és formáját
Zsiráf – Naponta összesen 20 percet alszik

Olvassuk el Lackfi János Állatos című versét, és a gyerekek egyénileg vagy kis 
csoportokban dolgozzák fel a verset a következőképpen: 
Rajzoljanak táblázatot, aminek három oszlopa és több sora van! Az első oszlop 
soraiba írják fel a versben szereplő állat nevét! A második oszlopba írják az állat 
neve mellé, amit valóban megtesz az állat! A harmadik oszlopba írják azt, amit a 
vers szerint meg szeretne tenni!
Ha a vers alapján dolgoznak, maradnak üres helyek. Most egészítsék ki a gyere-
kek az oszlopokat úgy, hogy minden állatnál szerepeljen valós tevékenység, és 
olyan is, amit szeretne megtenni! 

Végül beszéljük meg a megoldásokat, a gyerekek/csoportok mondják el, milyen 
új megoldásaik vannak! 

A versben együtt szerepel mindenféle állat. Felismeritek, melyik a vadon élő 
állat, és melyik a háziállat?

15
perc

10
perc



JEGYZETEIM

Variáció
A feladatot az Állatos című tankocka segítségével is megoldhatják a gyerekek 
(elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán):
Olvasd el Lackfi János Állatos című versét, és oszd két csoportba a 
tevékenységeket: Mi az, amit meg tudnak tenni az állatok, és mi az, amit szeret-
nének tenni? 

3.2 Mókus, mókus, mit csinálsz?

3.2a Felelgető-versfilmek 
Vadon élő állatokkal ismerkedünk tovább Gryllus Vilmos: Mókus, mókus… 
című verse/dala nyomán.
A gyerekeket osszuk négy csoportba, minden csoport kapjon egy-egy versszakot! 
A csoportok üljenek össze a terem egy-egy sarkába, és olvassák el a versszakot, 
majd beszéljék meg, hogy az adott állat mi mindent csinál! Mi az, ami valóságos, 
mi az, ami meseszerű ebben?

A csoportok ezután nézzék meg a dal animációját! (Mind a négy versszak külön 
felvételként elérhető a Mesetévén, illetve a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény 
aloldalán.)
Majd készüljenek fel a versszakuk bemutatására a saját elképzelésük szerint, és 
adják elő egymásnak a „versfilmeket”!

3.2b És te mit csinálsz? 
Bármelyik állatot megkérdezhetjük hasonlóképpen, a nevekkel is játszha-
tunk. Gyűjtsünk a gyerekekkel vadon élő állatokat megszólító kérdéseket, amik 
jól illeszkednek a versbe! Pl.: 

Farkas-barkas, mit csinálsz?
Mackó koma, mit csinálsz?
Oroszlán, te mit csinálsz?
Kőszáli zerge, mit csinálsz?

És a válasz? Melyik állat mit válaszolna?

A gyerekek egyénileg vagy párban, esetleg kis csoportokban alkossanak egy-egy 
versszakot egy vadon élő állatról, a Gryllus-dal nyomán! A versforma követheti az 
eredeti dalt, de el is térhet tőle. Az sem baj, ha a vers nem rímel, és nem szabá-
lyosak a sorai.

Végül mondják el, adják elő vagy olvassák fel egymásnak a gyerekek a verseiket!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek adjanak 
elő egy versdalt, majd 
alkossanak saját verset 
az állatokról!

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása, dramati-
zálása csoportmunkában  
Kreatív írás, versszöveg-
alkotás
Bemutatók

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Laptop, okostelefon 
(négy csoportra)

25
perc

20
perc

45
perc
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JEGYZETEIM 

Vedd figyelembe!
Ha nem végeztek még ilyen feladatot a gyerekek, vagy nehezen megy, akkor 
az első versszakot dolgozzuk ki közösen (frontálisan), sorról sorra! Közben 
megfigyelhetjük a rímelő sorvégeket, és lekopoghatjuk a sor ritmusát, ami az 
eredeti versben így néz ki:

– Mókus, mókus, mit csinálsz?        ti-ti-ti-ti   ti-ti-tá
– Fenyőtobozt gyűjtök.         ti-ti-ti-ti   tá-tá  a
A magokat megeszem,         ti-ti-ti-ti   ti-ti-tá b
a tobozt meg elteszem,         ti-ti-ti-ti   ti-ti-tá b
télen avval fűtök.          ti-ti-ti-ti   tá-tá  a

Példaversszak azonos versformában:

– Bolha, bolha mit csinálsz? 
– Átugrom az árkot. 
Ugat ott egy kiskutya, 
szőre bolyhos és puha, 
rögtön belemászok.

Más sorkezdéssel, szabad rímkezeléssel:

– Víziló, te mit csinálsz? 
– A folyóban fürdök. 
Unom már a sok vizet,
kijövök a partra és 
virágokat gyűjtök.

Szabad ritmussal, rímtelen sorvégekkel:

– Nílusi víziló, mit csinálsz? 
– Egész nap csak fürdök és fürdök. 
Unom már a sok vizet,
sétálok inkább a parton,
de mindenki elhúzódik előlem,
pedig a szám tele van virággal.


