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Nyuszik, rókák, 
őzek – állatok az erdőn,

a ház körül
Minimum 3x45 perces komplex szövegfeldolgozó és 

szövegalkotó óra (magyar, ének-zene, 
tánc és dráma, kreatív szövegalkotás)

A falun vagy tanyasi környezetben, az ember közelében is élnek 
vadállatok. Ezeknek az állatoknak az ábrázolása lehetőséget ad 
a képzelet és a valóság határán való egyensúlyozásra. A zenemű-
vek, a mozgás-tánc, illetve a vers- és mesealkotási folyamatok 
átélésével a gyerekek jobban megismerhetik ezeknek az állatok-
nak a művek által kifejezett tulajdonságait. 

Áttekintő vázlat
4.1 Rókatánc  min. 45 perc

4.1a Táncoljunk a rókákkal!  min. 15 perc
4.1b Rókatánc  15 perc
4.1c A zöld szemű rém 15 perc

4.2 Őzek, nyulak, szarvasok  45 perc
4.2a Nyuszifülek  15 perc
4.2b Őzek, nyulak, szarvasok  15 perc
4.2c Cinkék, őzek, lovak  15 perc

Összesen:  min. 2x45 perc

A szövegjátékok, szövegalkotó feladatok, illetve a csoportmunka 
gondos tervezést igényel, az évfolyam és az osztályunk képessé-
geinek figyelembevételével. Nyugodtan átszervezhetjük az órát, 
elhagyhatunk feladatokat, vagy bővíthetjük is az időkeretet.
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Janicsák István: 
Rókatánc
Lázár Ervin: Állatmese 
Eörsi István: Nyulamról 
(online)
Zelk Zoltán: Őzek, 
nyulak, szarvasok
Zelk Zoltán: Mikor beve-
szem az altatót

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Internet, projektor, 
hangfal

ÉVFOLYAM
1–2. osztály

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

4. 
tanegység
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek a róka meg-
jelenítésén keresztül 
ismerkedjenek a zene, 
a tánc és az irodalom 
kifejező erejével. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zenehallgatás
Tánc vagy improvizatív 
mozgás zenére
Vers olvasása, ritmus-
játék
Mese olvasása, értelme-
zése
Tulajdonságok gyűjtése

JEGYZETEIM 

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Rókatánc 

4.1a Táncoljunk a rókákkal Hallgassuk meg a gyerekekkel Weiner Leó 
Rókatánc című művének egy részletét! (A hangfelvétel a további felvéte-
lekkel együtt elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán.)

A gyerekek találják ki, melyik erdei állat játékát mutatja be a zenemű! (Valószínű-
leg nem fognak rájönni, de nem baj, ha találgatnak.)
Áruljuk el a mű címét, majd nézzünk meg egy vidófelvételt a fogságban tartott, 
egymással játszó rókákról!

Hallgassuk meg újra Weiner Leó művét, és a gyerekek mozogjanak rá! Lehet 
spontán, improvizatív mozgás a rókák játékát utánozva, de a Weiner-mű alkalmas 
arra is, hogy a néptánc alaplépéseiből állítsunk össze egy rövid koreográfiát. Ez 
utóbbi valószínűleg több időt igényel. 
Egy néptáncos feldolgozás felvételét is ajánlunk, amelynek egyszerűbb elemeit 
használhatjuk a gyerekekkel is.

4.1b Rókatánc 
Olvassuk fel erős hangsúlyokkal Janicsák István Rókatánc című versét! Majd 
olvassuk el a gyerekekkel is hangosan, kopogva vagy tapsolva az ütemek 
elején!
Hasonlítsuk össze a zeneművel, majd kísérjük a verset ritmushangszerekkel! 
Készíthetünk belőle zenei kompozíciót.

Vedd figyelembe!
Az ismétlődő refrénsoron és az utolsó előtti soron kívül a versforma az úgyne-
vezett felező nyolcas, ahol a 8 szótagos sorok 4-4 szótagos ütemekre tagolódnak 
(4|4). A kivételt képező három sor is négy szótagos ütemmel kezdődik, ami aztán 
átalakul, variálódik. (A refrénsor plusz két ütemmel bővül.) Ütemhangsúlyos 
verselésről van szó: az ütemek elejére erős hangsúly, úgynevezett ütemnyomaték 
esik. Az ütemek elején koppinthatunk vagy tapsolhatunk is.

Róka, róka, | rókatánc – | róka | rókatánc.
Méla lesben, | zöld berekben,
Róka koma, | mire vársz?
Szél röpíti | lompos farkad,
nézz magadra, | mi van rajtad!
Bunda, bunda, | esőköpeny,
ugorj, pattanj, | meg ne ázz!
Róka, róka, | rókatánc – | róka | rókatánc.

15
perc

min. 
15 perc

min. 
45 perc
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A versforma meghatározását természetesen nem kell a gyerekekkel közölni, ez 
a pedagógusnak szóló háttérinformáció. Az ütemező ritmizálás erre épül, ezért 
nem árt, ha tisztában van vele.

4.1c A zöld szemű rém
Olvassuk el Lázár Ervin Állatmeséjét, és beszéljük meg,
• hol esett meg ez a történet? 
• mit gondolt magáról az álmodó, hogy micsoda ő?
• miért gondolta azt, hogy ő az oroszlán? 
• miket mondott neki a róka? Gyűjtsük össze a szöveg alapján az oroszlán tulaj-

donságait! 
• milyen a nyúl valójában? Keressük meg azokat a nyúlra jellemző tulajdonságo-

kat, amelyek ellentétei az oroszlánénak! 

Ezt ábrázolhatjuk egy táblázatban is:

Oroszlán tulajdonságai 
(a szövegből)

A nyuszi tulajdonságai 
(gyerekek fogalmazzák meg)

félelmetes fogsor zöldségevő nyuszifogak

hatalmas sörény selymes bunda

bojtos farok rövid farok

karmos láb ugróláb

Végezetül a gyerekekkel együtt gyűjtsük össze a róka azon tulajdonságait, ame-
lyeket a szövegből megismertünk: zöld szemű, rémszemű, behízelgő hangú, 
vörösséges (vörös bundájú), lassúbb a nyúlnál stb.!

4.2 Őzek, nyulak, szarvasok

4.2a Nyuszifülek 
Most mindenki nyuszi lesz, és a fülét hegyezi: két kézzel megcsippenti az 
azonos oldali fülét.
Fülhegyező gyakorlat következik, a nyuszi
• jobb kézzel megcsippenti a jobb oldali, majd a bal oldali fülét
• bal kézzel megcsippenti a bal oldali, majd a jobb oldali fülét
• jobb kézzel megcsippenti a bal oldali fülét
• bal kézzel megcsippenti a jobb oldali fülét
• jobb kézzel megcsippenti a bal oldali, bal kézzel pedig a jobb oldali fülét.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Valóság és képzelet 
határátlépésének meg-
tapasztalása a versek és 
szövegalkotás segítsé-
gével.

15
perc

45
perc

15
perc
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos játék: 
jobb-baloldaliság gya-
korlása
Versek olvasása, értel-
mezése
Hangtani játékok, hang-
zás megfigyelése
Párbeszédes olvasás
Kreatív szövegalkotás 
szóban és írásban

JEGYZETEIM 

Füllapító gyakorlat következik, a nyuszi
• jobb tenyérrel lelapítja a jobb oldali, bal tenyérrel lelapítja a bal oldali fülét
• jobb tenyérrel lelapítja a bal oldali, bal tenyérrel lelapítja a jobb oldali fülét.

A pedagógus olvassa fel Eörsi István Nyulamról című versét (elérhető a reftantar.
hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán), a gyerekek pedig figyeljék meg, mit csinál a 
füleivel a nyuszi! Miért lehet ilyen szuperképessége?

Keressük meg, hogy a sorok végén milyen szavak rímelnek (csengenek össze)! 
Mely szavak végén hallunk ő-e magánhangzót?
Mely szavak végén hallunk ó-a magánhangzót?
Ezek között is fura változás történik: a magasan hangzó ő-e magánhangzókból 
mélyen hangzó ó-a magánhangzók lesznek.

Egészítsük ki a hiányos táblázatot:

szőre lepedője

takarója üt az óra

Variáció
Hasonló magas-mély hangzóváltást játszhatunk más szavakkal is, anélkül, hogy a 
magas és mély hangrendről tanítanánk. Elég, ha a fülüket hegyezik a gyerekek, és 
meghallják a különbséget. Ez is egy fülhegyező gyakorlat. Egészítsék ki a hiányos 
táblázatot:

vére lébe őzek

kára lóra tóban

Megoldásokkal együtt:

vére kőre lébe lére tőben őzek

vára kára lába lóra tóban ázok

4.2b Őzek, nyulak, szarvasok 
Olvassuk el Zelk Zoltán: Őzek, nyulak, szarvasok című versét! Kik beszél-
getnek a versben? Ki kérdez? Ki válaszol? Milyen kérdések hangzanak el?
Olvassuk el a verset párbeszédesen, akár többször is!

Végül próbáljuk meg differenciálni a verset: a gyerekekkel alkossuk meg az őzek, 
a nyulak és a szarvasok versét úgy, hogy a kérdés mindig azonos marad, de mind 
a három állat a saját karakterének megfelelő választ adja a kérdésre!

15
perc
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Variáció
A gyerekek dolgozhatnak az állatoknak megfelelő csoportokban is, de ekkor több 
időre lesz szükségünk, ami nem probléma, ha elhagyjuk a következő feladatot. 

4.2c Cinkék, őzek, lovak 
Zelk Zoltán Mikor beveszem az altatót című rövid verse lehetőséget 
nyújt egy képzeletjátékra: Vajon miről álmodnak az állatok? Először kérjük meg 
a gyerekeket, hogy szabadon ötleteljenek! Majd alkossanak kis csoportokat, és 
válasszanak maguknak egy állatot, amelynek leírják egy álmát, mint egy mesét! 
Utaljunk vissza a Lázár Ervin Állatmeséjére is! Végül a csoportok olvassák fel az 
alkotásaikat!

Vedd figyelembe!
Ez a csoportmunka is több időt igényelhet. Egyik megoldás, hogy az órán a 
csoportok összeírják az ötleteiket, az álmot azonban mindenki egyénileg, saját 
maga írja le házi feladatként. Elsősök (vagy szabadon választott feladatként) írás 
helyett rajzban is megfogalmazhatják az állat álmát. 
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perc


