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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Miklya Zsolt: Állati 
találósok
Pásztohy Panka: 
Kőelefánt
Benedek Elek: 
Mackó koma
(Nyulász Péter: 
Éhes mackó) 
Finy Petra: Szurikáták
Tarbay Ede: A fóka
Finy Petra: 
A hódok segítsége
(Gyárfás Endre:
Jegesmedve) 
Minden teremtett állatok 
– Református Énekes-
könyv 160. dicséret
Kiss Ottó: Állatos album
Kovács András Ferenc: 
Állati kérdések (részlet)
Lackfi János: 
Zsiráf mondja
Lackfi János: 
Keselyű mondja

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Multimédiás eszköz 
(tablet, okostelefon)
Csomagolópapír, 
zsírkréta
Homokozójátékok
Állatos albumok
Énekeskönyv
Rajzlapok, filctollak
Tornaszerek

ÉVFOLYAM
1–2. osztály

JEGYZETEIM 

Állatkert
Minimum 5x45 perces komplex témanap 

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

Egy valóságos vagy virtuális állatkerti séta során a gyerekek 
jobban megismerhetik az állatokat. A versek, mesék nemcsak 
emocionálisan viszik közelebb a gyerekeket az állatokhoz, hanem 
ismereteik is bővülnek. A kreatív feladatok fejlesztik a gyerekek 
mozgás- és ritmusérzékét, valamint a szöveg- és képalkotási 
készségeiket is. 

Áttekintő vázlat
5.1 Irány az állatkert!  min. 45 perc

5.1a Találósok  15 perc
5.1b Irány az állatkert!  30 perc

5.2 Séta az állatkertben min. 2x45 perc
5.2a Medve  25 perc
5.2b Szurikáták  20 perc
5.2c Fóka  15 perc
5.2d Hódok  30 perc

5.3 Minden teremtett állatok  min. 45 perc
5.3a Állatos album  min. 10 perc
5.3b Minden teremtett állatok  10 perc
5.3c Teremtés album  min. 25 perc

5.4 Állati tesi  45 perc
5.4a Koala, kenguru 
5.4b Lajhár 
5.4c Zsiráf 
5.4d Saskeselyű

Összesen:  min. 5x45 perc

A tanegység megtartását iskolai keretek közé terveztük, de 
állatkertben, vadasparkban is bevállalható az első három óra. 
Ehhez vigyük el a szöveggyűjteményeket, illetve a könnyebb meg-
osztás végett az interaktív feladatokhoz képezzünk QR-kódokat. 
Valamennyi tankocka, videó elérhető a reftantar.hu-n, a szö-
veggyűjtemény aloldalán.

5. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek
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FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Irány az állatkert! 

5.1a Találósok 
A témanap előkészítéseként fejtsük meg Miklya Zsolt találós kérdéseit 
(Állati találósok)! Segítséget jelenthet az Állati találósok című tankocka párosító 
feladata, ami akkor is jó, ha hosszabb autóbuszút vár ránk, hiszen így az utazás 
egy részét játékkal/tanulással tölthetik a gyerekek.
Az állat nevét az i betűre kattintva tudhatjuk meg. A helyesen párosított találós 
kérdések és képek eltűnnek. 

5.1b. Irány az állatkert! 
A gyerekekkel beszélgessünk arról, ki volt már állatkertben! Milyen állato-
kat láttak ott? Melyik tetszett a legjobban? 
Oldjuk meg együtt az Élőhelyek című tankocka párosító feladatát: Meg tudod-e 
mondani, melyik állatnak hol van az élőhelye? Húzd össze a megfelelő képeket! 

Jegesmedve – Északi-sark
Indiai elefánt – indiai falvak
Szurikáták – afrikai kősivatag
Azúrlepke – dél-amerikai dzsungel, esőerdő
Agyaras hal (Anoplogaster cornuta) – mélytenger
Farkas – Kárpátok erdőségei
Teve – Szahara 

Ezután olvassuk fel Pásztohy Panka Kőelefánt című meséjét, és figyeljék meg 
a gyerekek, mely állatok szerepelnek benne! Figyeljenek arra is, hogy milyen 
élőhelyet alakítottak ki az állatoknak az Állatkertben! 
A gyerekek alkossanak kis csoportokat, és keressék meg, milyen helyszíneken járt 
a történet főszereplője az Állatkertben! Majd egy nagy csomagolólapra rajzolják 
meg az Állatkert térképét, ahogy a leírás alapján elképzelik! Ügyeljenek arra, 
hogy az állatok környezete hasonlítson az eredeti élőhelyükhöz! 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg, 
hogy az állatkert az álla-
toknak nem természetes 
élőhelye. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Találós kérdések meg-
fejtése
Beszélgetés
Interaktív multimédiás 
feladatok: párosítás
Történet olvasása, 
értelmezése
Térképrajzolás

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Multimédiás eszköz 
(tablet, okostelefon)
Csomagolópapír, 
zsírkréta

15
perc

30
perc

min. 
45 perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Az állatok jobb meg-
ismerése az irodalmi 
műveken, képanyagon és 
kreatív tevékenységeken 
keresztül.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versek, történetek 
olvasása, feldolgozása 
beszélgetéssel, interaktív 
feladatokkal
Medvetánc
Karakteralkotás, mese 
befejezése
Videófilm megtekintése
Ritmusjáték
Hódvárépítés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Multimédiás eszköz (tab-
let, okostelefon)
Homokozójátékok

JEGYZETEIM 

5.2 Séta az állatkertben

Az állatkertben a különböző állatoknál oldjuk meg a hozzájuk tartozó feladatot!

5.2a Medve 
A gyerekek olvassák el Benedek Elek Mackó koma című versét, majd a 
vers alapján készítsék el mackó koma étlapját!
Azután hallgassuk meg a Brumm-brumm, Brúnó kezdetű dalt (amit valószínűleg 
ismernek már az óvodából), és járjunk rá egyszerű lépésekkel medvetáncot! 

Variáció
A dal helyett elolvashatjuk Nyulász Péter Éhes mackó című versét is, amivel ki-
egészíthetjük az étlap lehetőségeit. (Lásd még az Egyéb ötletek között.)

5.2b Szurikáták 
Olvassuk el Finy Petra Szurikáták című meserészletét, majd nézzék meg a 
gyerekek a képeket a Szurikáták című tankockán! Kis csoportokban dolgozhat-
nak. Nevezzék el a tankockán szereplő szurikátákat, beszéljék meg, majd írják le, 
hogy szerintük milyen tulajdonságaik lehetnek, miben különbözhetnek a többi-
ektől! Melyikük lehetne Szurikata?

Folytassák a gyerekek Szurikata meséjét a saját maguk által megalkotott szuriká-
takarakterekkel! 

Vedd figyelembe!
A meserészlet A nagyerejű napernyő című mese bevezető része. A teljes mese az 
Érik a nyár című antológiában olvasható (Cerkabella Kiadó, Szentendre, 2013).

5.2c Fóka 
Ismerkedjünk meg a fókákkal is, olvassuk el Tarbay Ede: A fóka című ver-
sét! Milyennek ismerjük meg a versből ezt a fókát? Milyen a természete? Milyen 
nevet adnátok neki? 
Persze a fókák sem egyformák. Hogy mennyire nem, azt megtudhatjuk a Fó-
ka-móka című kisfilmből, ami a Nyíregyházi Állatpark oroszlánfókáiról szól. 
Figyeljék meg a gyerekek, melyik fókának mi a neve, és mi a kedvenc gyakorlata! 
Milyennek ismertük meg a fókákat ebből a kisfilmből?

Vegyük elő újra a fókaverset, és figyeljük meg egy-egy versszak „mozgását”, rit-
musát! Időmértékes versről van szó, ami a rövid és hosszú szótagok mozgására, 
váltakozására épül. A gyerekek koppantva ismételhetik a hallott ritmust (kétso-
ronként érdemes bemutatni és ismételni).

15
perc

20
perc

25
perc

min. 
2x 45 
perc
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Hűvös vízben  ꟷ  ꟷ │ ꟷ  ꟷ tá-tá │ tá-tá
fürdik a fóka,  ꟷ U U │ ꟷ  ꟷ  tá-ti-ti │ tá-tá
lebukik a mélybe,  U U U U │ ꟷ U ti-ti-ti-ti │ tá-tá
tömzsi az orra.  ꟷ U U │ ꟷ U  tá-ti-ti │ tá-tá

Kurta a bajsza,  ꟷ U U │ ꟷ U  tá-ti-ti │ tá-tá
néha remeg,  ꟷ U U ꟷ  tá-ti-ti-tá
spriccel a víz és ꟷ U U │ ꟷ  ꟷ  tá-ti-ti │ tá-tá
földre pereg.  ꟷ U U ꟷ  tá-ti-ti-tá

Prüsszög és kaffog,  ꟷ U ꟷ │ ꟷ ꟷ  tá-ti-tá │ tá-tá
a fejét rázza,  U U ꟷ │ ꟷ  ꟷ  ti-ti-tá │ tá-tá
szeretné, ha a labdával  U U U U │ U U U U ti-ti-ti-ti │ ti-ti-ti-ti
ő labdázna.  ꟷ  ꟷ │ ꟷ  U tá-tá │ tá-tá

5.2d Hódok 
Olvassuk el Finy Petra A hódok segítsége című meséjét, majd beszélges-
sünk a hódokról! Tudjuk-e, miért építenek várat, és hogyan építik azt? 
A hódvárépítésről bővebben olvashatunk a Zoozoo.hu cikkében, illetve megnéz-
hetünk itt egy angol nyelvű videót is a gyerekekkel a hódok várépítéséről (lásd 
szintén a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán). 

Nézzük meg a Hódok című tankocka hódportréit, és adjanak nevet a gyerekek a 
hódoknak! 
Ha van rá lehetőségünk, a homokozóban vagy egy nagyobb avarkupac környékén 
építsenek hódvárat a kiválasztott hód számára. Az építést legjobb kis csoportok-
ban szervezni.

Variáció
Az állatkerti sétát kiegészíthetjük a jegesmedve megfigyelésével. Olvassuk el hozzá 
Gyárfás Endre Jegesmedve című versét! (Lásd bővebben az Egyéb ötletek között.)

5.3 Minden teremtett állatok 

Állatkertben, vadasparkban tartott óra esetén a következő foglalkozásokat már a 
kirándulás után, mintegy szintézisfoglalkozásként tartsuk meg! 

5.3a Állatos album 
Vigyünk be néhány állatos albumot a gyerekeknek, vagy akinek van otthon, 
és nem félti, behozhatja a sajátját! A szünetben nézegessék a gyerekek az állatos 
albumokat, majd beszélgessünk arról, kinek melyik fotó tetszik a legjobban! 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg, 
hogy az állatok is Isten 
teremtményei.

30
perc

min. 
10 perc

min. 
45 perc
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Állatos albumok 
nézegetése
Kedvenc állatfotó kivá-
lasztása
Énektanulás
Versolvasás, beszélgetés
Rajzos teremtésalbum 
készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Állatos albumok
Énekeskönyv
Rajzlapok, filctollak

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Mozgásos intelligencia 
fejlesztése, összekap-
csolva a verbális-nyelvi 
és természeti intelligen-
ciával.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás
Mozgásos feladatok

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tornaszerek

JEGYZETEIM 

5.3b Minden teremtett állatok 
Tanuljuk meg a gyerekekkel a Református Énekeskönyv 160. dicséretét 
(Minden teremtett állatok)!

5.3c Teremtés album 
Olvassuk el Kiss Ottó Állatos album című versét! Beszéljük meg, hogy 
milyen állatok szerepelnek a versben! Ha illusztrációt kellene készítened egy-egy 
versszakhoz, mit rajzolnál le? 
Majd készítsenek a gyerekek egy Teremtés albumot, amibe mindenki lerajzol egy 
állatot, amit Isten teremtett! 

Vedd figyelembe!
A vers Weöres Sándor A tündér (Bóbita) című versének ritmusára íródott, ami fél 
hexameter sorokból áll. A felolvasásnál követhetjük ezt a ringató (altató) ritmust:

Szép ez az állatos album,  ꟷ U U │ ꟷ U U │ ꟷ  ꟷ  tá-ti-ti │ tá-ti-ti │ tá-tá
benne a kenguru ugrál,  ꟷ U U │ ꟷ U U │ ꟷ  ꟷ  tá-ti-ti │ tá-ti-ti │ tá-tá
itt a kanári, a delfin,  ꟷ U U │ ꟷ U U │ ꟷ  ꟷ  tá-ti-ti │ tá-ti-ti │ tá-tá
ott a zsiráf, az oroszlán.  ꟷ U U │ ꟷ U U │ ꟷ  ꟷ  tá-ti-ti │ tá-ti-ti │ tá-tá

5.4 Állati tesi 

A testnevelésóra Kovács András Ferenc és Lackfi János versei köré szerveződik 
úgy, hogy minden versszakhoz hozzárendelünk valamilyen mozgásformát. Az 
egyes mozgások időtartamát az határozza meg, mennyire szeretik a gyerekek az 
adott mozgást. A mozgásformák egy része csak tornateremben hajtható végre. 

5.4a Koala, kenguru – Kovács András Ferenc: Állati kérdések (részlet)
Bordásfalra mászás, széttekintés a bordásfal tetejéről.
Kenguruversenyek:
– Ki tud páros lábbal, helyből messzebbre ugrani,
– gyorsabban megtenni egy adott távolságot?
Kengurufogó: csak páros lábbal ugrálva szabad közlekedni.

5.4b Lajhár – Kovács András Ferenc: Állati kérdések (részlet)
Kifeszített kötélen (vagy vízszintes rúdon, alacsony ágon) lajhármászás.

5.4c Zsiráf – Lackfi János: Zsiráf mondja
A gyerekek emeljék magastartásba egyik kezüket, a másikat nyújtsák ki hátul, 
hogy a feneküknél legyen a felfelé fordított tenyerük! Így lesznek zsiráfok: ma-
gasra nyújtott karjuk a zsiráf feje, hátulra tett kezük a zsiráf farka.

10
perc

min. 
25 perc

45
perc
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Zsiráfjárás – hosszú, lassú lépésekkel járás.
Zsiráfkocogás – nyújtott lépésekkel lassú futás.
Lombevés – a bordásfal különböző fokai jelzik a fakorona szintjeit. Minden szint-
hez kössünk krepp-papírcsíkokat vagy színes szalagokat! Legalább három-négy 
magasságszint legyen. Ki melyik magasságig tudja elérni a fákat (szalagokat)?
Zsiráfivás – a zsiráfok csak úgy tudnak inni, ha szétterpesztik a lábukat, és úgy 
hajtják le a fejüket (találunk róla egy képet a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény 
aloldalán). Próbálják ki a gyerekek ezt a testtartást: hajoljanak előre derékból 
addig, amíg a kezük (a zsiráf feje) a földet nem éri, a térdüket azonban ne hajlít-
sák be!

5.4d Saskeselyű – Lackfi János: Keselyű mondja
Keselyűfogó – a keselyű széttárt kézzel, körözve próbálja elfogni zsákmányát, a 
többieket. 
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