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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Miklya Zsolt: 
Állati találósok
Pásztohy Panka: 
Kőelefánt
Páskándi Géza: A medve
Lackfi János: Állatos

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Digitális eszköz (szá-
mítógép, okostelefon a 
gyerekek számára)
Online óra anyaga 
(elérhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)
Írólap méretű karton, 
rajzlap, színes papír
Rajz- vagy festőeszköz
Olló, ragasztó, fonal

ÉVFOLYAM
2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek tegye-
nek virtuális sétát az 
állatkertben.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers, mese olvasása
Interaktív multimédiás 
feladatok: párosítás
Találós kérdések megfej-
tése, szólások értelme-
zése
Állatkép készítése 
fonalráccsal

JEGYZETEIM 

Irány az állatkert!
2x45 perces távoktatási tananyag 

(magyar, természetismeret, vizuális kultúra)

A gyerekeket hívjuk egy virtuális állatkerti sétára.

Áttekintő vázlat
6.1 Irány az állatkert!  90 perc

6.1a Találósok  15 perc
6.1b Hol élnek?  15 perc
6.1c Medveszokások  15 perc
6.1d Mit tennének az állatok?  15 perc 
6.1e Állatok rács mögött 30 perc

Összesen:  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 Irány az állatkert! 

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 Találósok 
Mi lehet a megfejtés? Párosítsd az Állati találósok című tankocka (Miklya 
Zsolt: Állati találósok) találós kérdéseit a képekkel! Az állat nevét az i betűre kat-
tintva megtudhatod. A helyesen párosított találós kérdések és képek eltűnnek.

6.1b Hol élnek? 
Az Élőhelyek című tankockán állatokat és élőhelyeket láthatsz. Meg tudod-e 
mondani, melyik állatnak hol van az élőhelye? Húzd össze a megfelelő képeket! 

6. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

15
perc

15
perc

90
perc



JEGYZETEIM

Olvasd el Pásztohy Panka Kőelefánt című meséjét, és figyeld meg, itt milyen állatok-
ról van szó! Milyen élőhelyet alakítottak ki ezeknek az állatoknak az Állatkertben?

6.1c Medveszokások 
Olvasd el Páskándi Géza A medve című versét a szöveggyűjteményből! Mit 
tudunk meg a medvéről? Milyen tulajdonságait ismerjük meg? Mit csinál, ha jó a 
kedve, és mit, amikor morcos? Melyik nevét szereti, melyiket nem? 

A versben a barnamedvéről van szó. Milyen medvefajtákat ismerünk még? Páro-
sítsd a Medvék és mackók című tankockán a különböző medvéket a nevükkel!

Biztosan te is ismersz néhány szólást, közmondást a medvékről. Párosítsd a Med-
veszólások című tankockán található szólásokat a jelentésükkel!

6.1d Mit tennének az állatok? 
Az Állati szuperképességek című tankockán párosítsd az állatok képét a 
szuperképességükkel! Az állat nevét elolvashatod, ha a kép jobb sarkában lévő 
i betűre kattintasz.

Olvasd el Lackfi János Állatos című versét a szöveggyűjteményből! Az Állatos 
című tankockán oszd két csoportba a tevékenységeket: mi az, amit meg tudnak 
tenni az állatok, és mi az, amit szeretnének tenni? 

6.1e Állatok rács mögött 
Készítsd el az egyik kedvenc állatod képét úgy, mintha az állatkert rácsain 
keresztül látnád! 
Az alaphoz kell egy írólap méretű karton vagy hullámpapír, valamint fehér rajz-
lap, színes papír, fonal, olló, ragasztó és rajz- vagy festőeszközök.  
A rajzlapra rajzold rá az állatot! Festheted temperával, vagy elkészítheted papírki-
vágással is. Ha készen vagy, vágd ki a lapból!
Az alaplap szélét kb. egy centiméterenként vágd be kb. egy centiméter mélyen. 
Ezután ragassz hátteret színes papírból, majd ragaszd rá a kivágott állatot is! 
Végezetül készítsd el a rácsokat úgy, hogy fonallal tekered körbe az alaplapot, és 
minden áthajtásnál beleakasztod a fonalat egy vágatba!
Segítségedre lehet a következő kép: Zebra a rács mögött.
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MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Digitális eszköz (szá-
mítógép, okostelefon a 
gyerekek számára)
Online óra anyaga 
(elérhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)
Írólap méretű karton, 
rajzlap, színes papír
Rajz- vagy festőeszköz
Olló, ragasztó, fonal

15
perc

15
perc

30
perc


