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Magyar kutyafajták
2x45 perces távoktatási tananyag 

(magyar, természetismeret, vizuális kultúra, technika)

Az elsős-másodikos gyerekek általában csak azokat a kutyafaj-
tákat ismerik, amelyek a környezetükben élnek. Ezt a tudásukat 
bővíthetjük akár jelenléti, akár virtuális anyagfeldolgozáson 
keresztül. 

Áttekintő vázlat
6.1 Magyar kutyafajták  2x45 perc

6.1a Puli, pumi, pincs  15 perc
6.1b Prézli  15 perc
6.1c Kutyahűség  15 perc
6.1d Pulikészítés  45 perc

Összesen:  2x45 perc

Ha jelenléti órát tartunk, érdemes megszervezni, hogy a gyerekek 
biztonságos körülmények között találkozhassanak valamelyik 
(vagy több) kutyával a megismert fajták közül.
Ha virtuális órát tartunk, a feladatsor dokumentumát osszuk meg 
a gyerekekkel! A megoldáshoz szükségük van digitális eszközre és 
online kapcsolatra.

FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Magyar kutyafajták

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 Puli, pumi, pincs 
Hallgasd meg Janicsák István Puli, pumi, pincs című versét Gálvölgyi János 
előadásában!

Egészítsd ki a Puli, pumi, pincs című tankockán Janicsák István verssorait a meg-
felelő szóval! Mit figyelhetsz meg?
Észrevetted, mi a rímek szabálya? Figyeld meg jobban, milyen hangok 
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Janicsák István: 
Puli, pumi, pincs
Pásztohy Panka: 
Prézli (részlet)
Bartos Erika: Kutyahűség

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Digitális eszköz 
(számítógép, 

okostelefon a gyerekek 
számára)

Online óra anyaga 
(elérhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)
Erősebb karton (ha le-
het, fekete fotókarton)
Folyékony ragasztó
Fekete fonal
Két kb. 10 cm széles, 
színes kartoncsík
Ceruzás doboz / tolltartó
Olló
Ceruza, filc
Fehér karton

ÉVFOLYAM
2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerkedje-
nek a magyar kutyafaj-
tákkal.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers meghallgatása
Vers, mese olvasása
Rímkeresés, rímfejtés
Interaktív multimédiás 
feladatok: szövegkiegé-
szítés, párosítás, felelet-
választás, szövegsorrend
Pulifigura készítése 
papírból, fonalból

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

6. 
tanegység

15
perc

2x45
perc
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MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Digitális eszköz (szá-
mítógép, okostelefon a 
gyerekek számára)
Online óra anyaga (el-
érhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)
Erősebb karton (ha lehet, 
fekete fotókarton)
Folyékony ragasztó
Fekete fonal
Két kb. 10 cm széles, 
színes kartoncsík
Ceruzás doboz / tolltartó
Olló
Ceruza, filc
Fehér karton

JEGYZETEIM 

ismétlődnek a rímelő szavakban! 
Olvasd el a szöveggyűjteményből a verset, és figyeld meg, hogyan helyezte el a 
költő a rímszavakat! Találsz-e köztük olyat, ami nem szerepelt az előbbi tankoc-
kán? Melyik az a szó, és miben különbözik a többitől? (ints – ts betűkapcsolatot 
írunk, de cs-nek ejtjük)

Ismered eléggé a kutyafajtákat? Párosítsd a Magyar kutyafajták című tankockán 
a kutyák képét a fajtájuk nevével! Neked melyik fajta tetszik a legjobban? Melyik 
kölyökkutyát választanád? Janicsák István verséből melyik kutya nem szerepel a 
magyar kutyafajták között?

6.1b Prézli 
Olvasd el Pásztohy Panka Prézli című meserészletét a 
szöveggyűjteményből, és válaszd ki a helyes megoldást a Prézli című tankockán!

6.1c Kutyahűség 
Olvasd el Bartos Erika Kutyahűség című versét a szöveggyűjteményből, 
majd emlékezetből rendezd megfelelő sorrendbe a verssorokat a Kutyahűség 
című tankockán! Vigyázz, nem szerepel minden verssor!

A vers alapján gondolkodj el rajta, mit jelent egymásnak a kutya és a gazdája? 

Vedd figyelembe!
Jelenléti órához további kérdéseket találunk az Egyéb ötletek között.

6.1d Pulikészítés 
Az ajánlott videófilmen lépésről lépésre megfigyelheted, hogyan készíts 
magadnak egy kis pulikutyát. 
Mire lesz szükséged?
• erősebb karton (ha lehet, fekete fotókarton)
• folyékony ragasztó
• fekete fonal
• Két kb. 10 cm széles, színes kartoncsík
• ceruzás doboz vagy tolltartó
• olló
• ceruza, filc
• fehér karton

45
perc

15
perc

15
perc
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Milyen lépésekben dolgozz?
1. A fehér kartonra rajzold fel a kutya körvonalait! A lábait kb. 1 cm-rel hosz-

szabbra rajzold, mint a valóságban! Vágd ki a formát! Ez lesz a sablonod. 
2. Rajzold fel kétszer a fekete kartonra a kutyaformát, vágd ki, és ragaszd össze 

úgy, ahogyan a videón látod: a kutya testét ragaszd össze, de lábainál kb. 1 
cm-t hajts ki, és ennek segítségével ragaszd rá a kutyát a színes kartoncsík-
ra! A másik kartoncsíkot kettévágva elfedheted a „talapzat” ragasztását. 

3. A ceruzásdobozra vagy tolltartóra tekerj bőven a fonalból, egy fonaldarab-
bal kösd össze az egész köteget, majd vágd le a videón látható módon! A 
fonalköteget ragaszd a papírkutyára!

4. Farkat, orrot és fület is készíts, kisebb fonalpamacsokból! Végül ollóval for-
mázhatod a kutyát. 
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