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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Év múlik – magyar népi 
mondóka, Nagyszalonta 
(Bihar)
Tavasz: virágzik a 
barack… – magyar népi 
mondóka 
Jégen járó január… – 
magyar népi mondóka, 
Éradony (Bihar) 

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Aszfaltkréta

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Évszakok átismétlése, 
mozgáskoordináció 
fejlesztése, 
szövegmondás és 
mozgás összehangolása

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Találós kérdés megfej-
tése
Téri tájékozódás: körben 
évszakhely megkeresése
Fogójáték
Felelgető és mímes 
mozgásos játék

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Aszfaltkréta

Év múlik
45 perces készségfejlesztő óra (magyar, testnevelés)

A gyerekek mozgáskoordinációjának, illetve a nagymozgásoknak 
igen fontos szerepe van a betű- és olvasástanítás szakaszában. 
A körvonalban való mozgás segíti a testtudatosság fejlődését is. 
A mondókázás fejleszti a gyerekek ritmusérzékét, az évszakok 
és a hónapok átismétlésével pedig nemcsak lexikális ismereteik 
gyarapodnak, hanem világképük is épül. 

Áttekintő vázlat
1.1 Év múlik 45 perc

1.1a Év múlik 20 perc
1.1b Évszaksoroló 10 perc
1.1c Évszakkörök 15 perc

Összesen: 45 perc

Ezt az órát lehetőleg az udvaron, esetleg a tornateremben tart-
suk meg! 
Olyan helyet válasszunk, ahol lehetőség van nagy kör/körök 
felrajzolására. Tornateremben krétarajz helyett tornaszerekkel, 
labdákkal, babzsákokkal stb. is kijelölhetjük a körök fő pontjait. 

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Év múlik

1.1a Év múlik
A gyerekeknek mondjuk el (olvassuk fel) az Év múlik kezdetű mondókát  
(magyar népi mondóka, Nagyszalonta /Bihar/), ami találós kérdésként is ismert. 
Próbálják meg kitalálni, ki lehet a négy testvér! Ha szükséges, segítsünk nekik a 
kitalálásban:
Rajzoljunk a földre egy nagy kört, és osszuk négy részre! Az első negyedébe 
rajzoljunk hópelyhet, a másodikba egy virágot, a harmadikba egy napocskát, a 
negyedikbe esőcseppet vagy felhőt!
Ha kitalálták a gyerekek, hogy az évszakokról van szó, mindenki álljon bele abba 
az évszakba, amelyikben született! Ha első hallásra kitalálták a megoldást, akkor 
utólag rajzoljuk fel a négy részre osztott kört, és rajzoljunk bele megfelelő jeleket!

1. 
tanegység
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Majd rendezzünk egy gyors fogójátékot, amikor egy évszakot, illetve a hozzá tar-
tozó gyerekeket nevezzük ki fogónak, ők kergetik a többi évszak gyerekeit. A játék 
indítása többfélképpen is elképzelhető:
1. A gyerekek a körben, évszakhelyükön tartózkodnak. Már ismerik a szabályt, 

de még nem tudják, ki lesz a fogó. A pedagógus elkiáltja az évszak-fogó ne-
vét, mire indulhat a játék, és mindenki elhagyhatja a helyét. A játék az egész 
udvaron vagy kijelölt játéktéren zajlik. 

2. A gyerekek ismerik a szabályt, és tudják, melyik évszak lesz a fogó. A fogócso-
port a körben évszakhelyén tartózkodik. A többi évszak tagjai szétszélednek 
a játéktéren. A játék jelre indul, ami visszaszámlálás is lehet: pl. 6-ot számo-
lunk visszafelé, miután a többiek elhagyták a kört, a nulla helyett pedig rajtot 
mondunk, és startolhatnak is a fogók. 

1.1b Évszaksoroló 
Olvassuk fel a gyerekeknek a Tavasz: virágzik a barack… kezdetű évszakso-
roló magyar népi mondókát! Majd tanuljuk meg felelgető játékkal: a pedagógus 
mondja az évszak nevét, mire a gyerekek saját évszakuk sorával válaszolnak. Ha 
már jól megy, mondhatják a többi évszak válaszát is. 

Segíthetünk az évszakok megidézésében mímes mozgásjátékkal is. A válaszolók 
az évszak sorához a következő mozgásokat végzik:
• virágzik a barack – kezünket felemeljük, ujjaink sziromként kinyílnak
• fészkére jár a madár – karunkkal repdeső mozdulatok
• legelget az őz – törzsdöntéssel, mélyre hajolva „legelészünk”
• erős már a szél – hajladozunk, mintha szél fújta fák vagy ágak lennénk.

1.1c Évszakkörök 
Rajzoljunk fel az évszakoknak megfelelően négy nagy kört, egymástól 
nem túl messze, négyzetes elrendezésben (mintha egy oldalfelezőkkel négyfelé 
osztott négyzet egy-egy negyedében lennének)! Majd a pedagógus olvassa fel a 
Jégen járó január… kezdetű hónapsoroló mondókát is (magyar népi mondóka, 
Éradony /Bihar/)! Beszéljük meg a gyerekekkel, hogy melyik évszakhoz melyik 
hónap tartozik! A játék során a pedagógus lassan, sorról-sorra olvassa fel a ver-
set, és a sorok között nagy szünetet tart. A gyerekek közben az évszaknak meg-
felelő kört járják körbe, azzal a mozgásformával, ami kifejezi az adott hónapot. 
A mozgásformákat megbeszélhetjük, ki is próbálhatjuk előre, de lehet spontán 
improvizáció is. Legjobb, ha a körmozgást maga a pedagógus vezeti, a következő 
évszak köréhez átvezetve a gyerekeket, amikor az következik. (Lásd az ábrát)
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Felelgető játékkal is összeköthetjük a mozgást, amikor a felolvasott sort a gyere-
kek megismétlik, és közben mozognak is.

• Jégen járó január – tél: csúszkáló, óvatos lépegetés, mintha jégen járnánk
• fagyot hozó február – tél: fázunk, didergünk, két karunkkal ölelve csapkodjuk 

magunkat
• rügyfakasztó március – tavasz: guggolásban járás, majd ugrás, ahogy kipattan a 

rügy
• füttyös fiú, április – tavasz: ugrálás, viháncolás, aki tud, fütyülhet
• május, virágdús – tavasz: kitárt karokkal, szétnyitott ujjakkal járás és forgás, 

mintha virágzó gyümölcsfák lennénk
• kalászérlelő június – nyár: járás közben karokkal nyújtózás felfelé, ujjak is felfe-

lé nyitnak
• kaszasuhintó július – nyár: járás közben karlengetés, mintha kaszálnánk
• aranyat érő augusztus – nyár: karokat kitárva futás körbe
• szőlőszagú szeptember – ősz: mintha a szőlőt taposnánk, nagy dobbantásokkal 

körbejárás
• levelet ontó október – ősz: előrehajolt derékkal, karokat oldalt tartva, de keze-

ket lelógatva járjunk körbe
• ködnevelő november – ősz: behunyt szemmel, egymás vállába kapaszkodva 

járunk körbe
• deres-daras (darás) december – tél: didergve, toporogva járunk körbe.
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