
JEGYZETEIM 

Tócsák ideje
45 perces vagy 2x45 perces komplex 

szövegfeldolgozó óra 
(magyar, hittan, vizuális kultúra, testnevelés)

Az eső, a tócsa az ősz elengedhetetlen kelléke, mint ahogy a 
szivárvány Isten szeretetének a jelképe. A verseken, mozgásokon 
és a vizuális ábrázolásokon keresztül ezt az elemi örömérzetet 
szeretnénk átadni a gyerekeknek. 

Áttekintő vázlat
2.1 Tócsák ideje  1x vagy 2x 45 perc

2.1a Tócsák az udvaron 20 perc 
2.1a variáns Esőcsinálás 15 perc
2.1b Szivárványos tócsa 15 perc
2.1c Szivárvány portré 15 perc
2.1d Ugróiskola (kiegészítő feladat) 25 perc

Összesen:  1x vagy 2x45 perc

A választható első feladatot eső után az udvaron kezdjük, amikor 
már felszáradt a víz, de vannak még nagy tócsák! Fontos, hogy 
minden gyereknek legyen gumicsizmája!

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Tócsák ideje

2.1a Tócsák az udvaron
A gyerekek úgy menjenek le a szünetre, hogy húzzanak gumicsizmát! 
Keressünk tócsákat, és tapicskoljunk bele! Majd (ha eléggé felszáradt a föld) a 
lábnyomokkal alakítsunk ki különböző „utakat” (pl. hullám- vagy cikkcakkvonal-
ban haladjunk)!

2.1a variáns (választható): Esőcsinálás 
Utánozzuk az eső hangját! A gyerekek üljenek körbe, és mutassuk meg 
nekik a hangutánzó mozdulatokat:
• Tenyerünket összedörzsöljük – gyülekeznek a felhők, fúj a szél
• Két ujjunkkal verjük a tenyerünket – csöpög az eső
• Tapsolunk – esik az eső
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Kalász Márton: Zápor
Kiss Ottó: Vége van a 
nyárnak
Kis Ottó: Szivárványos 
tócsa

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Rajzeszközök, írólap/
rajzlap
(Aszfaltkréta)
(Gumicsizmák)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Élményszerűvé tenni 
a versekkel, vízzel és 
iskolával való találkozást 
játéktevékenységeken 
keresztül.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
(Tapicskolás)
Versolvasás, szógyűjtés
Mímes, mozgásos játék
Bibliai történet felidézé-
se vagy elmesélése
Önarckép rajzolása

2. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

1x45
perc

2x45
perc

15
perc

20
perc



MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
(Gumicsizmák)
Rajzeszközök, írólap/
rajzlap
(Aszfaltkréta)

JEGYZETEIM

• Tenyerünkkel a térdünket verjük – zuhog az eső
• Dobolunk a lábunkkal – mennydörög
A hangadás erősségével, gyorsaságával tudjuk az eső erősségét „szabályozni”.

Olvassuk el Kalász Márton Zápor című versét, és keressük ki azokat a szavakat, 
kifejezéseket, amelyek mozgást fejeznek ki! Mozogjuk is le őket, de a helyünket 
csak az utolsó mozgással hagyjuk el:
• dől a sok esőcsöpp – ujjainkat mozgatjuk
• nyüzsög a járda – nyüzsögjünk
• ugranak, hullanak – ugráljunk, hulljunk, mint az esőcseppek
• iskolába menni – járjunk helyben
• hólyagzik – fújjuk fel levegővel az arcunkat, pukkantsunk
• törli a krétát – törlő, felmosó mozdulat
• odébbállt – lépjünk ki, álljunk odébb!

2.1b Szivárványos tócsa 
Olvassuk fel Kiss Ottó Vége van a nyárnak című versét a „Lehet majd…” 
sorig! A gyerekek fejezzék be, hogy vajon mit lehet csinálni a tócsákkal!

Kérdezzük meg, hogy láttak-e már olyan tócsát, ami szivárványszínű! Vajon miért 
lett ilyen? (Ha lehetőségünk van rá, vigyünk be egy kis befőttesüveget, az alján 
kevés vízzel, amibe benzint vagy gázolajat csöpögtetünk, hogy a gyerekek meg is 
tapasztalják, amiről beszélünk.) 
Olvassuk el Kis Ottó Szivárványos tócsa című versét, és beszéljük meg, melyik 
bibliai történetről van benne szó! Ha a gyerekek nem ismerik, néhány szóval 
meséljük el Nóé történetét!

2.1c Szivárványportré 
A gyerekek rajzolják le magukat (filctollal vagy zsírkrétával), hogy milyen 
lenne az ő „szivárványos arcképük”, ami Isten elé kerül!
Ha van időnk, és a gyerekek nyitottak rá, rajz közben beszélgethetünk arról is, 
hogy Isten mennyiféle „színt” lát bennünk. Milyen színűnek láthat, ha vidámak 
vagyunk, ha segítőkészek, ha morcosak, stb.?

2.1d Ugróiskola (kiegészítő feladat) 
Az óra után menjünk le az udvarra, és játsszunk ugróiskolát a gyerekekkel!

Tócsaugrást is rendezhetünk, ha találunk nem túl nagy, átugrásra alkalmas tó-
csát. Ehhez érdemes megint gumicsizmát húzni. 
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15
perc

15
perc

25
perc


