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Nyárbúcsúztató
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

(magyar, vizuális kultúra)

A nyár sok szép emléket hagy maga után. Ezen a dupla órán kicsit 
rendhagyó módon gyűjtjük össze a nyár emlékeit: asszociációs 
játékokkal, „kisbíróskodással” egybekötött kreatív szövegalkotás-
sal, valamint képalkotással. 

Áttekintő vázlat
3.1 Nyárbúcsúztató  45 perc

3.1a Nyári szólánc  10 perc
3.1b Nyári lista  15 perc
3.1c Nyári el…  20 perc

3.2 Nyári emlék  45 perc
Összesen:  2x45 perc

Ha van rá lehetőségünk, vigyünk be a foglalkozásra egy pergődo-
bot! A képalkotás technikai lehetőségeit gondoljuk át, és a szük-
séges eszközöket, anyagokat készítsük elő! Ha a kollázskészítést 
is bevállaljuk, ahhoz többféle színes és mintás papírt, csomago-
lópapírt érdemes bevinni a gyerekeknek. A kollázshoz szükséges 

papírokat (pl. használt díszcsomagolópapírt) egész évben gyűjthetjük, így gazdag 
készletünk lesz a hasonló szervezésű feladatokhoz.

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Nyárbúcsúztató

3.1a Nyári szólánc
Mi jut eszedbe a nyárról? – A gyerekekkel üljünk körbe, és játsszunk kü-
lönböző szójátékokat a nyárral kapcsolatban!

1. Asszociációs szólánc a „nyár” szóból kiindulva. A gyerekek üljenek körbe. 
A pedagógus mondja ki az indító szót (nyár). Akihez odafordul és rámoso-
lyog, mint a napocska, az kimondhatja azt a szót, ami szerinte a nyárban a 
legfontosabb, a legjobb, majd „napsugármosolygással” adja át a stafétát a 
következő gyereknek. Fontos szabály: nem szabad olyat mondani, amit már 
hallottunk.
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Gévai Csilla: Amíg kirán-
dulunk (részlet)
László Noémi: Dobpergés
Rangáné Lovas Ágnes: Az 
első nap az iskolában

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Internet, projektor, 
hangfal 
(pergődob)

Rajzolás, festés, kol-
lázskészítés anyagai, 
eszközei

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Asszociációs készség, 
figyelem, szókincs, 
szövegalkotási készség 
fejlesztése.

3. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

45
perc

10
perc



MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Asszociációs és betűala-
pú szógyűjtés
Történetolvasás
„Nyárlista” készítése
Versolvasás, beszélgetés
Nyárbúcsúztató lista 
készítése
Múltidéző kisfilm megte-
kintése: a helyi hírközlés 
múltja
Kreatív szövegalkotás, 
improvizatív szerepjáték

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
 (Pergődob)

JEGYZETEIM

2. Hasonló, mint az előző játék, de tágabb asszociációs mezővel: a gyerekek 
azokat a szavakat gyűjtik, amelyek a nyár szó hallatán az eszükbe jut. Lehet, 
hogy éppen a tél, vagy az, hogy cipőfűző (a kapcsolatot nem kell megma-
gyarázni). Figyeljük meg, hova jutunk, mire mindenki sorra kerül?

3. Az asszociációs szóláncot nehezíthetjük úgy is, hogy csak bizonyos kezdőbe-
tűvel lehet szavakat mondani a nyárról. 

3.1b Nyári lista 
Olvassuk el a rövid részletet Gévai Csilla Amíg kirándulunk című könyvé-
ből, és beszéljük meg, hogy Domának mi volt a legjobb a nyárban! Majd beszéljük 
meg, hogy a mi kérdőszó-e a legmegfelelőbb! Hogyan kérdezhetnénk másképp? 
Olvassuk el újra a szöveget, és figyeljük meg, hogy a felsorolt négy dolog közül 
hány vonatkozik emberekre, emberi kapcsolatokra! Találgassunk, vajon miért 
sorolhatta a nyár legjobb „eseményei” közé Doma azt, hogy megismerkedett 
Nanukkal és az ikrekkel? Ki lehet Nanuk, és kik lehetnek az ikrek? 
A gyerekek készítsenek egy saját listát arról, hogy számukra mi volt a legjobb a 
nyárban! A listába nemcsak események, „kalandok”, hanem barátságok, kapcso-
latok is kerülhetnek. 

Vedd figyelembe!
A listaírás címszavakkal vagy rövid mondatokkal is történhet. Egyfajta vázlatról 
van szó, nem kell összefüggő szöveg.

Ha a gyerekek kíváncsiak rá, hogy ki lehet Nanuk, vagy kik az ikrek, ajánlhatjuk 
nekik, hogy olvassák el Gévai Csilla Amíg kirándulunk című könyvét (Pagony, Bp., 
2016) a „Most én olvasok!” sorozatból. És elmondhatjuk, hogy Nanuk egy eszkimó 
fiú, az ikrek pedig lányok, Lívia és Lídia, akikkel Doma nagyon jó „ikres” játékokat 
játszott a nagynénijük kertjében.

3.1c Nyári el… 
Olvassuk el László Noémi Dobpergés című versét, és kérdezzük meg a 
gyerekektől: Szerintetek ki mondja ezt? Ki beszél a versben? Miből gondolhatjuk, 
hogy iskolás gyerek lehet? Majd gyűjtsük ki, mi az, ami a versbeszélő gyerek sze-
rint elmúlt a nyárral! 
Készítsünk saját listát is arról, hogy mitől búcsúzunk az iskolakezdéssel! A lista-
készítés történhet szóban, közösen vagy kis csoportokban szógyűjtéssel, illetve 
egyénileg írásban.

Vajon miért lett Dobpergés a vers címe?
Beszéljünk a gyerekeknek a régi, falusi kisbírókról, akik dobpergéssel hívták fel 
magukra a figyelmet, majd felolvasták a közérdekű közleményeket!
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20
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Nézzük meg a gyerekekkel a csorvási kisbíró hirdetését, amit dobszóval vezet be! 
(A felvétel elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán. Indításkor a 
lejátszópanelen a hangot fel kell hangosítani.)
Különösen az első húsz másodpercet érdemes megnézni, a hírmondást beve-
zető dobpergést, majd a „Figyelem, figyelem! Közhírré tétetik!” kiáltást. Ezután 
bármilyen hír következhetett, amit a lakosság számára hírül akartak adni. Annak 
a világnak a helyi hírközlése volt ez, amelyik még nem rendelkezett elektromos 
hírközlő eszközökkel.

Olvassák fel a gyerekek a Dobpergés című verset úgy, mintha kisbíró hirdetése 
lenne! 
Mit tesz a vers közhírré? Mi az a hír, ami mindenkit érint?
A vers nyomán folytassuk a beszélgetést: Ki az, aki nem szállt el a nyárral? És 
mi az, ami szintén nem szállt el a nyárral? Milyen értékeket, emlékeket vihetünk 
magunkkal a következő évre? (A lábdobogást és jókedvet mindenképpen.)

A gyerekek egyénileg vagy kis csoportokban alkossanak szöveget a kisbírónak, 
amivel az ősz megérkezését jelentheti be a falunak/városnak! Ha van rá lehe-
tőségünk, vigyünk be pergődobot, hogy a hír bejelentése előtt jelezzék vele a 
kisbíró érkeztét! (Ennek hiányában padon, széktámlán is dobolhatunk.)

Vedd figyelembe!
Az utolsó feladatra lehet, hogy nem jut elég idő. A szövegalkotás történhet cso-
portmegbeszélés során szóban, majd improvizatív szerepjáték követheti, amire jó 
előadókészséggel rendelkező gyerekek vállalkozhatnak.
Az írásbeli szövegalkotás maradhat otthoni, szabadon választható feladat.

3.2 Nyári emlék

Olvassuk el a gyerekekkel Rangáné Lovas Ágnes Az első nap az iskolában
című prózaversét, és beszéljük meg, miért érdekes, miért furcsa az, amit a vers-
beszélő mond, illetve rajzolt! Majd beszélgessünk arról, hogy milyen „furcsa”, a 
megszokottól eltérő képekkel lehetne jellemezni a nyarat!

Nézzünk meg néhány festményt a Nyár másként című tankockán, a nyár érdekes 
szempontú megjelenítésével (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény alol-
dalán)! (A képre kattintva nagyíthatunk, az i betű alatt olvashatjuk a festő nevét 
és a kép címét. A kép sorszáma nem érdekes.)

Végül a gyerekek alkossák meg a saját képeiket a legszebb nyári élményükről, 
szabadon választott technikával!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A nyár ábrázolása sajátos 
nézőpontból.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás, értelmező 
beszélgetés
Interaktív multimédiás 
feladat
Képalkotás: rajzolás, 
festés, papírkollázs

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzolás, festés, kol-
lázskészítés anyagai, 
eszközei

45
perc


