
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Kántor Péter: Őszre 
fordul 
Kányádi Sándor: 
Őszeleji kívánság
Mándy Stefánia: 
Gólyabúcsúzó

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal 

Aszfaltkréta vagy színes 
szigetelőszalag, illetve 
ragasztószalag

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Számfogalom, ritmus- és 
asszociációs készség 
fejlesztése, őszi han-
gulat átélése a vándor-
madarak és az ember 
nézőpontjából.

JEGYZETEIM

Madárköltözködő
2x45 perces komplex készségfejlesztő és 

szövegfeldolgozó óra első osztályosoknak 
(magyar, ének-zene, testnevelés)

Az őszhöz hozzátartozik a gyülekező, vonuló madarak képe. 
Érdemes erre felhívni a gyerekek figyelmét, és egy kicsit jobban 
megismerni a költöző madarakat. Ez a téma kiválóan alkalmas 
arra, hogy a verseken keresztül fejlesszük a gyerekek ritmusér-
zékét, asszociációs és képi fantáziáját. A második órában pedig a 

mozgáskoordináció fejlesztésére van lehetőségünk, ami előkészíti a finommotori-
kus mozgásokat, illetve a betűelemek írását. 

Áttekintő vázlat
4.1 Madárköltözködő  45 perc

4.1a. Fecskeszámlálgató  10 perc
4.1b. Fecskeritmusok  10 perc
4.1c Őszeleji kívánság  15 perc
4.1d Gólyabúcsú 10 perc

4.2 Madártornaóra  45 perc
Összesen:  2x45 perc

A fejlesztő óra terve első osztályosok számára készült, ám némi 
bővítéssel második osztályosok számára is átalakítható. Találunk 
erre is variációt, de bátran alakíthatjuk tovább a csoport készsé-
geit figyelembe véve.
A madártornaóra optimális helyszíne az udvar, ahol a kövezetre 
krétával is rajzolhatunk.

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Madárköltözködő

4.1a Fecskeszámlálgató 
Nézzük meg az Indulásra kész című tankockán látható madarakat (elérhe-
tő a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán)! Felismerjük-e őket? (Külön-
böző fajta fecskék.) Mikor szoktak a fecskék kiülni a villanydrótra? Miért?
Rakjuk növekvő sorrendbe a képeket aszerint, hogy hány fecske ül a dróton! 
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4. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

10
perc

45
perc



JEGYZETEIM 

4.1b Fecskeritmusok 
Tapsoljuk le a Fecskeritmusok című tankocka képén látható fecskék 
ritmusát (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán)! Először a 
pedagógus tapsolja, a gyerekek pedig tapsolják vissza a ritmust, majd megpró-
bálkozhatnak vele önállóan is! Ritmusjelekkel így fest: 

       ti-ti-ti-ti   ti-ti-ti-ti

       ti-ti-ti-ti   tá-tá

Ha már jól megy a ritmizálás, füleljenek a gyerekek, és hallgassák meg ugyanezt a 
ritmust Kántor Péter: Őszre fordul című versében, amit a pedagógus olvasson fel 
ritmizálva! Mivel ütemhangsúlyos versről van szó, legtöbbször az ütem első szótagja 
hangsúlyos, tehát erősebben megnyomjuk (nyomatékot kap, akár üthetünk is rá):

Őszre fordul, alacsonyan         ti-ti-ti-ti   ti-ti-ti-ti
repülnek a fecskék.         ti-ti-ti-ti   tá-tá
Hűvösödnek, rövidülnek        ti-ti-ti-ti   ti-ti-ti-ti
a tóparti esték.          ti-ti-ti-ti   tá-tá

Majd olvassuk-mondjuk felelgetve legalább egy-két versszakát: a pedagógus két-
soronként olvassa ritmikusan a verset, amit a gyerekek ismételjenek meg!

Vedd figyelembe!
A vers feldolgozásához lásd még az Egyéb ötletek első feladatsorát Jóban-rossz-
ban lenni címmel (7.1.).

4.1c Őszeleji kívánság 
Olvassuk fel a gyerekeknek Kányádi Sándor Őszeleji kívánság című versét 
is!
Mit jelenthet az alábbi két sor?

A vadludak és a darvak
már az égre ékelődnek,

Nézzünk meg egy drónfelvételt arról, hogyan vonulnak a darvak a Hortobágy 
felett! (A Darvak vonulása című tankocka elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűj-
temény aloldalán.)

Gyűjtsük ki, milyen állatok szerepelnek még a versben! Mit csinálnak ezek az 
állatok, mi jelzi az ősz közeledtét? Az állatok készülődésén túl mivel jelzi még a 
költő, hogy közeledik az ősz?

39

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Számlálás
Ritmustapsolás, ritmi-
zálás
(2. o.: ritmikus versol-
vasás) 
Versek értelmezése
Videófelvétel megtekin-
tése: madárperspektíva
Kreatív szövegalkotás 
szóban
Mozdulat- és képasszo-
ciációk 

15
perc

10
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
Mozgás-, koordináci-
ós, szenzomotoros és 
kooperációs készség 
fejlesztése; nagymozgá-
sokkal a finommotori-
kán alapuló mozgások 
előkészítése.

JEGYZETEIM

Milyen jókívánsággal záródik minden versszak? Kik azok, akik elmennek ősszel, és 
kik azok, akik maradnak?

Milyen jókívánságokat mondhatnánk még ősz idején? Alkossunk hasonló jókíván-
ságokat (szóban) az őszre és a többi évszakra vonatkozóan is!

Variáció
2. osztályosokkal olvassuk fel a verset több szólamban:
1–2. sorok – szóló: a pedagógus vagy egy-egy jól olvasó gyerek olvassa!
3–4. visszatérő sorok – kórus: minden gyerek olvas, vagy két csoportra osztva 
egyik csoport az egyik, másik csoport a másik változatot.

Az ismétlődő refrénsorok is jól ritmizálhatók:

Hosszú őszt a maradóknak,        ti-ti-ti-ti   ti-ti-ti-ti
Jó utat az elmenőknek.         ti-ti-ti-ti   ti-ti-ti-ti

4.1d Gólyabúcsú
Olvassuk fel Mándy Stefánia Gólyabúcsúzó című versét! Előtte kérjük meg 
a gyerekeket, figyeljék meg, milyen hangulatú a vers (milyen lesz a kedvük tőle)! 
Hagyjuk, hogy a vers hasson a gyerekekre! Merjünk csendben maradni egy kicsit, 
majd kérjük meg őket, hogy mindenki vegyen fel egy olyan arckifejezést, ami 
számára a vers hangulatát jellemzi! Aztán tegyen egy mozdulatot, ami szintén a 
verset jellemzi!
Olvassuk fel újra a verset, és kérdezzük meg, hogy itt ki beszél! Kinek a hangján 
szólal meg a vers? 
Miből ismerjük fel, hogy a gólya beszél? Mi minden történik a versben?
Harmadszor versszakonként olvassuk fel a verset, és beszéljük meg, milyen kép 
jut eszükbe az adott versszakról, mit látnak, ha behunyják a szemüket!
Végül kérdezzük meg: Milyennek képzelik a gólya útját a magasból? Mit látnak 
gólyaszemmel?

4.2 Madártornaóra

A vonuló, gyülekező madarak témaköréhez többféle fejlesztő mozgást kapcsolha-
tunk, melyek nemcsak a gyerekek mozgásfejlődését, hanem egyéb készségeiket 
is fejlesztik. 
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10
perc

45
perc



JEGYZETEIM 

Fészekfogó
(Számolási-, kooperációs készség fejlesztése)
A földre rajzoljunk fel három kört, és mindegyikbe írjunk egy-egy számot (jól látha-
tóan) az osztály létszámának és számolási készségének megfelelően (pl.: 3, 4, 6)! A 
számok összege ne legyen több, mint az osztály létszámának a fele!
Egyszerű fogójátékról van szó, ahol a gyerekek a fecskék, a fogó pedig egy héja, 
aki el akarja kapni az útra készülődő fecskéket. A körök a fészkek, ahol nem tudja 
a fecskéket elkapni. Ám legfeljebb csak annyian lehetnek egyszerre a fészekben, 
amilyen számot látnak a körben. A fészekből mindig annak kell elmennie, aki leg-
régebben érkezett. Tehát ha egy menekülő fecske beugrik a fészekbe, a legrégeb-
ben várakozó már repül is kifelé.

Fecskék a dróton 
Ezzel a nagymozgásos játékkal már a betűelemeket készítjük elő. 
A játéktérre rajzoljunk fel párhuzamos egyenes, és különböző cikkcakkvonalú csí-
kokat! Tanteremben szigetelőszalaggal vagy a szobafestők által használt ragasztó-
szalaggal is felragaszthatjuk a pályát, ami nem hagy nyomot. A felragasztott pálya 
a későbbiekben is ott maradhat, hogy a gyerekek szünetben is játszhassanak 
vele. (Lásd a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán elérhető fotót.)
A gyerekek különböző mozgásformákkal járják végig a vonalakat:

– járás
– futás
– páros lábon ugrálás
– fél lábon ugrálás
– tyúklépés
– gólyalépés (magas térdemeléssel)
– törpejárás stb. 

Gólyafogó
A fogójáték során a fogó a gólya, aki csak gólyalépésben közlekedhet, futás nél-
kül, míg a gyerekek békaugrással menekülnek előle. 

Daruékek
(Együttműködés, közös mozgáskoordináció fejlesztése)
Az ék alak hasonlít a V betűhöz. A darumadarak és a vadludak is ék alakban, 
vagyis V-alakban szállnak. Ezért írta Kányádi Sándor, hogy „ékelődnek”.
Alkossanak a gyerekek kis csoportokban kézfogással egy-egy ék alakú láncot, 
ahol a középen álló gyerek vezeti a csapatot! Majd ékelődjenek: fussanak együtt 
ék alakban! Megpróbálhatják az ékelődő futást kézfogás nélkül is, kitárt karokkal, 
de így jóval nehezebb tartani az alakzatot.
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Fogójátékok 
Szenzomotoros
készségfejlesztő játékok
Együttműködés, mozgás 
alakzatban

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Aszfaltkréta vagy színes 
szigetelőszalag, illetve 
ragasztószalag


