
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Zelk Zoltán: A pipacs és 
a búzavirág
Kányádi Sándor: Világgá 
ment a nyár
Zalán Tibor: Ősz
Csanádi Imre: Búcsúzva 
köszöntő

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal 

(Növényhatározók)
Rajzlap
Temperafestés anya-
gai, eszközei (fontos a 
lemosható keverőlap)
Anyagok, eszközök a 
szélszalagokhoz

JEGYZETEIM

Ősz a mezőn
Minimum 4x45 perces komplex témanap 

(magyar, természetismeret, vizuális kultúra, technika)

A mezei virágok ősszel is gyönyörűek, így egy mezei séta – akár 
virtuálisan is – nagy örömet jelenthet. Séta közben, illetve séta 
után a gyerekek a meséken és verseken keresztül nemcsak a virá-
gokat, növényeket, természeti jelenségeket ismerik meg, hanem 
lehetőségük adódik színkeverésre, színskálafestésre, ritmizálásra 
és szélszalagok készítésére is. 

Áttekintő vázlat
5.1 Nyárbúcsúztató  min. 45 perc 

5.1a. Szeptemberi (virtuális) séta a mezőn  25 perc
5.1b. Színes játékok  20 perc

5.2 Nyárból őszbe  45 perc
5.2a Virágbújócska 20 perc
5.2b Világgá ment a nyár 20 perc
5.2c Pipacs, kikerics, búzavirág, mogyoró 5 perc

5.3 Virágszínek  45 perc
5.4 Szállj, szállj, ökörnyál  45 perc

5.4a Ökörnyál  15 perc
5.4b Szélszalagok  30 perc

Összesen:  min. 4x45 perc 

Ezt a tanegységet érdemes egy őszi sétával összekötni. Tanórái 
beleépülnek egy témanapba, de szétválasztva, külön egységek-
ként is taníthatók. Ha nincs lehetőségünk témanapot tartani, 
nyugodtan tervezhetünk kisebb órablokkokat is. A séta és a 
szélszalagkészítés pedig délutáni tapasztalatszerző tevékenység 
is lehet.
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Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

5. 
tanegység
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FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Nyárbúcsúztató  (séta nélkül)

5.1a Szeptemberi (virtuális) séta a mezőn 
Ha van rá lehetőségünk, tegyünk a gyerekekkel sétát egy réten, és gyűjtsünk 
mezei virágokat, majd próbáljuk őket növényhatározó segítségével meghatározni! 
Ha nincs erre lehetőségünk, tegyünk egy virtuális sétát!
Nézzük meg a gyerekekkel az Ősz eleji séta a mezőn című rövidfilmet (elérhető a 
reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán)! Milyen növényeket ismernek fel a 
film alapján? 

A Szeptemberi séta című tankockán nyár végén, ősszel nyíló mezei virágokat és 
terméseket is láthatunk (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény alolda-
lán), ám nem mindegyik szerepel a filmben. A gyerekekkel nézzük meg egyenként 
a képeket (klikkeléssel a képek nagyíthatóak), és próbáljuk kitalálni a növény 
nevét (a kép jobb felső sarkában levő i betűre kattintva láthatóvá válik a név)! 
Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy szerintük szerepelt-e az adott növény a 
filmben, válaszukat írjuk be a képek alá (Igen/Nem), majd a végén ellenőrizzük a 
„pipajel” segítségével! 
Nézzük meg még egyszer azokat a virágokat, amelyek NEM szerepeltek a filmben. 
Ezek még fontos szereplők lesznek.

Vedd figyelembe!
A pipacs és a búzavirág nem tipikusan őszi virág, de ősszel is megtalálható. Erős, 
tiszta színeik, a nyár színeire való emlékezés és Zelk Zoltán meséje miatt kerültek 
mégis a tankockára.

5.1b Színes játékok
Figyeljük meg a Szeptemberi séta című tankockán, hogy milyen színekkel 
találkozunk! Gyűjtsünk színeket a virágokról és termésekről!
Majd játsszunk „színes” játékokat:

Virág-szín-párok
A gyerekeket osszuk két csoportra! Az egyik csoportba tartozók válasszanak ma-
guknak valamilyen virágnevet! A második csoport tagjai válasszanak maguknak 
valamilyen színt! A virágok keressék meg a színpárjukat!

Színérintő 
A gyerekek körben állnak. A játékvezető elkiáltja valamelyik szín nevét. Erre min-
denki megnézi, hogy szerepel-e rajta (a ruháján) az a szín, és megérinti. Akinek 
nincs a szín a ruháján, vagy rosszul választott színt, az kiesik.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Ismerjenek meg a gye-
rekek minél több nyár 
végi, őszi virágot, néhány 
termést, és ezek színeit.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
(Séta a természetben)
Interaktív multimédiás 
feladatok
Mozgásos játékok
Színfelismerés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
(Növényhatározók)

20
perc

25 
perc

45 
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A természetet meg-
személyesítő meséken 
keresztül az évszakok 
növényvilágának meg-
elevenedése, az évszak-
váltás átélése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mesehallgatás, meseol-
vasás, beszélgetés a 
mesékről
Képek, meseszereplők 
párosítása
Címadó játék
Színkereső, hangfestő 
mozgásos játék

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?

Szöveggyűjtemény

Multimédiás tábla

JEGYZETEIM

Színfogó
Egyszerű fogójáték, de a „ház” mindig valamilyen szín, amit meg kell érinteni va-
lakinek a ruháján vagy valamilyen tárgyon (szabadban növényen, virágon). Házba 
kerülni úgy lehet, hogy a menekülő megérinti a színt, és hangosan kimondja a 
nevét.
A színfogót játékvezetővel is játszhatjuk, ebben az esetben ő az, aki elkiáltja a 
szín nevét, ez lesz a ház egészen addig, amíg más színt nem kiált. 

5.2 Nyárból őszbe

5.2a Virágbújócska
Mondjuk el a gyerekeknek, hogy a Szeptemberi séta című tankockáról 
megismert színes virágok közül találkoznak párral a következő mesében. Figyel-
jék meg: Kik a mese főszereplői? Mit játszanak? Milyen szerepe van játékukban a 
színeknek?
Majd olvassuk fel Zelk Zoltán: A pipacs és a búzavirág című meséjét, cím nélkül!

Mesehallgatás után válaszoljanak a gyerekek a fenti kérdésekre! Aztán kér dez-
zünk tovább: 
Kik szerepelnek még a mesében? (búzakalászok, fürj, kislány) Milyen szerepük van?
Ha a mese világát elképzeled, milyen színeket látsz? Milyen színnek van még fon-
tos szerepe? (Érett búzakalász színe: sárga, aranysárga, szalmasárga)
Miért volt ravasz a játékban a búzavirág? Mi volt az ő előnye a bújócskában? Mi-
ért könnyebb felismerni a pirosat, mint a kéket? 

Ti milyen gyorsan ismeritek fel a mese szereplőit? Figyeljétek meg a Keress meg! 
című tankocka képeit, szavait, és párosítsátok a képeket a nevekkel (elérhető a 
reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán).

Milyen címet adnátok a mesének? Hallgassuk meg a gyerekek ötleteit, majd ki-
nyithatják a könyvet, és megnézhetik, milyen címet adott a szerző.

5.2b Világgá ment a nyár
A mese záró képén (és a tankockán) egy nyári virágcsokrot láttunk. Szep-
tember elején még nyárias az idő, de ilyen csokrot már nehezen tudnánk össze-
szedni. Kora ősszel is nyílnak viszont szép virágok, amik be tudnak borítani egy 
egész mezőt. Olvassuk el Kányádi Sándor: Világgá ment a nyár című meséjét, és 
figyeljék meg a gyerekek, ebben milyen virág kerül elő! Figyeljék meg azt is, kik a 
mese szereplői!
A mesét olvashatja hangosan egy-egy vállalkozó gyerek, míg a többiek szemükkel 
követhetik a szöveget.
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20
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Olvasás után beszéljük meg:
Kik a mese szereplői? Miről beszélgetnek? Mi a problémájuk?
Mit jelent az, hogy világgá ment a nyár? Kire mondjuk, hogy „világgá megy”?  
(Elbujdosik, eltűnik szem elől.)
Milyen virágról van szó a mesében? Ki táncol a virágokon? 
Gondoltátok volna, hogy ilyen virágléptű az ősz?
Emlékeztek még a Szeptemberi séta című tankockáról, hogy milyen színű a 
kikerics (teljes nevén: őszi kikerics)? (A válaszok meghallgatása után megnézhet-
jük a képet újra.)

5.2c Pipacs, kikerics, búzavirág, mogyoró
Színkereső, hangfestő mozgásos játékkal fejezzük be az órát. A gyerekek 
a teremben szabadon mozoghatnak, a pedagógus a szavakat váltogatva irányít. 
Játékszabály:
Ha azt mondom:
• pipacs – keress egy piros színt, és érintsd meg,
• kikerics – keress egy lila vagy ibolyaszínt, és érintsd meg,
• búzavirág – keress egy kék színt, és érintsd meg,
• mogyoró – kopogj a padon, széktámlán vagy a földön!

5.3 Virágszínek

A két mese színei is fontos szereplőkké válnak. Gyűjtsük ezeket össze, és fedez-
zük fel az összefüggéseket! Azokra a színekre is figyeljünk, amelyek nincsenek 
megnevezve, de a szín viselője fontos szerepet játszik:
• piros: pipacs
• kék: búzavirág
• sárga: Nap, érett búzakalász
• lila, ibolya: (őszi) kikerics
Zelk Zoltán meséjének színszereplői a főszínek, ezekből minden más szín kike-
verhető. Tegyünk ezekből egy-egy kis adagot a keverőlapra, egymástól távolabb! 
Kányádi Sándor meséjének virágszereplője lila (más néven ibolya-) színű, ami 
mellékszín, vagyis két főszínből van kikeverve, kékből és pirosból. Próbálják ki a 
gyerekek óvatosan a két szín keverését (kékből csak keveset adjanak a piroshoz, 
majd többet és többet), többfokozatú lila színskálát festhetnek.
Milyen mellékszínt kapunk, ha sárgát és kéket, vagy sárgát és pirosat keverünk 
össze? (Zöld, narancs.) Ezt is kipróbálhatják.

Miután kísérleteztünk a színkeveréssel, fessenek a gyerekek szabadon nyári vagy 
őszi virágokat, virágos mezőt! A festés célja nem a virágok élethű megfestése, 
hanem minél többféle szín használata és kikeverése. 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A színlátás differenciá-
lása, fő- és mellékszínek 
felismerése, keverése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Színkeverés
Festés temperával

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap
Temperafestés anya-
gai, eszközei (fontos a 
lemosható keverőlap)

45
perc

5
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
Az ősz örömének átélése 
a versdallam és a szél 
mozgásának felidézésé-
vel, modellezéssel.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers ritmikus olvasá-
sa Vers értelmezése, 
képeinek megismerése 
tapasztalati úton
Szélszalagok készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Anyagok, eszközök a 
szélszalagokhoz

JEGYZETEIM

5.4 Szállj, szállj, ökörnyál 

5.4a Ökörnyál 
Olvassuk fel a gyerekeknek Zalán Tibor Ősz című versét úgy, hogy érzékel-
tessük az időmértékes ritmust. Egészen dallamossá válik így a szöveg:

Robban a rózsa, vége a nyárnak,   tá-ti-ti-tá-tá │ tá-ti-ti-tá-tá 
Hajnali ködben elúsznak a tájak.   tá-ti-ti-tá-ti-ti │ tá-ti-ti-tá-tá 
Száll az ökörnyál, szél tarajozza   tá-ti-ti-tá-tá │ tá-ti-ti-tá-tá 
Vadvizeink. Feketéllik a bodza.   tá-ti-ti-tá │ ti-ti-tá-ti-ti-tá-tá 

Kérdezzük meg a gyerekeket, mi fogta meg őket legjobban a versben? 
Mi az, ami különös? Mi az, amit nem értenek? Próbáljuk meg közösen értelmezni:
Mit jelenthet az, hogy robban a rózsa? 
Nézzük meg egy gyorsított felvételen a rózsa nyílását (elérhető a reftantar.hu-n, a 
szöveggyűjtemény aloldalán)!
Majd guggoljunk le, húzódjunk össze, mintha mi lennénk a rózsabimbók! Aztán 
„robbanjunk ki”, ahogyan a rózsa kibontja szirmait, széttárja (végül elhullatja)! 

Mi az az ökörnyál? Találgassunk! 
Majd jöhet a magyarázat: Az ökörnyál valójában „pókfonál”. 
Nézzünk meg róla egy videót a gyerekekkel! Ha valakit részletesebben érdekel a 
téma, Bálint gazda oldalán olvashat róla. (Mindkettő elérhető a reftantar.hu-n, a 
szöveggyűjtemény aloldalán).

Mit jelent az, hogy „szél tarajozza vadvizeink”? 
Milyen a kakastaréj? Rajzoljunk ujjunkkal a levegőbe csúcsos hullámvonalat!
Milyen az, amikor szél fodrozza a tó vagy folyó felszínét? Rajzoljuk ezt is a levegőbe!

Miért „feketéllik a bodza”? 
Ki látott már bodzatermést? Milyen színű? Emlékeztek még a Szeptemberi séta 
című tankockán látott képre? (Kivetíthetjük újra a képet.)
A bodza teljes neve is az, hogy „fekete bodza”.

Most már jobban értjük a verset, láthatjuk a képeit, és hallhatjuk a dallamát is. 
Felelgetve mondjuk el újra a verset! (A pedagógus ritmikusan olvas egy sort, a 
gyerekek ismétlik. Többszöri ismétléssel akár meg is tanulhatják.)
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5.4b Szélszalagok 
Olvassuk el Csanádi Imre: Búcsúzva köszöntő című versét is, aminek képei 
már ismerősek lesznek a gyerekeknek. 

Ezután az ökörnyál mozgását modellező szélszalagokat készíthetünk.
Az őszi szélben gyönyörűen lebegnek a szélszalagok, amiket a gyerekek könnyen 
el tudnak készíteni. Tartós megoldás, ha fa függönykarikára hurkolunk keskeny 
selyemszalagokat, s a fakarikát erősítjük széljárta helyre. Másik megoldás, hogy 
vékony faágat bemetszünk kb. 2-3 cm hosszan, és az így nyert résbe fűzzük bele 
a szalagot, majd hozzá is kötjük a bothoz. Krepp-papír szalagok felkötésével is 
megoldható a szalagozás, csak így a modell nem lesz olyan tartós. 
A reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán elérhető forrásoldalakon megta-
láljuk a szélszalag elkészítésének angol leírását, képekkel illusztrálva. A fotókon 
megjelenő színes szalagok a virágok színeire emlékeztetnek. Lehet csak egyszínű 
fehér szalagokkal is dolgozni, ez jobban emlékeztet az ökörnyálra. Egy videófil-
men kicsit bonyolultabb, papírgurigából és krepp-papír szalagokból készült 
szélforgó elkészítését láthatjuk.
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