
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Zelk Zoltán: A pipacs és a 
búzavirág
Kányádi Sándor: Világgá 
ment a nyár 
Kalász Márton: Zápor

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Digitális eszköz (szá-
mítógép, okostelefon a 
gyerekek számára)
Aszfaltkréta

Online óra anyaga 
(elérhető a reftan-

tar.hu-n, a szöveggyűjte-
mény aloldalán)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Figyelem, memória, 
szövegértés, 
mozgáskészség fejlesz-
tése.

JEGYZETEIM

Búcsúzik a nyár
Minimum 45 perces távoktatási 
óra második osztályosoknak 

(magyar, természetismeret, testnevelés)

A mezei virágok ősszel is gyönyörűek, így egy mezei séta, akár 
virtuálisan is, nagy örömet jelenthet. Ezért távoktatási célra is 
kiváló. Séta közben a gyerekek a szövegeken keresztül nemcsak a 
virágokat és természeti jelenségeket ismerik meg, hanem azo-
nosulni tudnak a megszemélyesített szereplőkkel is. A feladat-
sorhoz valódi séta és ugróiskola is kapcsolódik, amit a gyerekek 

saját lehetőségeikhez képest valósíthatnak meg (ennek ideje nem szerepel a váz-
latban). Az összefoglaló jellegű óra a korábban feldogozott szövegekre és részben 
ezek feladataira épül. 

Áttekintő vázlat
6.1 Búcsúzik a nyár min. 45 perc

6.1a Séta a mezőn  min. 15 perc
6.1b Virágszereplők  20 perc
6.1c Ugráló esőcseppek  min. 10 perc

Összesen:  min. 45 perc

A feladatsor dokumentumát osszuk meg a gyerekekkel! A megol-
dáshoz szükségük van digitális eszközre és online kapcsolatra.  
Az udvari játékhoz készítsenek elő aszfaltkrétát!

FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Búcsúzik a nyár

A feladatleírások a gyerekeknek szóló nyelvezettel szerepelnek. A teljes feladat-
sor, valamint a videók, tankockák elérhetők a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény 
aloldalán.

6.1a Séta a mezőn 
Ha van lehetőséged rá, tegyél egy sétát a mezőn! Gyűjts vadvirágot, és 
köss belőle csokrot! Ha erre nincs lehetőséged, akkor tegyél egy virtuális sétát az 
Ősz eleji séta a mezőn című videófilm segítségével!
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Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

6. 
tanegység

min. 
15 perc

min. 
45 perc



A Szeptemberi séta című tankockán nyár végén, ősszel nyíló mezei virágokat 
láthatsz, ám nem mindegyik növény szerepelt a filmben. Kattints rá egyenként a 
képekre (klikkeléssel a képek nagyíthatóak), és próbáld meg kitalálni a növény 
nevét! A kép jobb felső sarkában levő i betűre kattintva láthatóvá válik a név, így 
ellenőrízheted, hogy jól tippeltél-e. 

Nézd végig újra a képeket, és emlékezz vissza a filmre! Szerinted a képen látható 
növény szerepelt a filmben? A kép alatti üres négyzetbe beírhatod a tippedet 
(Igen/Nem). Majd a pipára kattintva ellenőrizheted, hogy jól emlékeztél-e. 

6.1b Virágszereplők
Melyik az a három növény, amelyik nem szerepel a filmben? Keresd meg a 
szöveggyűjteményedben, és olvasd el a róluk szóló meséket:
• Zelk Zoltán: A pipacs és a búzavirág
• Kányádi Sándor: Világgá ment a nyár

A két mese elolvasása után oldd meg a Virágszereplők című tankocka feladatait.

6.1c Ugráló esőcseppek  (ugróiskola nélkül)
Végül olvasd el a szöveggyűjteményből Kalász Márton Zápor című versét! 
Majd egészítsd ki a verset a Zápor-iskola című tankockán, és oldd meg a 
Zápor-kvíz című tankocka feladatait! 

Ha készen vagy, biztosan jól fog esni egy kis ugrálás! Menj le az udvarra, rajzolj 
fel a járdára vagy a földre egy ugróiskolát, és végezd el az Ugróiskola Lorkával 
című videófilmen látható feladatokat!
Jó ugrálást!

JEGYZETEIM 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Videófilmek megtekin-
tése
Szövegolvasás
Interaktív multimédiás 
feladatok
Ugróiskola rajzolása, 
mozgásai

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Digitális eszköz (szá-
mítógép, okostelefon a 
gyerekek számára)
Aszfaltkréta
Online óra anyaga (el-
érhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)
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20
perc

min. 
10 perc


