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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Kukurikú, jó reggelt – 
magyar népi mondóka, 
Nemeskosút (Pozsony) 
Tik-tak, tik-tak, jár az 
óra – magyar népi mon-
dóka, Berettyószéplak 
(Bihar)
Kipp-kopp, kopogok – 
magyar népi mondóka, 
Biharpüspöki (Bihar)
Mándy Stefánia: 
Mindenki lót, mindenki 
fut (részlet)
Tamkó Sirató Károly:
Laboda – lásd: ABC 
kuckó

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

ABC kuckó 
(Szőnyeg) 

ÉVFOLYAM
1. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Ráhangolódás az 
iskolára mondókákkal, 
játékokkal; ritmuskész-
ség, kooperációs készség 
fejlesztése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mondókázás
Vonulós és körjátékok
Érzékelő játék
Ritmizálás, ritmikus 
szövegmondás 

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
(Ábécéskönyv)
(Szőnyeg) 

Zolkó iskolába megy
45 perces készségfejlesztő óra (magyar, ének-zene)

Az iskola teljesen új világ az első osztályos gyerekek számára, 
ezért nem baj, ha visszanyúlunk a már jól ismert mondókákhoz, 
játékokhoz. Ezen az órán néhány oviból jól ismert mondóka és 
játék iskolás verzióját tanulhatják meg, tehetik személyessé. 

Áttekintő vázlat
1.1 Zolkó iskolába megy 45 perc

1.1a Készülődő mondókák  15 perc
1.1b A gazda rétre ment  15 perc
1.1c Zolkó iskolába megy  15 perc
(Variációval)

Összesen:  45 perc

Ha tehetjük, ezt a foglalkozást a szabadban, füves területen 
tartsuk meg! Ha nincs rá lehetőségünk, akkor is szükség van a 
teremben nagyobb szabad térre, ahol jó, ha egy szőnyeg is van.

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Zolkó iskolába megy

1.1a Készülődő mondókák 
Az órát kezdjük néhány iskolába készülős mondókával:

Kukurikú, jó reggelt
A gyerekek alkossanak kört, majd feküdjenek el a füvön (szőnyegen)! Egy gyerek 
legyen a kakas, aki körbejár, és a mondókával ébreszti a gyerekeket, de azok csak 
az utolsó sorra ugranak fel. 

Tik-tak, tik-tak, jár az óra
A gyerekek járjanak körbe, a mondókát mondogatva! Ritmikusan lépegethetünk 
(mint a kiszámolóknál), minden negyedértékre lépve egyet (tehát a ti-ti és a tá is 
egy lépést ér):
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Tik-tak, tik-tak, jár az óra,        ti-ti-ti-ti   ti-ti-ti-ti
körbejár a mutatója.         ti-ti-ti-ti   ti-ti-ti-ti
Tik-tak, tik-tak, gyerekek,         ti-ti-ti-ti   ti-ti-tá
iskolába jöjjetek!          ti-ti-ti-ti   ti-ti-tá

Kipp-kopp, kopogok
A gyerekek valószínűleg ismerik a játékot, de most az iskolába járó verzióval 
mondjuk ritmikusan a mondókát:

Kipp-kopp, kopogok,            
találd ki, hogy ki vagyok,        
iskolába járok.         

A gyerekek körbeállnak, valaki bemegy középre, bekötjük a szemét. A tanító 
néma jelzésére egy másik gyerek mögé lopakodik, megkopogtatja a hátát, és a 
körben álló gyerek megpróbálja kitalálni, hogy ki kopogtatta meg. 
A mondókát közben mondhatják együtt a többiek, vagy mondhatja a kopogtató, 
elváltoztatott hangon.

1.1b A gazda rétre megy 
A gyerekek valószínűleg ismerik már az óvódából A gazda rétre megy című 
vonulós körjátékot, amit játsszunk el együtt! 

A gazda rétre megy, 
A gazda rétre megy, 
A gazda ki a rétre megy, 
Ki a, ki a rétre megy.

Ha nem ismernénk a játékot, megtaláljuk a leírását, illetve a dal kottáját és szö-
vegét a CSEMADOK weboldalán (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény 
aloldalán).

A Gőgös Gúnár Gedeonban Körbe-körbe címmel „Juliska a rétre ment” verzióban 
olvashatjuk a dalt, Varga Katalin átiratában. Egy videón ennek textilképes bemu-
tatóját is láthatjuk (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán).

1.1c Zolkó iskolába megy 
Olvassuk fel a szöveggyűjteményből Mándy Stefánia Mindenki lót, min-
denki fut című versének részletét, és a gyerekek (hallás után) gyűjtsék ki, mi 
minden megy Zolkóval az iskolába!
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Játsszuk el a gazda rétre megy játékot úgy, hogy most Zolkó megy iskolába, és 
a testrészei mennek vele! Majd egy gyerek nevét mondjuk, aki maga választ egy 
iskolai eszközt, amit magával visz. (Ezt több gyerekkel is megismételjük.)
Pl.: 
Pedagógus:

Bence iskolába megy…
Gyerekek:

Bence iskolába-lába-lába, iskolába megy.
Bence:

A táska vele megy…
Gyerekek:

A táska vele megy,
a táska iskolába-lába-lába megy. 

Variáció
Könnyen lehet, hogy a gyerekek hamarabb megunják az ismert játékokat, mint a 
tervezett idő. Ebben az esetben olvassuk fel nekik Tamkó Sirató Károly Laboda 
című versét, amelyre megint csak játszhatunk egy vonulós-menetelős játékot.  
(A teljes verset megtaláljuk az ABC kuckó l-hang/betűkuckójában.)

Felelgetésre is kiválóan alkalmas, amit a sortörések érdekessé tesznek:
Szóló (pedagógus vagy egy ügyes gyerek): 

Nincs messze a   
Kórus (minden gyerek):

tanoda,    
Szóló: 

indul oda    
Kórus:

Laboda.    
Szóló: 

Siess, siess, Laboda:       
Kórus:

lábad ide, amoda.       

Vedd figyelembe!
Nem baj, ha a gyerekek is tudják, hogy a laboda régebben kedvelt saláta- és fő-
zeléknövény volt, és a kertekben nőtt, de ma már jobbára utak szélén elvadulva 
találhatjuk meg. A-vitaminban gazdag, termesztése, fogyasztása ma is javasolt.
A labodáról bővebben olvashatunk a Kertlap.hu weboldalán (elérhető a reftantar.
hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán).


