
JEGYZETEIM

Táskák és padok
2x45 perces szövegfeldolgozó óra 

(magyar, környezetkultúra)

Az első napokban (még a második osztályban is) nem árt az 
alapvető dolgokat megtanulni, illetve átismételni. Ilyen például 
a táska és az osztály rendje. De mindez túlmutat a hétköznapi, 
rigorózus szabályokon, hiszen a táska mindenkinek a személyisé-
géből is megmutat egy picit, a padtársunkat pedig talán jobban 
ismerjük, mint önmagunkat.

Áttekintő vázlat
2.1 Táskagondok  45 perc

2.1a Kié ez a táska?  10 perc
2.1b Mi van a táskában?  10 perc
2.1c Mi volt a táskában?  25 perc

2.2 A mi osztályunk  45 perc
2.2a Az én padtársam  10 perc
2.2b Ülésrend  15 perc
2.2c Teremcsinosítás  20 perc

Összesen:  2x45 perc

Kérjük meg a gyerekeket, hogy hozzanak el az órára egy olyan 
játékot, amit elhoztak magukkal az első tanítási napra, vagy szí-
vesen elhoztak volna, és ami számukra nagyon kedves! 

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Táskagondok 

2.1a Kié ez a táska? 
Lehet, hogy nálunk is táskatartón tartják a gyerekek a táskáikat, miután 
kipakoltak belőle a padba. Ha nem, akkor rakjuk ki szép sorban a táskákat a fal 
mellé, egy semleges helyre (tehát nem a saját pad mellé)! 
Mindenki válasszon egy táskát, és vigye oda annak, akiről úgy gondolja, hogy a 
gazdája! Majd néhány mondatban beszéljünk arról, hogyan, miből ismerték fel a 
gyerekek a táskákat, és honnan tudták, ki a gazdája? Vajon meg tudták volna ezt 
tenni mindenkivel az első napon is? Kinek, kiknek a táskáját ismerték volna fel 
már az első tanítási napon? (Csak a jó barátokét, akiket előtte is ismertek.)
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Miklya Zsolt: Táska, 
iskola
Marék Veronika: Mi volt a 
táskában?
Finy Petra: Iskolások 
kézikönyve (részlet)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Iskolatáskák és 
tartalmuk
Kedvenc játékok
(Szőnyeg, ülőpárna)

ÉVFOLYAM
1. és 2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Empátia fejlesztése, 
egymás megismerése 
tárgyainkon keresztül; 
az iskolatáska praktikus 
bepakolásának fogásai.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Táskapárosító
Versolvasás, beszélgetés 
a versről
Meseolvasás, mesei 
üzenet értelmezése
Táskarend kialakítása

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

2. 
tanegység

10
perc

45
perc
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MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Iskolatáskák és tartal-
muk
Kedvenc játékok

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Empátia, kooperatív 
készség fejlesztése; 
véleményalkotás, kreatív 
ötletek gyűjtése, tervezés 
közösen.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
(Ön)jellemzés vagy társ 
jellemzése szóban
Padtárs, ülőhely válasz-
tása
Szövegolvasás, beszél-
getés 
Kreatív ötletgyűjtés, 
közös terv alkotása

Olvassuk el Miklya Zsolt Táska, iskola című versét, és beszélgessünk róla! Miért 
furcsa az első mondat? Mit jelenthet? Ki kit visz iskolába a versben? 
Miről szólhat valójában ez a vers? Miért találkozik mindennap a fiú és a lány? 
Meddig fog ez tartani a vers szerint? 
Hány évet „él” vagy „élhet” egy iskolatáska? Mit jelent ez a gyerekek szempontjából?

2.1b Mi van a táskában? 
A gyerekek üljenek körbe, és aki szeretné, mutassa be a többieknek a 
játékot, amit magával hozott.

2.1c Mi volt a táskában? 
Olvassuk el Marék Veronika Mi volt a táskában? című történetét! 
Miért kukkant be Tökmag minden reggel a táskájába? Miért érdemes nekünk is 
bekukkantani a táskánkba indulás előtt?

Marék Veronika meséje lehetőséget ad arra, hogy a gyerekeket megtanítsuk a 
táskába való bepakolásra, illetve, hogy a másodikosokkal átismételjük a napi 
bepakolás „módszertanát”, a táskarend kialakításának praktikus módját. 
Mire hívjuk fel a figyelmüket, illetve mit gyakoroltassunk? Például ezeket:
• Órarend szerinti pakolás, könyvek, tanszerek kipakolása tantárgyanként az 

asztalra.
• Egyéb tanszerek (pl. tornazsák, tolltartó) vagy szükséges eszközök (pl. uzsonnás 

doboz) előkészítése.
• Könyvek helyes elhelyezése a táskában.
• Egyéb tanszerek helyes elhelyezése.
• Hol a helye BIZTONSÁGOSAN az uzsonnának, kulcsnak?
• Mi legyen a tornazsákkal, hogy útközben el ne hagyjuk?

2.2 A mi osztályunk

2.2a Az én padtársam 
A gyerekek üljenek le a földre (szőnyegre, ülőpárnára) körbe! Fontos, hogy 
összevissza üljenek le, ne úgy, ahogy a padokban ülnek! Hunyják le a szemüket! 
A tanító menjen körbe, és tegye rá valakinek a vállára a kezét! Ha első osztályo-
sok játszanak, akkor a megérintett gyerek néhány mondatban mutassa be magát! 
Pl.: Szőke copfom van, szeretem a salátát, és piros a benti cipőm. Ám a nevét ne 
árulja el! 
Ha valaki ráismert a saját padtársára (de először csak ő!), nyújtsa fel a kezét! Ha 
nem ismerte fel, akkor a többiek tippelhetnek, ki mutatkozott be.
Másodikosokkal ugyanezt a játékot úgy játsszuk, hogy a megérintett gyerek a 
padtárásáról adjon szóbeli leírást, ami alapján felismerheti magát az illető! 

10
perc

10
perc

25
perc

45
perc
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2.2b Ülésrend 
Közöljük a gyerekekkel, hogy erre az órára szabadon választhatnak ma-
guknak padtársat, és a helyet is kiválaszthatják, hova szeretnének ülni! Ha a 
helyeken vita van, akkor a pedagógus dönt. 
Olvassuk el Finy Petra Iskolások kézikönyve című könyvének részletét, majd 
vizsgáljuk meg az olvasottakat! Szerintetek ki mondja el a történetet? (Egy elsős 
kisfiú.) Miről beszél, mit tart fontosnak? 
Valóban fontos az ülésrend? Most, ebben a szabadon választott ülésrendben lát-e 
mindenki rendesen? Ki az, aki nem látja jól a táblát? Ki az, aki úgy gondolja, hogy a 
mostani padtársa mellett nem bírná ki egy kis fecsegés, „rosszalkodás” nélkül? 

2.2c Teremcsinosítás 
A történetből az is kiderül, hogy a terem egyre otthonosabb lett. Mit je-
lent ez? Miért fontos? Hogyan lehet otthonossá tenni egy termet?
Legyünk most nyomozók! Járjuk körbe a termet, és keressünk olyan helyeket, 
amiket szebbé, barátságosabbá lehetne tenni! Majd beszéljük meg, ki mit talált, 
és mire gondol! Végül készítsünk haditervet, hogy még otthonosabbá tegyük a 
termünket! (A tervről írásos vázlat készülhet a táblára, amit a végén lefotózunk, 
így tudjuk megőrizni.)

Fontos!
A későbbiek során, akár egy testnevelés- vagy technikaórán, mindenképpen való-
sítsuk meg a gyerekekkel közösen elfogadott, tervbe vett ötleteket!
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MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
(Szőnyeg, ülőpárna)

15
perc

20
perc


