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JEGYZETEIM 

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Bertóti Johanna: Ceruza
Dávid Ádám: 
A tejfogú tigris
Békés Márta: 
A második hullám

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Ceruzacsonkok
A3-as/félíves rajzlap 
vagy csomagolópapír
Zsírkréta
Rajzlap/írólap, rajzesz-
köz
(Előrajzolt rajzlap, olló, 
zsírkréta)

ÉVFOLYAM
1. és 2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A vers verbális, majd 
vizuális értelmezése, 
közös mesealkotás vagy 
további képalkotás. 

Irka-firka
2x45 perces szövegfeldolgozó óra 

(magyar, vizuális kultúra)
A ceruza az iskolás gyermek mindennapi „bajtársa” az iskolában. 
A betűelemek játékos gyakorlására, a finommotorika fejlesztésé-
re és a kreatív szövegalkotásra ad jó lehetőséget ez a dupla óra. 
A betűrejtvény alkotása, illetve a betűelemek vizuális jellé alakí-
tása nemcsak a gyerekek képalkotó fantáziáját, hanem a gondol-
kodását (analízis-szintézis) is fejleszti. Az órán lehetőség nyílik rá, 
hogy a pandémia miatt érzett félelmeikről is beszélhessenek a 
gyerekek, ha akarnak. 

Áttekintő vázlat
3.1 Irka és firka  45 perc

3.1a. A ceruzacsonk  5 perc
3.1b. Irkafirkálás  20 perc
3.1c Kriksz, Kraksz és Irkafirka  20 perc

3.2 Nevek és hullámok  45 perc
3.2a Névgyűjtögető  10 perc
3.2b Koppány betűket firkál  15 perc
3.2c Második hullám  20 perc

Összesen:  2x45 perc

A gyerekek hozzák be a legkisebb ceruzát, amit otthon találnak.
A tanegység első órája első osztályosokkal is megtartható. A 
második óra képrejtvénye csak akkor, ha gyerekek legalább a 
keresztnevüket le tudják már írni nagybetűkkel. 

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Irka és firka 

3.1a A ceruzacsonk 
A gyerekek vegyék elő a magukkal hozott ceruzacsonkot! Mérjük össze 
őket, és válasszuk ki, melyik a legkisebb! Az lesz a győztes!

3.1b Irkafirkálás
Olvassuk el Bertóti Johanna Ceruza című versét, de először magyarázzuk 
meg az orsó, gramofon és búgócsiga szót (közös tulajdonságuk a pörgés, forgás)! 

3. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

5
perc

20
perc

45
perc
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Az elsősök hallás után, a másodikosok kis csoportokban gyűjtsék össze a versből, 
mi mindent csinált életében a ceruza! 

A gyerekeket osszuk 4–5 fős csoportokra! Minden csoport kapjon egy  
A3-as/félíves rajzlapot vagy csomagolópapírt, és készítsenek illusztrációt a ver-
shez zsírkrétával és/vagy a ceruzacsonkjaikkal (ha még használhatók)! A képen 
csak azok a vizuális elemek szerepelhetnek, amelyek a versben szerepelnek. 
Először tehát gyűjtsük ki ezeket:
• kriksz és kraksz
• irkafirka
• grafitkarmolás
• gyöngybetűk
• hurkok
• korcsolyavonal

3.1c Kriksz, Kraksz és Irkafirka 
Ötleteljünk a gyerekekkel, hogyha Kriksz, Kraksz és Irkafirka egy mese sze-
replői lennének, akkor kik lennének ők! Az elsősökkel alkossunk együtt szóban 
mesét a megalkotott szereplőkkel, a másodikosok szintén szóban, de kis csopor-
tokban alkossák meg a meséjüket!

Variáció
Firkarajzok
A gyerekek alakítsanak párokat (ülésrendet is válthatnak hozzá)! A párok mindkét 
tagja behunyt szemmel és véletlenszerűen firkál egy üres lapra. Majd lapot cse-
rélnek a párok, és egymás firkáit vizsgálva próbálnak abban valamilyen formát, 
figurát felismerni. Ha megvan, akkor átrajzolással, kiegészítéssel, satírozással, 
esetleg színezéssel rajzolják tovább úgy a formát/figurát, hogy jobban felismer-
hető legyen! 
Mutassák meg egymásnak a rajzokat a párok, és beszéljék meg, felismerik-e, amit 
egymás firkáiból alakítottak! Címet, nevet is adhatnak egymás rajzának.

3.2 Nevek és hullámok 

3.2a Névgyűjtögető 
Milyen kezdőbetűs keresztnévből van legtöbb az osztályban? Mérjük fel! 
Kezdjük el mondani az ábécét, és akinek a hallott betűvel kezdődik a keresztneve 
(csak a keresztnév!) nyújtsa fel a kezét!
Majd gyűjtsünk minél több keresztnevet random megadott kezdőbetűkkel!
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Ceruzacsonkverseny
Vers olvasása, értelme-
zése
Szógyűjtés
Illusztráció készítése 
vonalakkal, betűkkel, 
betűelemekkel
Szövegalkotás szóban
(Kiegészítő firkarajz 
készítése párban)

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Ceruzacsonkok
A3-as/félíves rajzlap 
vagy csomagolópapír
Zsírkréta
(Rajzlap/írólap, 
rajzeszköz)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Kooperációs és moz-
gáskészség fejlesztése, 
értelmező és probléma-
értő olvasás.

20
perc

10
perc

45
perc
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Névgyűjtés
Próza és versszöveg 
megismerése, értelme-
zése
Betűrejtvény készítése
Mozgásos játék
Arcjáték emóciós jelzé-
sekkel
Beszélgetés
(Emóciós jelek készítése)

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Írólap, rajzeszköz
(Előrajzolt rajzlap, olló, 
zsírkréta)

Variáció
Mindezt végezhetjük a Mit visz a kis hajó? című játék mintájára Kit hoz a kis hajó? 
játékkal is. Pl. Kit hoz a kis hajó A-val? Annát, Attilát, Anikót. Kit hoz a kis hajó 
K-val? Karcsit, Katit, Kristófot. Stb. 

3.2b Koppány betűket firkál
Olvassuk el Dávid Ádám A tejfogú tigris című meséjét, majd értelmezzük 
együtt lépésről lépésre a névrejtvényt! Mit gondoltok, ki melyik lépésnél találta 
volna ki Koppi (Koppány) nevét?

Próbáljanak a gyerekek a saját keresztnevük vagy becenevük betűiből is egy 
képrejtvényt alkotni! A betűket elhelyezhetik egy állatportréban, állatalakban, de 
más, jól felismerhető figurában is. 

3.2c Második hullám 
Álljunk körbe a gyerekekkel, és fogják meg egymás kezét! Az első pár 
emelje oldalsó középtartásba a kezét, majd engedje le! Amikor leengedik, a tőlük 
jobbra álló páros tegye ugyanezt! A hullám lehet nagyobb is, ha a mozgó párok 
leguggolnak és felállnak mozgás közben.
Ezután keressünk a teremben hullámvonalakat, majd olvassa fel a pedagógus 
Békés Márta A második hullám című versét, és beszélgessünk:

Ki beszél a versben? Milyen betűelemet tanulnak éppen? Mutassuk meg, hogyan 
tanulják! (Ujjunkkal rajzoljuk a levegőben.) Mit jelent a versbeszélő számára a 
hullámvonal? Hol fedezi fel? Mit ért második hullámon? Miért félhet tőle? 

Végül játsszunk szomorú/vidám játékot! A gyerekek mutassák meg arcjátékukkal, 
hogy mit jelent a szomorú és a vidám fej! Majd olvassuk el újra a verset, és a gye-
rekek vágjanak szomorú, illetve vidám arcot minden sorhoz, kifejezve, ahogyan a 
versbeszélő érezhette magát! 

Vedd figyelembe!
Ha a gyerekekben van igény, hogy kibeszéljék félelmeiket a pandémiával vagy 
más aktuális problémával kapcsolatban, akkor nyugodtan hagyjuk el az óra 
hátralévő feladatait, és csak beszélgessünk! Akár egy egész órát rászánhatunk a 
gyerekekkel a beszélgetésre, illetve arra, hogy kirajzolják magukból a félelmeiket. 

Variáció
A szomorú és a vidám fejeket a későbbiekben is jól használhatjuk, tehát érde-
mes ezeket elkészíteni. Kartonlapból vágjanak ki a gyerekek egy-egy kb. 15-20 
centiméter átmérőjű kört, és filctollal vagy zsírkrétával rajzolják egyik oldalára 
a vidám, másik odalára a szomorú fejet! A köröket rajzoljuk elő, a kivágást már 
végezhetik ők! 

20
perc

15
perc


