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Bikficek és bíbicek
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

(magyar, matematika, vizuális kultúra)
 
Az iskolai szabályok elsajátítása nem könnyű feladat. Sőt! Második 
osztályban sem egyszerű a hosszú nyári szünet után visszarende-
ződni. Éppen ezért nem árt, ha két vicces, kreatív alkotói felada-
tokkal megtűzdelt komplex órával segítjük ezt a folyamatot. 

Áttekintő vázlat
4.1 Bíbicek és bikficek  45 perc

4.1a. Bíbickedés  10 perc
4.1b. Bíbic betűk és számok  15 perc
4.1c Csarabkodás  20 perc

4.2 Tündérpor  45 perc
Összesen:  2x45 perc

A rajzórához csillámpor beszerzése mellett a technika kipró-
bálása is ajánlott. Érdemes kipróbálni azt is, hogy a különböző 
ragasztókkal hogyan lehet rajzolni.

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Bíbicek és bikficek 

4.1a Bíbickedés 
Nézzünk meg a gyerekekkel egy rövid videófilmet a bíbicről (elérhető a 
reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán), majd próbáljuk jellemezni a ma-
darat közösen! Beszéljünk arról, miért tűnik viccesnek, bohókásnak ez a madár! A 
videó alapján gyűjtsünk minél több dolgot, ami alátámasztja ezt az állítást!

Vajon mi lehet (vagy mi lehetne még) ennek a madárnak a neve? Adjunk neki ne-
vet közösen! És mi lenne a neve akkor, ha Meseországban élne, és egy mesebeli 
madár lenne?

Vedd figyelembe!
A bíbic neve németül Kiebitz (ejtsd: kibic), ami a magyar nyelvben olyan személyt 
jelent, aki felelőtlenül ártja bele magát más dolgába. 
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Hárs Ernő: Iskolába 
megy a bíbic
Miklya Luzsányi Mónika: 
Tündérpor

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Újságpapír, rajzlap
Ragasztó
Csillámpor

ÉVFOLYAM
1. és 2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek szókincsé-
nek, olvasáskészségé-
nek, számoláskészségé-
nek fejlesztése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Videófilm megtekintése
Jellemzés közösen, 
névadás
Vers olvasása, beszél-
getés 
Szövegkiegészítés
Szógyűjtés
Számlálás
Meseolvasás / mesehall-
gatás
Szituációs játék

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

4. 
tanegység

10
perc

45
perc
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4.1b Bíbic betűk és számok 
Olvassuk el Hárs Ernő Iskolába megy a bíbic című versét, és beszéljük 
meg, milyennek ismerjük meg a versből a bíbicet! 
A gyerekek keressék meg a Bíbic című tankockán a versből hiányzó szavakat 
(elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán)! Mi köti ezeket össze? 
(mindben szerepel b betű) Melyik szónak szerepel az elején, a végén, melyikben 
szerepel kétszer?
Második osztályosok dolgozhatnak a tankockával, elsősökkel (év elején) csak 
hallás után végezzük a feladatot! 

Gyűjtsünk még b betűvel kezdődő szavakat! Keressünk olyan szavakat is, ame-
lyekben két b betű szerepel! (Pl. Biblia, baba, buborék, bab, báb, bábu, babér, 
bomba, bíbor.)

Bíbicétlap
Mutassuk meg a kakukknak, hogy kell számolni! A Bíbicétlap című tankocka 
segítségével számoljuk meg, hogy az egyes „étlapokon” hányféle fogás áll a bíbic 
rendelkezésére (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán)!
A gyerekek számolási készségének megfelelően számláljunk egyesével, párosá-
val, esetleg hármasával, négyesével!

4.1c Csarabkodás 
Nemcsak a bíbicnek van nehéz dolga az iskolában.
Olvassuk el (elsősöknek olvassuk fel) Miklya Luzsányi Mónika Tündérpor című 
meséjét, majd szituációs játékkal gyakoroljuk a különböző iskolai viselkedési 
módokat! Pl.:
• Köszönés a tanárnak, diáktársaknak
• Jelentkezés módjai
• Sorakozó, sorban állás, stb.

A szituációs játékot játszhatjuk úgy is, hogy a gyerekek párosával felkészülnek 
a szituációra, és bemutatják. Lehet improvizatív megoldás is. Ebben az esetben 
a vállalkozó gyerekek csak akkor tudják meg, hogy mi az eljátszandó szituáció, 
amikor kijönnek a helyükről. Az osztálynak először meg kell fejtenie a szituációt, 
majd eldönteni, hogy helyes viselkedési módot láttunk, vagy helytelent. A dön-
tést az emoji (szomorú/vidám fej) felmutatásával is jelezhetik a gyerekek. 

20
perc

15
perc
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4.2 Tündérpor

A tündérpor valószínűleg elvarázsolja a gyerekeket, legalábbis a lányokat bizto-
san. Érdemes ezt a motivációt kihasználni. Vigyünk be az órára különböző színű 
csillámporokat, és egy kicsit fújjunk szét a teremben, hogy innentől mindenki 
tudja, hogyan kell viselkedni!
A „tündéri” viselkedésre szükségünk is lesz, mivel a csillámporral való képalko-
táshoz nem árt, ha óvatosan mozognak a gyerekek.

Először minden gyerek fedje be az asztalát újságpapírral minél nagyobb felüle-
ten, mert a csillámpor nagyon száll! 
A képet úgy alkotják meg a gyerekek, hogy a vonalakat ragasztóval rajzolják 
meg, majd csillámport szórnak a rajzlapra. Érdemes olyan témát választani, amit 
néhány vonallal, egyszerűen meg lehet rajzolni. Pl.: Hanga-völgyi virágok, Ilma 
tündér, Csirib vagy Csarab portréja, a legszebb manósityak, stb. 

Vedd figyelembe!
A gyerekek legkönnyebben a stift típusú ragasztókkal tudnak dolgozni. Jó lehet 
még a hígított dekupázs- vagy tapétaragasztó is, amit ecsettel vihetnek fel a rajz-
lapra. De egyéb tubusos papírragasztó is megfelel a célra.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek motiváltságá-
nak erősítése az iskolai 
szabályok megtartása 
iránt; új rajztechnika 
kipróbása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Tündérporozás
Csillámfestés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Újságpapír, rajzlap
Ragasztó
Csillámpor

45
perc


