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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Fecske Csaba: Ábécé
Kányádi Sándor: Ábécé-
sorakozó (online)
Kiss Ottó: Abc
Háy János: Alfabéta és 
a negyvennégy rabló 
(részlet)
Varga Katalin: Juli írni 
tanul (részlet)

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)

Írólap vagy rajzlap
Vágott vagy ecsethegyű 
filctoll / ecset, tempera, 
tustinta

ÉVFOLYAM
2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Az ábécé gyakorlá-
sa játékos, interaktív 
feladatokkal.

Ábécé
Minimum 2x45 perces komplex távoktatási óra 

(magyar, ének-zene, matematika, vizuális kultúra)

Az ábécéig csak a második félév közepén jutnak el az első osztá-
lyosok (lásd az 1. osztályos állami Ábécés Olvasókönyv 190–191. 
oldalán). A második osztályos tananyagnak is nehéz része az ábé-
cé, ám a gyakoroltatására igen alkalmasak az online feladatok, 
amelyek a versekkel, mesékkel érdekesebbé teszik az egyébként 
„uncsi” témát. 

Áttekintő vázlat
6.1 Ábécé  min. 45 perc

6.1a Betűcsere  10 perc
6.1b Ábécé-sorakozó  15 perc
6.1c Meseszereplők ábécérendben  min. 10 perc
6.1d Alfabéta és a negyvennégy rabló  min. 10 perc

6.2 Gyöngybetűk  45 perc
Összesen:  min. 2x45 perc

A feladatsor dokumentumát osszuk meg a gyerekekkel! A megol-
dáshoz szükségük van digitális eszközre és online kapcsolatra. 
Az óra alapvetően távoktatásra tervezett, de jelenléti óraként is 
megtartható. A jelenléti órához tartozó kiegészítéseket a vázlat-
ban jelöljük. 

FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Ábécé

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 Betűcsere 
Olvasd el a szöveggyűjteményből Fecske Csaba Ábécé című versét, majd 
oldd meg a tankockafeladatot!

6. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

10
perc

min. 
45 perc
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Az Egy betű különbség című tankockán húzd össze azokat a szavakat, 
amelyekben csupán egy betű különbözik! Ha segítségre van szükséged, az i betű-
re klikkelve elolvashatod, mit ábrázol a kép.

Variáció jelenléti órához
Gyűjtsünk a gyerekekkel olyan szavakat, amelyek csak egy hangban/betűben 
különböznek egymástól, majd olvassuk el Fecske Csaba versét! 
Az Ábécé birkája hány hangot ismer? Vajon a „d” és a „m” helyett mit olvasna?  

6.1b Ábécé-sorakozó 
Hallgasd meg az ábécéről szóló népdalt Szvorák Katalin előadásában. Ha 
ismered a dalt, énekeld vele! Ha nem ismered, óra után hallgasd meg többször, 
hogy megtanuld!

Olvasd el az Óperencia honlapján Kányádi Sándor Ábécé-sorakozó című meséjét! 
Majd egészítsd ki a Hiányos ábécé című tankockán található ábécét a hiányzó 
betűkkel! A tankockán a mesében található ábécét használtuk (amiből hiányoz-
nak a különleges betűk).

Variáció jelenléti órához
Az ábécéről szóló népdalt megtaláljuk az 1. osztályos állami Ábécés olvasókönyv 
191. oldalán, tehát a gyerekek nagy valószínűséggel már ismerik.

A Kányádi Sándor meséjében versformában olvasható ábécé több ponton is 
hiányos. A gyerekekkel felfedeztethetjük az összes hiányzó betűt. Az író is felsorol 
négy „tartalék játékost” a hat közül. Melyik az a kettő, amit nem említ? (A q és a w.) 

Vedd figyelembe!
Az Ábécé-sorakozó című mese elsősöknek is felolvasható már év elején, amit 
beszélgetés követhet: Ki milyen betűt ismer? Melyiket tudja leírni? (Nagy, nyom-
tatott betűkkel.) Ki az, aki már olvasni is tud? 
Ne feledkezzünk meg róla, hogy a gyerekek különböző készségekkel érkeznek 
iskolába! Aki már tud olvasni vagy nyomtatott betűkkel írni, az könnyen elvesz-
ti a motivációit, ha ugyanúgy kezelik, mint aki „nulláról” indul. Érdemes a már 
írni, olvasni tudókat is motiválttá tenni a tanulásra, amihez egyrészt egyéni és 
csoportdifferenciálásra, másrészt adekvát, élményszerű tanulásra van szükség a 
feldolgozás során.

6.1c Meseszereplők ábécérendben 
Olvasd el Kiss Ottó Abc című versét a szöveggyűjteményből, majd állítsd 
ábécésorrendbe a magyar rajzfilmszereplőket a Meseszereplők ábécérendben 
című tankockán! Ha nem ismered fel a szereplőt, akkor a kép jobb felső sarkában 
található i betűre kattintva elolvashatod a mesefigura nevét is. 
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szövegolvasás, önálló 
szövegértés
Interaktív multimédiás 
feladatok
(Kiegészítő játékok: moz-
gás, titkosírás)

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

min. 
10 perc

15
perc
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Variáció jelenléti órához
A tankocka megoldása mellett többféle ábécésorakozó játékot is játszhatunk a 
gyerekekkel.

1. A gyerekek ábécérend szerint állnak sorba, először vezetéknév, majd 
kereszt név alapján.

2. A gyerekek a padjukban ülnek, valaki lassan mondja az ábécét. Akinek a 
keresztneve az éppen kimondott betűvel kezdődik, az egy pillanatra feláll a 
padjából.

3. Fogójáték során nemcsak a kijelölt gyerek a fogó, hanem mindenki, aki-
nek ugyanolyan betűvel kezdődik a neve. A könnyített verzióban a játékot 
minden körben újra kell kezdeni (új fogót kell választani). Nehezített válto-
zat (ezt jobban szeretik a gyerekek), hogy a fogónév kezdőbetűit időnként 
megváltoztatjuk (bekiabálunk egy betűt), így a fogóból menekülő lesz, és 
néhány menekülőből fogó. A betűket többször is változtathatjuk. 

6.1d Alfabéta és a negyvennégy rabló 
Valami nagy támadásra készül a világban Alfabéta, aki negyvennégy rabló-
val garázdálkodik. Olvasd el Háy János Alfabéta és a negyvennégy rabló című me-
séjének a részletét! Majd fejtsd meg Alfabéta titkos üzenetét, amit csak úgy tudsz 
elolvasni, ha a linken található ábécét hívod segítségül! Alfabéta ugyanis nagyon 
ravasz, minden betű helyett másikat írt. A helyes betűket megkapod, ha az adott 
betű utáni második betűt írod le. (Pl. ha A betűt látsz, az B betűt jelent. Mert A után 
jön az Á, ezt kihagyja Alfabéta, és a harmadik betűt írja az első helyett, ami a B.)
Ha tetszik, akkor írj te is egy üzenetet titkosírással egy barátodnak. 

Az Alfabéta által használt ábécét külön linken is megtalálod, Alfabéta titkos üze-
netét pedig az Alfabéta titkos üzenete című tankockán olvashatod.

Kapcsolódó
Megfejtés: „Legyetek okosak, (…) legyetek értelmesek! Péld. 8,5
Magyarázzuk meg a gyerekeknek, hogy a „Péld.” mit jelent: Ez egy rövidítés, a 
bibliai Példabeszédek könyve rövidítése.

Jelenléti órán érdemes a gyerekeknek arról is beszélni, hogy az egyik első ábécé, 
ami betűjeleket tartalmazott, Föníciában alakult ki bő háromezer évvel ezelőtt.  
A föníciai ábécéből származik többek között a héber (zsidó), görög és latin ábécé, 
tehát a mi ábécénk 44 betűjele is. Innen van Alfabéta neve, hiszen a föníciai 
ábécé első két betűjét így nevezik: alef, bét. A 44 rabló pedig a mi 44 betűnknek 
felel meg.

min. 
10 perc
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6.2 Gyöngybetűk

Nem biztos, hogy a kedvenc tárgyad az írásóra, pedig a szép betűk írása több 
évezredre visszatekintő művészet. Külön neve is van: kalligráfia, ami azt jelenti, 
hogy díszes, szépséges kézírás. A kalligráfiákat nem is golyóstollal, hanem egy 
különleges tollal vagy ecsettel, esetleg különleges filctollal írják. Az ecsetes és 
filctollas változatot te is kipróbálhatod.

Fontos, hogy a festésnél temperával vagy tustintával dolgozz! Ha filctollal szeret-
nél írni, akkor vágott hegyű filctollat vagy ecsetfilcet kell vásárolnod (egy darabot 
is vehetsz, nem kell egy egész készlet). Először csak egy-egy betűt fess vagy raj-
zolj meg, legalább írólap méretben! Amikor már jól begyakoroltad, akkor próbáld 
kisebb méretben is megrajzolni a betűket!

A Gyöngybetűk című tankockán néhány szép betűtípust láthatsz, amelyekből 
érdemes megtanulni egy-egy betűt. (A képek rájuk kattintva nagyíthatók.)

Ha tetszik a gyöngybetűs írás, olvasd el a szöveggyűjteményből Varga Katalin: 
Juli írni tanul című versrészletét is! A betűelemeket gyöngysorhoz, gyöngyökből 
fűzött nyaklánchoz hasonlítja a költő.  
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerkedje-
nek meg a kalligrafikus 
írással és néhány betű-
készlettel.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Betűrajzolás, festés 
próbálgatása

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Írólap vagy rajzlap
Vágott vagy ecsethegyű 
filctoll / ecset, tempera, 
tustinta

45
perc


