
JEGYZETEIM 

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Egy üveg alma – magyar 
népi mondóka, Pered 
(Pozsony)
Beney Zsuzsa: Kéz

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Nagy befőttesüvegek
vagy kinyomtatott lapok
Maradék színes fonalak
Papírragasztó, tapétara-
gasztó
Kartonlap (hullámkar-
ton) vagy rajzlap
Léggömb, pohár/bögre

ÉVFOLYAM
1. osztály

Egy üveg alma 
Min. 2x45 perces Komplex készségfejlesztő 
feladatok (magyar, matematika, mozgás, 

vizuális kultúra, ének-zene)

A számmondókák a számolási és mozgáskészség fejlesztésére 
igen jó lehetőséget adnak. Ezen az órán a ritmusérzék és a finom-
motorika fejlesztése kerül előtérbe, önálló képalkotó tevékenysé-
gen keresztül. A feladatokat két teljes órába szerkesztve taníthat-
juk, de kiemelhetünk belőle egy-egy feladatot is, és beépíthetjük 
más órába. 

Áttekintő vázlat
1.1 Egy üveg alma  45 perc

1.1a Almák üvegben  15 perc
1.1b Egy üveg alma  10 perc
1.1c Almás üveges játékok  20 perc

1.2 Ujjsoroló 45 perc
1.2a A kéz  5 perc
1.2b Cérnaszedegető  10 perc
1.2c Fonalkép  min. 30 perc 

Összesen:   min. 2x45 perc

Minden gyerek hozzon be egy almát! Készítsük elő a nagy befőt-
tesüvegeket! Vagy nyomtassuk ki az üvegeket ábrázoló lapokat! 
(Az első feladat egyetlen nagy befőttesüveggel is megoldható.)

Már jeleztük, hogy tanév elejétől megkérhetjük a szülőket, gyűjtsenek textil- és 
fonalmaradékokat, egyéb jól felhasználható anyagokat a kollázskészítéshez, 
barkácsoláshoz. Ha eddig nem tettük, most is elindíthatjuk a gyűjtést. Ebben a 
tanegységben fonalmaradékokra lesz szükség, és a választott technika szerint 
papír- vagy tapétaragasztóra, illetve rajzlapra, hullámkartonra vagy léggömbre és 
léggömböt tartó edényre (minden gyereknek jusson). 
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1. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek
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FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Egy üveg alma 

1.1a Almák üvegben
Kérjük meg a gyerekeket, hogy mindenki hozzon be egy-egy almát erre az 
órára! Rakjunk ki minél több (lehet akár tíz is, de 4-5 üveg már elég lehet, ha nem 
túl nagy létszámú az osztály) nagy befőttesüveget (5−10 litereseket)! A gyerekek 
egyenként lépjenek az üveghez, majd rakják bele az üvegbe az almájukat! Amikor 
mindenki elhelyezte az almáját, számláljuk meg közösen, hány alma került egy-
egy üvegbe!

Ha nem tudjuk megoldani a befőttesüvegeket, akkor a gyerekek rajzoljanak a 
színkódoknak megfelelően almákat a nyomtatható melléklet üvegformáiba! A 
színkódok számértékét mi adjuk meg, a gyermekek számolási készségének meg-
felelően (pl. sárga: 2, kék: 9, piros: 6 stb.)! Ebben a formában ez a feladat inkább 
házi feladatént működhet, mert önmagában nem elég motiváló az óra elejére. 
(Az üvegek rajza a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldaláról letölthető és 
nyomtatható.)

Variáció
Egyetlen nagy befőttesüveget viszünk be, és megmutatjuk a gyerekeknek. Meg-
kérdezzük: Mit gondoltok, hány alma férne bele? 
Írólapra rajzoljon mindenki egy befőttesüveget, és rajzoljon bele annyi almát, 
amennyi szerinte belefér! (Csak vonalas rajz, nem kell színezni.)
Ki mennyit rajzolt? Kinek van igaza? Próbáljuk ki: Tegyünk annyi almát az üvegbe, 
amennyi belefér! Közben számoljátok, mennyinél tartunk!

1.1b Egy üveg alma 
Olvassuk fel a gyerekeknek az Egy üveg alma című magyar népi mondókát 
(Pozsony), majd mondjuk el felelgetve, és tanuljuk meg énekelve is! (Kottával 
együtt elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán.)

1.1c Almás üveges játékok 
Az Egy üveg alma kezdetű gyerekmondóka eredetileg hintáztató játék volt. 
Játszották ölbéli játékként is, amikor a felnőtt a térdén lovagoltatta a gyereket, 
és közben mondta a mondókát. De a gyerekek együtt is játszották, amikor lökték 
egymást a hintán. Szünetben ki lehet próbálni a hintalökéses variációt, ha van az 
iskola udvarán hinta. Az osztályteremben vagy az udvaron azonban más játéko-
kat is játszhatunk a mondókára:
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Számolási, ritmus- és 
mozgáskészség fejleszté-
se élményszerűen.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Számlálás, becslés, ösz-
szemérés
(Vonalas rajz)
Mondókatanulás, dal-
lamtanulás, éneklés
Mímes mozgásos játékok

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Nagy befőttesüvegek
vagy kinyomtatott lapok
Gyerekek által hozott 
alma
Szöveggyűjtemény
Digitális eszköz (a peda-
gógusnak)

20
perc

10
perc

15
perc

45
perc
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Ujjmozgató
Úgy mondogatjuk a mondókát, hogy mindig azt az ujjunkat hajlítgatjuk be üte-
mesen, amelyik sorszáma szóba jön. Lehet egyesével mozgatni (Egy: hüvelykujj, 
kettő: mutatóujj, három: középső ujj stb.), de lehet úgy is, hogy minden számnál 
eggyel több ujjat mozgatunk (egy: hüvelykujj, kettő: hüvelyk- és mutatóujj, há-
rom: hüvelyk-, mutató- és középső ujj.)
A hatodiknál a bal kéz hüvelykujja fordul be a tenyér felé.
További mozgások soronként:

– Hová, hová, kis királyné lánya?
– Szőrt szedegetni, szitát kötögetni. – szedegető, csipegető mozdulatok
– Minek az a szita?
– Lisztet szűrögetni. – ujjmozgással mutatjuk, ahogy száll, szitál a liszt
– Minek az a liszt?
– Kenyeret sütni. – gyúrjuk a tésztát az ujjainkkal
– Minek az a kenyér?
– Gyerekeknek adni. – mintha egy falat kenyeret adnánk egy kisgyereknek
– Minek az a gyerek?
– Iskolába járni. – két ujjunkat előre tartva járó mozgást utánzunk
– Minek az az iskola?
– Hogy ne legyen ostoba! – nemet intünk az ujjunkkal és a fejünkkel is.

Testmozgató
A gyerekek álljanak körbe! Számoljuk őket körben egytől hatig, majd újra egytől 
hatig, ameddig van új gyerek! Így mindenki kapott egy számot. Kezdjük el mon-
dani a gyerekekkel együtt a mondókát, és azok a gyerekek guggoljanak le egy pil-
lanatra, majd álljanak fel, akik a saját számukat hallják: egy üveg alma – egyesek 
guggolnak le, két üveg alma – kettesek, három üveg alma – hármasok stb. 
A mondóka további soraira a fent megadott mozgásokat végezzük, de immár 
teljes testtel, látványos nagymozgásokkal, egymással kooperálva:

– Hová, hová, kis királyné lánya?
– Szőrt szedegetni, szitát kötögetni. – szitát átölelő, szélesebb mozdulatok
– Minek az a szita?
– Lisztet szűrögetni. – párban szitálnak, oldalirányban szitáló mozdulatok
– Minek az a liszt?
– Kenyeret sütni. – gyúrjuk a tésztát, derékból meghajolva, jó erősen
– Minek az a kenyér?
– Gyerekeknek adni. – kosárból széles mozdulatokkal osztogatjuk a kenyeret
– Minek az a gyerek?
– Iskolába járni. – helyben járunk
– Minek az az iskola?
– Hogy ne legyen ostoba! – nemet intünk mindkét kezünkkel és a fejünkkel.
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1.2 Ujjsoroló

1.2a A kéz 
Olvassuk fel Beney Zsuzsa Kéz című versét, majd kövessük mímes mozgá-
sokkal a szöveget:
Egy ujjamat szopogattam, – mintha az ujjunkat szopnánk (de ne vegyük be a 

szánkba!)
két ujjammal cérnát fogtam, – cérnát csípnénk fel az asztalról
három ujjam nézegettem, – három ujjunk közé vesszük a cérnát, úgy emeljük a 

szemünk elé, és nézegetjük
négy ujjamat mind megettem, – mintha be akarnánk falni a négy ujjunkat
öt, sok ujjammal nyulásztam, – öt ujjal, lefelé irányuló mozgással imitáljuk a 

nyulak futását
gurigázni is próbáltam – nyújtott tenyérrel gurigázzunk a levegőben, mintha 

tésztát nyújtanánk
csak kezemmel, két kezemmel
semmit sem csináltam. – széttárjuk a tenyerünket.

1.2b Cérnaszedegető 
Ehhez a feladathoz sok maradék fonál kell, amelyeket 10−20 cm-es dara-
bokra vágunk fel. A gyerekeket 4−5 fős csoportokra osztjuk. A felvágott cérnákat 
előre, annyi halomba válogatjuk szét, ahány gyerekcsoport lesz. Egy gyerek-
re minimum 4-5 fonaldarab jusson. A feladat az, hogy melyik csoport tudja a 
legrövidebb idő alatt felcsipegetni az összegubancolódott fonalat, kisimítani, és 
nagyságrendben elhelyezni a padján.

1.2c Fonalkép  
A meglévő fonalakból a gyerekek egyénileg alkossanak almákat ábrázoló 
fonalképeket! Bemutatunk néhány ötletet, melyek weboldala elérhető a ref-
tantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán, a technika angol nyelvű, képekkel 
ellátott leírásával.
Legegyszerűbb megoldás, ha a felvágott fonaldarabokat rajzlapra ragasztva 
alakítják ki a képet a gyerekek. A rajzlapra előbb a ragasztóval „rajzolják rá” az al-
mát, a forma teljes felületét kenjék be ragasztóval, majd nyomkodják rá a fonal-
darabokat! A különböző árnyalatú és vastagságú fonaldarabokkal érdekes kevert 
szín és felület alakítható ki.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Finommotorika, verbális 
memória, ritmusérzék 
fejlesztése versmondás-
sal, kép- és formaalko-
tással.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mondókázás mímes 
mozgásokkal
Fonalkép/fonalplasztika 
készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Maradék színes fonalak
Papírragasztó, tapétara-
gasztó
Kartonlap (hullámkar-
ton) vagy rajzlap
Léggömb, pohár/bögre

10
perc

5
perc

min. 
30 perc

min.
 45 perc
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A következő két fonalképötlet már inkább plasztika, hiszen háromdimenziós 
alkotásokról beszélünk. Ebben az esetben kis gombolyag fonalakkal dolgozzanak 
a gyerekek! Akkora gombolyagokkal, amelyek jól elférnek a kezükben. 
Az alma formáját vágjuk ki hullámpapírból, a gyerekek ezt a formát gombolyítsák 
körbe fonallal! A gombolyítás kezdete és befejezése a forrásoldalon jól látható, 
de ha biztosra akarunk menni, érdemes egy kis ragasztóval is megerősíteni a 
fonal elejét és a végét. 

Valódi térplasztika is készülhet fonalból, és jóval egyszerűbb elkészíteni, mint 
amilyennek látszik. Minden gyereknek szüksége lesz egy kis méretű felfújt lég-
gömbre, egy akkora üvegpohárra vagy bögrére, amelybe bele lehet illeszteni a 
léggömböt, és fonalakra kis gombolyagban vagy szálasan. 
A felfújt léggömböt fessék le a gyerekek tapétaragasztóval, majd ragasszák körbe 
fonalakkal! Hagyják, hogy a ragasztó keményre száradjon! Ekkor pukkasszák ki a 
léggömböt, és húzzák ki az almaformából! Egy apró zöld zseníliadróttal jelezzük 
az alma szárát, levelét. 


