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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Gryllus Vilmos: Zivatar
Gryllus Vilmos: Jégeső
Kányádi Sándor: Ha én 
zápor volnék
Kányádi Sándor: Zivatar

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal 

Rajzlap, kék papír, fehér 
körmatrica
Száraztészta (rövid cső)
Ragasztó, zsineg, olló
(műszaki karton, színes 
és mintás papírok)

ÉVFOLYAM
2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek szerezzenek 
benyomást a különböző 
esőfajtákról, azonosulja-
nak a természet erőivel.

A zápor jó barátom
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

(magyar, természetismeret, ének-zene, 
dráma, vizuális kultúra)

Az esőhöz sokszor társítjuk a szomorúság képzetét, ám ezen az 
órán inkább arra tesszük a hangsúlyt, hogy a különféle esők mi-
lyen formában jelennek meg a versekben és gyermekdalokban, 
és hogyan válhatnak a barátainkká. Mindezt összekötjük ritmi-
zálással, mímes mozgásokkal, meséléssel, képalkotással és a 
finommotorika fejlesztésével. 

Áttekintő vázlat
2.1 Zápor és jégeső  45 perc

2.1a Zápor és jégeső  25 perc
2.1b Ha én zápor volnék  20 perc

2.2 Esőkép  45 perc
2.2a Zivatar  10 perc
2.2b Esőkép  35 perc

Összesen:  2x45 perc

A gyerekek az óra előtti héten figyeljék meg, volt-e csapadék, és 
milyen! A tésztakollázst érdemes előre kipróbálni, nehogy az órán 
meglepetés érjen. Egy előre elkészített mintadarab a legjobb 
motiváló eszköz.

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Zápor és jégeső 

2.1a Zápor és jégeső 
A gyerekek figyeljék meg egy héten át, volt-e csapadék, és ha volt, ak-
kor milyen! Beszéljük meg a megfigyelés tapasztalatait! Ha volt csapadék, 
különbséget tudtunk-e tenni az „eső” fajtái között? A gyerekek jellemezzék, mi-
lyen volt az eső! Mennyi csapadék hullott, milyen erősen esett?

Nézzük meg a Gryllus Vilmos Zivatar című dalára készült animációt (a videón 
Zápor címen szerepel; elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán).

2. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

25
perc

45
perc
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Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy:
• milyen hangulatú ez a dal? 
• milyen a ritmusa: gyors vagy lassú? 
• mit akar kifejezni a dalszerző ezzel a gyors, pergő ritmussal?

Olvassuk el a verset, és kopogjuk le a ritmusát! 
A versritmust az időmérték alakítja, a rövid és hosszú szótagok váltogatása, amit 
ti és tá ritmusértékekkel is jelölhetünk:

Fekete az égen a felhő.  U U U U │ ꟷ U U │ │  │    ti-ti-ti-ti │ tá-ti-ti │ tá-tá 
Nyöszörög a szélben az erdő.  U U U U │ ꟷ U U │ │  │    ti-ti-ti-ti │ tá-ti-ti │ tá-tá 
Lepotyog a makk is a fákról.  U U U U │ ꟷ U U │ │  │    ti-ti-ti-ti │ tá-ti-ti │ tá-tá 
Menekül a mókus az ágról.  U U U U │ ꟷ U U │ │  │    ti-ti-ti-ti │ tá-ti-ti │ tá-tá 

Olvassuk el Gryllus Vilmos Jégeső című versét is, majd nézzünk meg két rövid 
videófilmet a záporról és a jégesőről (elérhetők a reftantar.hu-n, a szöveggyűjte-
mény aloldalán) ! 

Beszélgessünk arról, hogy 
• milyen a zápor/zivatar, és milyen a jégeső?
• mi a leglényegesebb különbség köztük?
• hogyan fejezi ki a zápor/zivatar és a jégeső közötti különbséget a két vers?
• milyen szavakkal jellemzi a költő a záport/zivatart, és milyennel a jégesőt?

A zápor/zivatar kellemetlen: fekete, nyöszörög, lepotyog, menekül, hallgat, dide-
reg – de azért még: fűszeres, friss, üde.
A jégeső már kíméletlen: dübörög, fenyeget, letarol, lezuhan, csupaszít – nincsen 
kegyelem: könyörög a föld, de a jég szüretel (leveri a szőlőt, gabonát).

Vedd figyelembe!
Megfigyelhetjük és lekopoghatjuk a Jégeső ritmusát is, ami szintén időmértékes. 
Hasonló ritmuselemek váltakoznak, mint a Zivatarban, mégis pergőbben, és a 
sorok vége jobban csattan:

Felhő közeleg, beborul az ég.  ꟷ  ꟷ U U ꟷ │ U U U U ꟷ  tá-tá-ti-ti-tá │ ti-ti-ti-ti-tá 
Zúg és dübörög, fenyeget a jég! ꟷ  ꟷ U U ꟷ │ U U U U ꟷ  tá-tá-ti-ti-tá │ ti-ti-ti-ti-tá 
Mindent letarol, ami üde, zöld.  ꟷ  ꟷ U U ꟷ │ U U U U ꟷ  tá-tá-ti-ti-tá │ ti-ti-ti-ti-tá 
Mindjárt ideér! Megremeg a föld.  ꟷ  ꟷ U U ꟷ │ U U U U ꟷ  tá-tá-ti-ti-tá │ ti-ti-ti-ti-tá
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zenehallgatás
Versek olvasása, ritmizá-
lása, összehasonlítása
Csapadékfajták megfi-
gyelése videófilmen
Versjáték mímes moz-
gással
Csoportos vagy frontális 
szóbeli mesealkotás 
egy-egy versszereplő 
nevében
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2.1b Ha én zápor volnék 
Olvassuk el Kányádi Sándor Ha én zápor volnék című versét, majd beszél-
gessünk:
Ki a versbeszélő? Mit tudunk meg róla? Mit jelent számára a barátság?

Barátkozzunk mi is a záporral, a napfénnyel, a harmattal, a szellővel a kislány 
módján! Játsszuk el, amit a kislány tenne, spontán, improvizatív mozgással! (Köz-
ben a pedagógus vagy egy jól olvasó gyerek olvassa a verset!) Pl.:

1. vsz.: kéz magastartásban, az ujjakat mozgatva leengedni, egészen a földig
2. vsz.: karokat kitárva forogni körbe
3. vsz.: lábujjhegyen lépegetni
4. vsz.: oldaltartásban hullámmozgás a karokkal
5. vsz.: összeölelkezni a padtárssal

Majd alakítsunk a gyerekekből öt csoportot az öt versszaknak megfelelően!  
A csoportok üljenek össze egy-egy kis körbe, és alkossanak együtt egy rövid 
mesét, ami így kezdődik:

1. Ha zápor volnék…
2. Ha napfény volnék…
3. Ha harmat volnék…
4. Ha szellő volnék…
5. Ha a zápor, napfény, harmat, szellő jó barátja volnék…

A csoportok párhuzamosan dolgozzanak, a pedagógus ott segítsen, ahol úgy lát-
ja, elakadtak a gyerekek! Végül, ha marad idő, egy-egy mesét meghallgathatunk, 
amit a csoport szószólója mond el.

Vedd figyelembe!
Ha az osztályunk nem elég aktív, és még nem elég érett a csoportmunkában való 
szövegalkotásra, alkothatunk együtt (frontálisan) is mesét a kislány nevében.  
A mese így kezdődik:
Kislány vagyok, és a harmat, napfény, zápor, vidám szellő is jó barátom…

20
perc
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2.2 Esőkép 

2.2a Zivatar 
Olvassuk el Kányádi Sándor Zivatar című versét, majd játsszuk el nagy-
mozgásokkal, gesztusokkal, hangerőváltásokkal! A gyerekek improvizálhatnak, de 
kis csoportokban is létrehozhatnak egy-egy rövid mozgásos koreográfiát a versre. 

2.2b Esőkép
A gyerekek készítsenek papírkollázst, amin cső alakú száraztésztával 
jelezzük az esőt! A kollázskésztés műveleteit videófilmen követhetjük (elérhető a 
reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán). Ragasztópisztoly helyett tubusos 
papírragasztóval is dolgozhatunk. 

Variáció
Felhőmemória 
Készítsünk memóriakártya méretű felhősablont! Majd a sablon segítségével 
rajzoljunk és vágjunk ki felhőformákat műszaki rajzlapból! A formákra ragasszunk 
különböző színű és mintázatú papírokat, és vágjuk újra körül a formát, ha szük-
séges! Mindegyik színből-mintából egy-egy felhőpár készüljön, könnyen felismer-
hetően, hogy összetartoznak. Érdemes minél több felhőpárt készíteni, optimális 
szám a 2x24. Ezt kis csoportokban könnyen elkészíthetik a gyerekek, majd ki is 
próbálhatják a játékot.
A hagyományos memóriakártya-szabályok szerint játszunk. A játék elején a felhő-
formák fehér háta látszik (bárányfelhők), amiket megfordítva színes esőfelhőkké, 
viharfelhőkké alakítunk. És persze keressük a párokat.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Improvizatív versjáték, 
ismerkedés a vegyes 
kollázstechnikával.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás, versmondás
Mímes, mozgásos játék
Kollázs készítése vegyes 
technikával

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, kék papír, fehér 
körmatrica
Száraztészta (rövid cső)
Ragasztó, zsineg, olló
(műszaki karton, színes 
és mintás papírok)

35
perc

10
perc

45
perc


