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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Találósok – magyar 
népköltés (1–3.), 
Miklya Zsolt (4–5.)
Varga Katalin: 
A százesztendős anyóka
Szabó Lőrinc: 
A szél meg a nap
Máté Angi: 
Volt egyszer egy köd 
A Szél és a Nap – magyar 
népmese

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Rajzlap
Gyertya/zsírkréta
Vízfestés eszközei
Színes fonalak
Olló, ragasztó

ÉVFOLYAM
2. osztály

Köd és pára, szél és Nap
3x45 perces komplex szövegfeldolgozó, 

szöveg- és képalkotó óra 
(magyar, természetismeret, vizuális kultúra)

Az őszi időjárás gyakran borongós, de a ködös idő is lehetőséget 
adhat arra, hogy a gyerekek megismerjék és tükrözzék a világot. 
A találós kérdésekkel, valamint Szabó Lőrinc versével az időjárás 
elemeit elevenítjük fel, míg a mesék lehetőséget adnak arra is, 
hogy a gyerekek maguk alkossanak szöveget, képet a ködről és a 
páráról vagy a Nap kötőtűjéről. 

Áttekintő vázlat
3.1 Százesztendős anyóka  45 perc

3.1a Találósok  10 perc
3.1b Időjárás-anyóka  20-35 perc
3.1c Saját találósok 15 perc

3.2 Szél, köd, Nap 45 perc
3.2a Rossz idő  10 perc
3.2b Köd asszonyság  20 perc
3.2c A Szél és a Nap 15 perc

3.3 Köd-Nap-képek 45 perc
Összesen:  3x45 perc

A viaszolt-vizes kép és a fonalkép is elég érzékletes technika, 
ezért érdemes mindkettőt előkészíteni, bemutatni, és választha-
tóvá tenni a gyerekek számára. Így érzékszerveiken keresztül is 
jobban azonosulni tudnak a történetekkel.

3. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek
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FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Százesztendős anyóka 

3.1a Találósok
A gyerekek fejtsék meg a szöveggyűjteményben található találós kérdé-
seket: Találósok – magyar népköltés (1–3.), Miklya Zsolt (4–5.)! Ha nehezen megy, 
akkor a Találósok című tankocka párosító feladata segíthet a megoldásban.

Beszéljük meg a megoldásokat, majd kérdezzük meg a gyerekeket, hogy melyik 
időjárási elemet ismerik, melyikkel találkoztak már, és melyikkel nem! 

3.1b Időjárás-anyóka 
Könnyen lehet, hogy a harmattal nem találkoztak, ezért csak kizárásos 
alapon tudják a tankockán lévő találóst megfejteni. De mi is az a harmat? A gye-
rekek olvassák el kis csoportokban Varga Katalin A százesztendős anyóka című 
meséjét, majd próbálják meg saját szavaikkal megfogalmazni, mi is az a harmat! 
A mesében a százesztendős anyókának hatalmas feladata van: ő a felelős az 
időjárásért. A gyerekek kis csoportokban végezzék el a következő szövegalkotási 
feladatokat:
• Adjanak nevet a százesztendős anyókának!
• Mutassák be (írják le szóban) egy napját!
• Találják ki, hogy kik a segítői, és kik az ellenfelei, majd alkossanak egy rövid 

történetet (mesét), ami az időjárásról és a százesztendős anyókáról szól! 

Vedd figyelembe!
A történetalkotás is csoportmunkában zajlik, tehát szóbeli szövegalkotásról van 
szó, amit lejegyezhet egy „írnok”, ha van rá idő. Erre a feladatra a csoport legjobb 
íráskészséggel rendelkező tagját érdemes kiválasztani.

3.1c Saját találósok
Ha a gyerekek belemelegednek a mesealkotásba, hagyjuk őket dolgozni! 
De ha gyorsan végeznek, akkor egyénileg vagy kis csoportokban alkossanak talá-
lós kérdéseket a különböző időjárási jelenségekkel kapcsolatban!
Először válasszák ki, melyik időjárási elemről akarnak írni! Például legyen a szél! 
Gyűjtsék össze, kinek milyen tapasztalata van a széllel kapcsolatban:
• ősszel hidegen fúj
• nyáron meleg is lehet
• összeborzolja a hajunkat
• hajtja a vitorlást stb.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Logikus gondolkodás 
fejlesztése

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Találós kérdések
Meseolvasás, beszélge-
tés a meséről
Kreatív szövegalkotás kis 
csoportban

15
perc

20-35
perc

10
perc

45
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Tapasztaljuk meg: a rossz 
idő és a változékony idő-
járás is verset és mesét 
szül, és hozzánk szól.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás
Hangjáték, stafétaol-
vasás
Mese olvasása és értel-
mezése
Néma, értő olvasás, 
beszélgetés

A meglévő elemekből rakják össze a találóst, mint egy soroló mondókát (nem 
fontos, hogy rímeljen):

Ősszel hidegen fúj, 
meleg lehet nyáron.
Hajtja a vitorlást,
és kócolja a hajad. 

De azért nem baj, ha rímel:

Ősszel hidegen fúj, 
meleg lehet nyáron.
Hajtja a vitorlást,
és a hajad tőle
kócos lesz, barátom.

3.2 Szél, köd, Nap

3.2a Rossz idő 
Olvassuk fel a gyerekeknek Szabó Lőrinc A szél meg a nap című versét, 
lehetőleg úgy, hogy visszaadjuk a vers játékosságát!
Tanítsuk meg nekik, hogy felemelt jobb kézre Hujj, hujj, hujj!-t, felemelt bal kézre 
pedig Bujj, bujj, bujj!-t kiáltsanak kórusban! Ha már jól megy, olvassuk fel úgy a 
verset, hogy kézjelünkre a gyerekek kórusban kiáltsák a hujjogatást és bujjoga-
tást! 

Ezután osszuk fel a verset sorokra, és úgy adjuk elő a verset, hogy minden sort 
másik gyerek olvasson/mondjon! 
Végül beszélgessünk arról, hogy a gyerekek szerint mi számít rossz időnek!

Variáció
Ha több időt akarunk hagyni a festésre, ez a feladat kihagyható! 

3.2b Köd asszonyság 
Olvassuk el Máté Angi Volt egyszer egy köd című meséjét a ködről, majd 
beszéljük meg, mi történt ködkisasszonnyal!
Mi volt a rossz szokása? Mit jelent az, hogy terebélyesedett? (meghízott)
Mihez hasonlított? Hogy mondja ezt a mese? (keverített kád, legkádabb – vagyis 
kövér, legkövérebb)

20
perc

10
perc

45
perc
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Megnézhetjük még egyszer a Találósok című tankocka ködképét. Bizony, itt elég 
terebélyes ködasszonyság, az erdő, a hegy nagyrészét eltakarja. Olyan, mint egy 
felhő. De hiszen az is. A köd nem égi, hanem földi felhő.
Kik vitték el a köddarabokat? (őz, patak, varjú)
Mit csinált a maradék köddel a Nap? (sálat, sapkát kötött télire)
Mi volt a kötőtűje? (a napsugarak)
Tudjátok-e, a valóságban mit tesznek a köddel a napsugarak? (A köd, a látható 
pára felmelegszik, és eloszlik, eltűnik, mintha ott se lett volna.)

3.2c A Szél és a Nap
Mit tud a Nap? Miben van az ereje? Erről szól a következő mese.
Mindenki olvassa el némán A Szél és a Nap című magyar népmesét! Olvasás köz-
ben húzza alá, ha megtalálja a következő kérdésekre a választ:
Min vitatkozott a Szél és a Nap? (melyikük az erősebb)
Próbát tettek. Miből állt a próba? (melyikük veszi le az ember válláról a köpönyeget)
Mit tett a Szél? (tépte, cibálta a köpönyeget)
Mit tett a Nap? (mosolygott, mind melegebben)
Mit tett az ember? (levette a köpenyét és a kabátját, mellényét is)
Te mit tettél volna az utas helyében?

Beszéljük meg a helyes válaszokat! (Az utolsó kérdésre nincs mit aláhúzni, de 
lehet róla beszélgetni.)

3.3 Köd-Nap-képek

Az irodalmi művekből (Varga Katalin: A százesztendős anyóka; Máté Angi: Volt 
egyszer egy köd; A Szél és a Nap – magyar népmese) megismert mesei-természeti 
képek nyomán alkossunk mi is képeket a gyerekekkel! Kétféle technikát javas-
lunk, mindkettőt ki lehet próbálni, és választhatnak közülük a gyerekek:

1. Viaszolás
A rajzlapra fehér gyertyával, esetleg fehér zsírkrétával rajzolják fel az alakot, alak-
zatot, majd kék-szürke vízfestékkel fessék le a fehér lapot a gyerekek! A leviaszolt 
vonalakat, felületeket nem fogja be a festék, így a kék-szürke ködből/párából 
előbukkan ködasszonyság vagy a százéves anyóka. 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A szövegélmény képi 
ábrázolása, érzékletes 
képalkotó technikákkal.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mesei képek ábrázolása 
viaszolással, fonalképpel

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap
Gyertya/zsírkréta
Vízfestés eszközei
Színes fonalak
Olló, ragasztó

15
perc

45
perc
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2. Fonalkép
Mindhárom mesében szerepel a fonal (gombolyag), illetve textil (sál, sapka, 
köpeny, mellény). Maradék színes fonalak felhasználásával készítsenek a gyere-
kek fonalképet! A rajzlap egy-egy felületét ragasztózzák le, majd helyezzék rá a 
fonalakat, befedve egy-egy foltot, vagy kialakítva egy ábrát! Végül nyomkodják rá 
a fonalakat a felületre! 

Javasolt képcímek, témák:
• A százesztendős anyóka páracsodája
• Ködkisasszony (amikor karcsú)
• Ködasszonyság (amikor terebélyes)
• A Nap kötőtűi (Napsál, Napsapka)
• A szél tépte köpönyeg

Az elkészült képekből rendezzünk kiállítást!


