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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Birtalan Ferenc: Szélvers
Miklya Luzsányi Mónika: 
Tündérhintó
Bertóti Johanna: 
A Szél gyerekei
Lackfi János: Szélzokni
Páskándi Géza: Forgószél

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Internet, projektor, 
hangfal  

Színes gyűrt papír 
(rizspapír), színes papír
Olló, ár, ragasztó, 
tűzőgép
Fonal, pálca/bot
Mozgásra alkalmas 
terem (tornaterem), 
játéktér (udvar)

ÉVFOLYAM
(1.) 2. osztály

Szeles nap
4x45 perces komplex témanap 

(magyar, természetismeret, vizuális kultúra, 
technika, testnevelés)

A szél, a szélfajták megfigyelésével kezdjük a témanapot. A szelek 
erősség szerinti besorolása és az irodalmi szövegek alkalmat 
adnak a ritmuskészség fejlesztésére, és az ADHD-s gyerekek iránti 
érzékenyítésre is. A mozgásos játékok és a szélzsák készítése se-
gíti az irodalmi művek befogadását, és bevon a természet tapasz-
talatokon alapuló megismerésébe. 

Áttekintő vázlat
5.1 Időkép  45 perc

5.1a Széljárások  15 perc
5.1b Szélfajták  15 perc
5.1c Szél-vers  15 perc

5.2 Szélgyerekek  45 perc
5.2a Tündérhintó  min. 20 perc
5.2b Tornádók  10 perc
5.2c Szélgyerekek  15 perc

5.3 Szélzokni  45 perc
5.3a Szélzokni  10 perc
5.3b Szélzsák készítése  35 perc

5.4 Szeles tornaóra  45 perc
5.4a Forgószél  10 perc
5.4b Széltesi  35 perc

Összesen:  4x45 perc

A gyerekek a témanapot megelőző héten figyeljék meg, hogy 
van-e szél, és ezt minden nap jegyezzék fel! Ha észleltek szelet, 
akkor egytől tízig terjedő skálán jelezzék, hogy szerintük mennyi-
re volt erős a szél! 
A témanaphoz tartozó interaktív feladatok, ajánlott weboldalak, 

képek a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán érhetők el (ezt a további-
akban külön nem jelezzük). 
A mozgásos órát legjobb a tornaterembe vagy az udvarra szervezni, de részben a 
tanteremben is megtartható.

5. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek
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FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Időkép

5.1a Széljárások 
A gyerekek számoljanak be az elmúlt hét megfigyeléseiről: mely napokon 
tapasztaltak szelet, milyen erősségűt! 
Nézzük meg együtt az Időkép.hu weboldalon a jelenlegi széljárásokat! Magya-
rázzuk el a gyerekeknek, pontosan mit is látnak, hiszen még nincs térképészeti 
ismeretük! Mutassuk meg, hol van Budapest, hol van a településünk! Keressük 
meg, jelenleg mekkora a szélerősség a településünkön, vagy a közeli településen, 
illetve hol a legerősebb a szél az országban (a legnagyobb szám a térképen)! 

5.1b Szélfajták 
A gyerekek oldják meg a Szelek című tankocka feladatát: 
Erősségük szerint rakjátok sorba a szélfajtákat!

1. Szélcsend
2. Fuvallat
3. Szellő
4. Szél
5. Vihar
6. Szélvész
7. Orkán

A feladat megoldása után hangutánzó játékkal mutassuk be a szélerősség növe-
kedését, különböző hangokat különböző erővel hangoztatva:

1. Szélcsend: csend
2. Fuvallat: fffffff….
3. Szellő: sssssss… (halkan)
4. Szél: ssssssz… (normál erővel)
5. Vihar: sssssss… (erősen, süvítve)
6. Szélvész: s-zs-s-zs… (erősen, szaggatottan, mellkast döngetve)
7. Orkán: áááááá… (üvöltve, mellkast döngetve, lábbal dobolva)

A szélfajták váltakozását is bemutathatjuk, különböző hangsorozatokkal. Pl.:
• szellő – fuvallat – szél – szélcsend – szellő 
• szellő – szél – szélcsend – vihar – fuvallat
• vihar – szélvész – vihar – orkán – szellő 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A szélfajták megisme-
rése, dinamikájának 
átélése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszámoló a megfigye-
lésekről
Interaktív multimédiás 
feladat
Vers olvasása, értelme-
zése
Dramatikus versolvasás 
hangerőfokozással, rit-
mikus mintakövetéssel 15

perc

15
perc

45
perc
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5.1c Szélvers 
Olvassuk el Birtalan Ferenc Szélversét, és próbáljuk beazonosítani, melyik 
versszak melyik szélfajtának felelhet meg. Értelmezési lehetőség:

1. szellő: nyugodt, barátságos
2. szél: már piszkálódik
3. vihar: zsörtölődő, kezd mérges lenni
4. szélvész vagy orkán: haragszik, tombol, elsötétít
5. fuvallat: lenyugszik, elcsitul, vigasztal 

Magyarázatra szorul az Adj’ Isten kifejezés: régen köszönésnek, jókívánságnak 
szánták. Teljes alakja: Adjon Isten jó napot! Mára ennyi maradt belőle: Jó napot! 
(Újabban: Szép napot!)

Olvassuk fel a verset párbeszédesen, szóló és kórus váltakozásával! Az olvasók 
a hangerő fokozásával érzékeltessék, melyik versszakban melyik szélfajtáról van 
szó. Szólórész lehet minden versszakban az első két sor, kórusrész pedig a har-
madik, rövid sor.

Vedd figyelembe!
Ütemhangsúlyos versről van szó, ahol általában az ütem első szótagjára esik a 
hangsúly. De nem mindig. Az értelem szerinti hangsúlyozás néhol eltér ettől. Jó 
tanítói mintával mutathatjuk be ezt a gyerekeknek, de nem kell a hangsúlyos 
helyeket jelölni, a versritmust elemezni. Az alábbi minta a pedagógusnak szól:

Nem éri az │ utat talpam 
télen sincsen │ ruha rajtam, 
                    nem fázom. 

Orrod alá │ fújok füstöt, 
amikor én │ jövök, tüsszögd: 
                    Adj’ Isten! 

Mikor zsémbe│sen ébredek, 
még a ház is │ beléremeg, 
                    úgy rázom! 

Felhőbe du│gom a Napot, 
amikor én │ mérges vagyok: 
                    ne süssön! 

Ám a harag, │ ahogy jön, megy, 
a föld arcá│ról a könnyet 
                    letörlöm.

15
perc



JEGYZETEIM

5.2 Szélgyerekek 

5.2a Tündérhintó 
Olvassuk el Miklya Luzsányi Mónika Tündérhintó című meséjét, és keres-
sük ki a széltípusokat! A gyerekek kis csoportokban gyűjtsék ki a különböző szél-
karaktereket, és adják meg a leírásukat a mese alapján! Készítsék el a bűnügyi 
karakterlapjukat a következők szerint:

Név:
Nem:
Családban elfoglalt hely:
Tulajdonság:
A bűn, amivel vádolják:

A mese lehetőséget ad arra, hogy a kis szélfiú és a szélcsalád karakterein keresz-
tül a nehezen kezelhető gyerekek problémájáról beszélgessünk. Ne nevesítsük, 
ne azonosítsuk konkrét gyerekkel a szélfiú karakterét, hanem a mesei problémá-
ra koncentráljunk! Beszéljük meg:
– Milyennek ismerték meg a meséből a Szél családot?
– Miért keltettek rossz benyomást?
– Hol laktak? Járt-e náluk valaki a Selymes erdőből? Mit gondoltok, miért nem?
– Milyen bűnöket róttak fel a családnak?
– Milyennek gondolták el a Selymes erdő lakói a kis újszülött szelet? Miért gon-

dolták, hogy gonosz lesz? Igazuk volt-e? Biztos-e, hogy a gyerek is olyan lesz, 
mint a szülő vagy a családja?

– Milyen volt a kis szélgyerek először?
– Mit szeretett volna? Mit gondoltok, miért nem játszott vele senki?
– Mi az, ami segített, illetve segíthet neki? Mit gondoltok, meg tud változni?

A téma elég szenzitív, és a gyerekek lehet, hogy szívesen beszélnek róla. Ebben 
az esetben inkább hagyjuk el a következő feladatot, de engedjük, hogy kibeszél-
hessék a problémáikat! 

5.2b Tornádók 
Kérdezzük meg a gyerekektől, tudják-e, mi a tornádó! (pusztító erejű for-
gószél) 
Mit gondolnak, hazánkban szoktak-e lenni tornádók? 
Nézzük meg az Időkép.hu tornádótérképét, amely egy évre visszamenőleg mu-
tatja meg a tubák (földet nem ért tornádókürtők), illetve a földet ért tornádók 
helyét! Nézzük meg, hogy a környékünkön alakultak-e ki tubák, illetve tornádók!

Majd nézzünk meg egy videót a Tornádó Kecskemét környékén című tankockán 
egy „befogott” tornádóról!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A szélfajták megismeré-
se, érzékenyítés a szél-
karakterek problémáin 
keresztül.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Meseolvasás
Karakterlapok írása
Érzékenyítő beszélgetés
Videófelvétel, internetes 
honlap megtekintése
Hangjáték: vers szerep 
szerinti felolvasása

10
perc

min. 
20 perc

45
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Szójáték, verskép 
felfedezése; szélzsák 
készítése, működésének 
megértése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása, értelme-
zése
Szélzsák készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Színes gyűrt papír (rizs-
papír), színes papír
Olló, ár, ragasztó, 
tűzőgép
Fonal, pálca/bot

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ritmus- és 
mozgáskészségének 
fejlesztése.
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5.2c Szélgyerekek 
Olvassuk el Bertóti Johanna A Szél gyerekei című versét, majd keressük 
meg az azonos szereplőket a versben és a mesében! 
Milyen új szereplőkkel találkozunk? Rájuk mi jellemző (a versben és valóságban)?

Készüljenek fel a gyerekek a vers egyes versszakainak felolvasására, előadására 
úgy, mintha a mese szereplői lennének! 

Vedd figyelembe!
• ciklon – nagy kiterjedésű légörvény
• hurrikán – trópusi ciklon, nagy kiterjedésű felhőörvény
• tájfun – trópusi ciklon, a Csendes-óceán nyugati térségében nevezik így 

Az „előadás” hangjátékszerű: az adott versszak kifejező, érzékletes felolvasása.

5.3 Szélzokni

5.3a Szélzokni 
Olvassuk el Lackfi János Szélzokni című versét, majd beszéljük meg, miről 
van szó! Mi lehet az a szélzokni? Ki látott már szélzsákot? Hogy néz ki? Mutassuk 
meg a gyerekeknek a szélzsák képét! 

5.3b Szélzsák készítése 
A gyerekek készítsenek szélzsákot színes gyűrt papírból! Elkészítésében egy 
videó film segít, amelyet a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán találnak.

5.4 Szeles tornaóra

5.4a Forgószél 
Olvassuk el Páskándi Géza Forgószél című versét, majd a gyerekek gyűjt-
sék ki, mi mindent csinál a szél!

Olvassuk fel a verset mondókaritmusban, kétsoronként nagyobb szünetet tartva. 
Ritmusa hasonló a Télen nagyon hideg van kezdetű mondókához (lásd az első 
tanegységet), csak az utolsó előtti sorban van változás:

15
perc

10
perc

10
perc

35
perc

45
perc

45
perc
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Forgószél nem hederít         ti-ti-ti-ti   ti-ti-tá
semmire, de leterít…        ti-ti-ti-ti   ti-ti-tá

nem pipál, nem szitál,          ti-ti-tá   ti-ti-tá
szitakötő-szárnyon hál.         ti-ti-ti-ti   ti-ti-tá

Kétsoronként osszuk ki a verset a gyerekek között! Ha ujjunkkal egyest mutatunk, 
az első két sort olvassák az egyesek! Ha kettest mutatunk, a második két sort 
olvassák a kettesek! És így tovább.
Ha többször ismételjük, könnyen megtanulhatják sorpárjaikat a gyerekek. 

Felállva, a teremben szétszóródva, karokkal oldaltartásban, forogva ismételhetik 
újra a sorpárokat. Mindig csak az forog, aki a szöveget mondja. A sorpár végén le 
lehet guggolni vagy ülni a földre.  

5.4b Széltesi
A szeles témanapot zárjuk mozgásos feladatokkal:

Szél az erdőn
A gyerekek legyenek az erdő fái úgy, hogy alapállásban állva magastartásba eme-
lik a kezüket! A különböző erősségű szelek nevének bemondásával változtatják a 
mozgásformáikat:

1. Szélcsend: egyenesen állnak, kezek magastartásban
2. Fuvallat: ujjaikat mozgatják
3. Szellő: kézfejüket mozgatják jobbra-balra
4. Szél: karjukat mozgatják a fejük felett jobbra-balra
5. Vihar: karjukat mozgatják jobbra-balra, magastartástól mellső középtartásig
6. Szélvész: előre-hátra, jobbra-balra hajladozva mozgatják a karjaikat
7. Orkán: törzskörzéssel hajladoznak jobbról balra, majd vissza
8. Tornádó: körbeforognak, majd lerogynak a földre.

Szélirányok 
Ha azt mondjuk, jobbról jön a szél, akkor a gyerekek balra dőlnek, ha balról jön, 
akkor jobbra dőlnek. Ha elölről jön a szél, akkor hátradőlnek, ha hátulról jön, 
akkor előredőlnek. Ha a játékvezető azt kiáltja: „Tornádó”, akkor mindenki forog 
körbe a helyén. A „Szélcsend” kiáltásra mindenki leguggol.
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás
Igék gyűjtése
Ritmusgyakorlatok
Mozgásos feladatok

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Mozgásra alkalmas terem 
(tornaterem), játéktér 
(udvar)

35
perc
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Forgószelek
Álljanak a gyerekek párba, és helyezkedjenek el szétszórtan a teremben vagy a 
játéktéren! A klasszikus gyerekjátékokból ismert forgás-pörgés következik. Állja-
nak meg egymással szemben, kezüket keresztezve fogják meg, és oldalt körben 
aprókat lépegetve forogjanak először lassan, majd gyorsabban! Amelyik páros 
valamelyik tagja szédül, az jelezze a párjának, és üljön le a földre (le is fekhet). 
Melyik páros bírja legtovább a forgást? Az lesz a Tornádó.

Szélfogó 
A farkincafogó változata. Minden gyerek a nadrágja korcába tűr egy szalagot (le-
het krepp-papírból is), ezek lesznek a szélfuvallatok. A fogó a vihar, aki el akarja 
kapni a szellőket. Lehet több vihar is, akik versengenek, és az a kérdés, melyik 
vihar tud több fuvallatot (szalagot) begyűjteni egy játékkörben.


