
JEGYZETEIM 

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Döbrentey Ildikó: 
A titkok titka
Kányádi Sándor: 
Erdő, erdő…

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projek-
tor, hangfal

Füzet, íróeszköz 

Műszaki rajzlap
Körsablon vagy körző
Ceruza, íróeszköz, színes 
filctollak

Titkok titka
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

(magyar, kreatív írás, természetismeret, ének-zene, 
vizuális kultúra)

Tavasszal éled fel a természet, indul el az élet körforgása, ami 
mindig újat hoz, de meg is őriz: a régi megújul. Erről a soha 
véget nem érő, újuló körfogásról szól a tanegység, amelyben az 
irodalmon túl a népzene, népi játékok és a képi megjelenítés 
eszközeivel is élünk. 

Áttekintő vázlat
2.1 Titkok titka  45 perc 

2.1a Színszólások  10 perc
2.1b A titkok titka  25 perc
2.1c Kör, kör, karika  10 perc

2.2 Évszakforgó  45 perc 
2.2a Körkérdések  10 perc
2.2b Évkör  35 perc

Összesen:  2x45 perc

A sarokba futós, körjátékos feladathoz tegyük szabaddá a terem 
sarkait, amennyire lehetséges! A sarkok évszak szerinti megneve-
zéséhez érdemes előre átgondolni, melyik évszakhoz hány gyerek 
fog kerülni. A népesebb évszakok kerüljenek tágasabb helyre! 
A rajzos feladatot megkönnyíthetjük körsablon használatával, de 

jó alkalom ez arra is, hogy a körzőhasználatot gyakoroljuk. Az írásos-rajzos feladat 
megértéséhez legjobb, ha készítünk előre egy mintalapot, melyen a szövegek-
rajzok elhelyezését, annak szerkezetét bemutathatjuk. (Nem szerencsés egy kész 
mintát mutatni vagy vetíteni, mert akkor önkéntelenül is azt fogják utánozni a gye-
rekek. Jobb, ha a válaszrajzaik „eredetiek”, vagyis a saját gondolataikat fejezik ki.)
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Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

2. 
tanegység



MIT AKARUNK ELÉRNI?
Kíváncsiság felkeltése a 
természet titkai iránt, a 
természet körforgásának, 
újulásának megélése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szólások értelmezése
Mesehallgatás, beszél-
getés
Kereső és hangos 
olvasás
Kérdések írása, válaszok 
végiggondolása
Énekes körjáték, 
verséneklés

JEGYZETEIM

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Titkok titka 

2.1a Színszólások 
Mit jelentenek a következő szólások, közmondások?

A szomszéd kertje mindig zöldebb.
Elkékült a feje.
Piros lett, mint a pipacs.
Sárgul az irigységtől.
Zöldágra jut valakivel.
A felhők fölött mindig kék az ég.
Piros alma is lehet savanyú.

Végül kérdezzük meg, mit jelent, ha valaki zöldfülű! (éretlen, tudatlan, tapasz-
talatlan)

2.1b A titkok titka 
Olvassuk fel Döbrentey Ildikó: A titkok titka című meséjét, majd beszéljük 
meg a gyerekekkel:
• Miért hívták Zöldfülűnek a nyuszit?
• Milyen lett a történet végére a nyuszi füle? Mit gondoltok, miért?
• Mi a titkok titka? Miért? 

Nemcsak zöldfülű volt kezdetben a kis nyuszi, hanem életrevaló, kíváncsi is. Ezt 
bizonyítják a kérdései. 
Keressék meg a gyerekek a nyuszi tavaszi kérdéseit! Aki leghamarabb megtalálja, 
olvassa fel! Majd keressék meg a szövegben a válaszokat is, és olvassa fel valaki! 
Van-e olyan kérdés, amire nem találunk választ? 
Ugyanezt tegyük meg a nyár és az ősz kérdéseivel is! 

Van-e olyan évszak, aminek nincsenek kérdései? 
Ti milyen kérdéseket tennétek fel a téllel kapcsolatban Zöldfülű helyében? Írjon 
mindenki négy-öt kérdést, és fogalmazza meg magának a válaszokat is (elég csak 
fejben)! 
Végül olvassatok fel néhányat a kérdések és válaszok közül!

Vedd figyelembe!
A kereső olvasás játéka segíti a néma, válogató, majd a hangos, kifejező olvasást. 
Csak úgy újraolvasni a szöveget unalmas lenne, ám a játék felkelti az érdeklő-
dést, és motiválja a hangos olvasást is.



130

10
perc

25
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45
perc



JEGYZETEIM 

2.1c Kör, kör, karika
A terem négy sarkát nevezzük el az évszakoknak megfelelően! Minden-
ki fusson abba a sarokba, amelyik évszakban született! Az azonos évszakban 
születettek fogják meg egymás kezét, és alkossanak kört! 
A játék során arccal befelé fordulva, kézen fogva járjanak körbe a gyerekek, és 
közben énekeljék az Erdőjáróznak a lányok… kezdetű népdal számukra megfelelő 
átiratát (az 1. versszak 4. sora változik az évszaknak megfelelően)!

Erdőjáróznak a lányok,
Táncra indulnak a lábok.
Melyik járja a legszebbet?
Azok, kik télen/nyáron/ősszel születtek.
Illetve: Akik tavasszal születtek. 

A dalt meghallgathatjuk Szvorák Katalin előadásában a Reftantáron, és együtt 
énekelhetjük vele.

Erdőjáróznak a lányok, 
Táncra indulnak a lábok. 
Melyik járja a legszebbet, 
Azok a leghíresebbek. 
 
Erdő, erdő, de magos vagy, 
Kisangyalom, de messzi vagy. 
Ha az erdőt levághatnám, 
Kisangyalom megláthatnám.

Az eredeti népdal teljes szövege is megtalálható a Reftantáron.

Vedd figyelembe!
Kányádi Sándor: Erdő, erdő… című verse is erre a dallamra íródott, és el is éne-
kelhető. Ha van időnk, énekelve mutathatjuk be a gyerekeknek. 
El van benne rejtve egy kérdés – az erdő kérdése –, vajon felfedezik-e a gyerekek? 
(Kérdőjel helyett pont van a mondat végén, de attól a kérdés még kérdés.)

Milyen erdő az olyan, hol 
még egy árva madár sem szól.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek írásban és 
rajzban gondolják végig 
az évkörhöz kapcsolódó 
kérdéseiket.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Kérdések és válaszok 
szóbeli megfogalmazása
Évkör készítése írott 
kérdésekkel és rajzos 
válaszokkal
(Kreatív írás: versszakok 
évszakonként)

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Műszaki rajzlap
Körsablon vagy körző
Ceruza, íróeszköz, színes 
filctollak

JEGYZETEIM

2.2 Évszakforgó  

2.2a Körkérdések 
A téllel kapcsolatban már megfogalmazták a gyerekek saját kérdéseiket, 
most fogalmazzák meg a többi három évszakkal kapcsolatban is! 
Először szóban sorolják saját kérdéseiket és válaszaikat!

2.2b Évkör 
Majd készítsenek a gyerekek a Reftantáron elérhető kifestő-modellhez 
hasonló évkört annyi különbséggel, hogy a hónapok neve helyett a saját kérdései-
ket írják fel, amelyekre az adott évszak „sarkában” egy-egy rajzzal válaszoljanak!

Variáció
Aki rajzolás helyett szeretne inkább verset írni, megfogalmazhatja a válaszait 
egy-egy versszakban minden évszakhoz.
A versírás szabadon választható otthoni feladat is lehet. 



132

10
perc

35
perc

45
perc


