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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Gyárfás Endre: 
Hallgasd a csendet!
László Noémi: Kérdez-
gető 
Gyárfás Endre: Árnyék 
és fény

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Plédek, polifoamok
(Madaras, „bogaras” 
könyv, növényhatározó)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A természetre való 
ráhangolódás, séta,  
megfigyelések, versek és 
játékok segítségével.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Hangok, madarak, rova-
rok, virágok megfigye-
lése
Versek olvasása, 
értelmezése
Párbeszédes olvasás
Szóbeli kreatív szöveg-
alkotás 
Árnyékjátékok, 
árnyékfogó

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Plédek, polifoamok
(Madaras, „bogaras” 
könyv, növényhatározó)

Tavaszi kirándulás 
hangokkal, versekkel

Többórás kirándulás, séta interaktív feladatokkal 
(magyar, testnevelés, természetismeret)

A tavasz szinte csalogat, hogy menjünk ki a szabadba. A szöveg-
feldolgozást most úgy terveztük meg, hogy a feladatokat egy 
tavaszi kirándulás vagy séta keretében is el tudjuk végezni. 

Áttekintő vázlat
5.1 A természet hangjai, fényei séta nélkül 75-105 perc

5.1a Hallgasd a csendet!  30 perc
5.1b Rigómadár, merre jártál?  15-30 perc
5.1c Árnyékjátékok  30-45 perc 

Összesen:  sétával együtt min. három és fél óra

Készítsük elő a kirándulást! Egyeztessük a szülőkkel, szervezzük 
meg a helyszínt, biztosítsuk az utazást, az ellátást, a szükséges 
eszközöket!
Vihetünk magunkkal madaras, „bogaras” könyvet, növényhatá-
rozót, és az utunk során megfigyelt élőlényeket próbálhatjuk 

beazonosítani. Ez szabad, spontán tevékenység, és az egész kirándulásra szól.

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 A természet hangjai, fényei  

5.1a Hallgasd a csendet! 
Álljunk meg egy csendes helyen, távol a város, település zajától!
Heveredjünk le a fűre, hunyjuk le a szemünket, és hallgassuk a csendet! Mi min-
den hallható a csendben, amikor a természetben vagyunk?
Néhány perc elteltével üljünk fel, és a gyerekek meséljék el, mi mindent hallottak!
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Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

5. 
tanegység

séta 
nélkül 75-
105 perc

30
perc
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Majd olvassuk fel Gyárfás Endre: Hallgasd a csendet! című versét!
• Milyen hangokra figyelmeztet a versbeszélő? Ti hallottatok ilyeneket? 
• Nézzünk jól körül! Látunk-e apró helikoptereket? Látunk-e madarakat? Látunk-e 

lepkéket? 
• Hallunk-e madárhangot?
• Hallunk-e bogárhangot, tücsökhangot?
• Halljuk-e a lepkeszárnyak hangját? Hallunk-e virághangot?
• A versben megszólaló hogyan hallhat ilyeneket? Ennyire jó a füle? Vagy ilyen 

gazdag a képzelete?

Vedd figyelembe!
Csak akkor feküdjünk le a fűbe, ha elég meleg az idő! Vigyünk magunkkal plé-
deket vagy polifoamokat, azokra feküdjenek a gyerekek! Ha nagyon hűvös van, 
maradjunk ülve, a csendjáték így is átélhető.

5.1b Rigómadár, merre jártál? 
Folytassuk utunkat nyitott füllel és szemmel! Figyeljük meg, milyen mada-
rakat hallunk vagy látunk! Felismerjük-e valamelyiket név szerint is? Látunk vagy 
hallunk-e rigót?
Majd telepedjünk le egy „madaras” helyen, ahol hallunk/hallottunk madárhan-
gokat!

Olvassuk fel itt László Noémi: Kérdezgető című versét, amiben a versbeszélő kér-
dez, a rigó válaszol! Olvashatja előbb a pedagógus, érzékeltetve a párbeszédet. 
Majd felolvashatják a verset vállalkozó gyerekpárok is, felelgetve. 

A kérdések többnyire ismétlődnek, némi variációval. Igazán a válaszok viszik 
tovább a témát. 
Folytathatjuk a verset szabadon improvizálva. Változhatnak a kérdések és a 
válaszok (még a madárnév) is, a párbeszédbe beépülhetnek a kirándulás tapasz-
talatai.

Vedd figyelembe!
László Noémi: Kérdezgető  című verse
• kapcsolódik és kapcsolható Miklya Luzsányi Mónika – Miklya Zsolt: Iringó és 

Imola című meséjében a Szellő utolsó énekéhez, amelyben Tölgy apóhoz beszél 
(3. tanegység).

• megtalálható az 1. osztályos állami olvasókönyvben is (208. o.), tehát a gyere-
keknek már ismerős lehet. Most új helyzetben kerül elő, és az élethelyzet által 
könnyebben megelevenedik.

• meghallgatható a Kaláka együttes előadásában a Reftantáron.
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15-30
perc
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5.1c Árnyékjátékok  
Folytassuk a sétát, majd keressünk egy árnyékos helyet, és üljünk le az 
árnyékban! Válasszunk két felolvasót: egyik az árnyék, másik a fény versszakát 
fogja olvasni! A gyerekek egymást váltva olvassák fel Gyárfás Endre: Árnyék és 
fény című versét! 

Milyen árnyak szerepelnek az első versszakban? Szerintetek melyik a legsötétebb 
árnyék? Mi lehet a „madáranyaszív” gondja?
Hogyan változik meg az árnyékos oldal a második versszakban? Mi derül fényre? 
Mi tűnik el (vagy alakul át)? (A születés gondja eltűnik, helyette a gondoskodás 
gondja következik, de az már „fényesebb”.)

A gyerekek alkossák meg a vers elemeit „árnyékból”: több gyerek úgy fogóddzon 
össze, hogy az árnyéka fát, holdat, madarat, tojást adjon ki! Azután bemutathat-
nak különböző állatokat is, árnyékból megkomponálva. 

Árnyékfogó:
Szokványos fogójáték, ám a fogónak most nem a gyerekeket, hanem az árnyéku-
kat kell elkapnia oly módon, hogy rálép a kergetett gyerek árnyékára (kézzel nem 
kell tehát hozzáérni). Szükség van játékvezetőre is, aki figyeli, ellenőrzi a fogó 
mozgását.
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