
JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek keressék a 
versben elrejtett időszak 
jeleit, próbálják ki sza-
badtéri játékát.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers meghallgatása, 
értelmezése
Érvek gyűjtése 
csoportmunkában
Érvelés, vita
Szabadtéri mozgásos 
játék

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Csoportonként egy 
nyomtatott példány (elő-
re nyomtathatunk akár 
4-5 példányt)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A szabadtéri játék moti-
vációjának felfedezése, 
boldog játék a szabad-
ban.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers értelmezése, 
beszélgetés a vers 
alapján
Szabadtéri játékok gyűj-
tése, kipróbálása

Egyéb ötletek
FELADATOK LEÍRÁSA

7.1 Évszaktalálós, hónaptalálós

Mit gondoltok, melyik hónapról vagy évszakról van szó Nagy László: Elzengett a 
zápor című versében? – Tegyük fel a kérdést, majd olvassuk fel a verset a Reftan-
tárról a gyerekeknek!

Hallgassuk meg a válaszokat, majd ezek alapján alkossunk csoportokat, legalább 
kettőt (lehet többet is) a gyerekekből!
A csoportok olvassák el együtt újra a verset, és keressenek benne érveket saját 
állításuk igazolására! Miért az adott hónapra/évszakra gondoltak a vers képei 
alapján?

A csoportok képviselői összefoglalóan mondják el a többiek előtt érveiket! Majd 
próbáljuk meg együtt elönteni, melyik csoport érvei a legmeggyőzőbbek!

Vita ide, vita oda, akár tavaszi, akár nyári (esetleg őszi) a megverselt zápor, min-
den vizes és aranyat ér (mint a májusi eső).

Milyen játékba hív a vers?
Keressünk a szabadban gyepes, füves területet, ahol hemperegni, fűben gurulni, 
bukfencezni tudnak a gyerekek! 

7.2 Gyerünk, gyerekek, csapatostól!  

Olvassuk fel Weöres Sándor: Ha nap süt a rétre című versét a Reftantárról, majd 
kérdezzük meg a gyerekektől: 
• Mit jelent ez a felszólítás: Gyerünk, gyerekek, csapatostól?
• Hova hív a vers? 
• Minek jött el az ideje? Miért? Mi ad rá okot? (A napsütés kicsalogat minket a 

szabadba, lehet nagyokat játszani.)
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7. 
tanegység

min. 45 
perc

min. 30 
perc



MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Labda, játékszerek



Olvassuk el újra a verset, és keressük meg, milyen játékokról van benne szó! Hol 
játszik a versben megszólaló gyerek a többiekkel? Hol élhetnek ők, hol van a 
játszóterük?

Külön kitérhetünk a güzücsapdára, ami a güzüegér ellen indított akció lehetett 
régen a falun élő gyerekek körében. A szorgalmas kis rágcsáló füvek, gabonaföl-
dek magvait gyűjti össze. A güzüegér raktáraiban 50 liter magot is képes felhal-
mozni télire a családnak. Lásd bővebben a Reftantáron elérhető cikkben!

Gyűjtsünk a gyerekekkel kedvenc szabadtéri játékokat, és olyat is, amit még nem 
ismernek, de érdemes kipróbálni! Legyenek közöttük labdajátékok is, például 
kiütő, labdacica, pókfoci, adogató stb.!
Labdával is lehet vadászni, nem csak csapdával.

Vadászlabda
A vadásznak labda a fegyvere. Egy vadász van, a többiek a vadak, akik az elő-
re kijelölt játéktéren tartózkodnak. A vadak nem hagyhatják el a játékteret, a 
vadász nem léphet be oda. A vadász a vadakat a játékterület széléről üldözi, 
vagyis próbálja őket kiütni a kezében lévő labdával. Akit eltalál, az kiáll a játék-
térről, és a vadász segédje lesz. A segédek segítenek a labdagyűjtésben, a labdát 
odadobják a vadásznak, passzolhatnak egymásnak is, de „lőni” csak a vadász-
nak szabad. Érvényes lövés csak közvetlenül a vadász kezéből jöhet, a földről 
pattanó labda nem talál. A vadak a leesett labdát visszajuttatják a vadásznak 
vagy a segédeinek. Ha egy ügyes vad a levegőben elkapja a labdát, akkor az első 
vadászsegéd visszaállhat vadnak. A legutolsó vad lesz a következő játékban a 
vadász.
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