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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Kányádi Sándor: 
Májusi szellő
Lázár Ervin: Széllelbélelt

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Internet, projektor, 
hangfal

Műanyag palackok, 
csoportonként tálca, 
kancsó víz
Szókártyák (szélnevek)

Szöveggyűjtemény

Iránytű
Tű, mágnes, madzag
(tálka vízzel töltve, para-
fadugó-szelet, ragasztó-
szalag)

Szélhangok
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

(magyar, ének-zene, természetismeret)

Ahhoz, hogy a gyerekek megértsék a szelek szimbolikáját, sokfé-
le érzéki tapasztalatot kell szerezniük a szélről, közvetlenül és a 
képzelet útján is. Erre szolgálnak a most feldolgozott szövegek és 
a hozzájuk kapcsolódó feladatok.

Áttekintő vázlat
3.1 Szélhangok  25 perc 

3.1a Szélorgona  5 perc
3.1b Palack-orgona  10 perc
3.1c Szélerősségek  10 perc

3.2 Májusi szellő  20 perc 
3.2a Szógyűjtő olvasás  10 perc
3.2b Ritmikus olvasás  10 perc

3.3 Szélmese  45 perc 
3.3a Szelek és égtájak  10 perc
3.3b Szélellentét  5 perc
3.3c Szélkereső  10 perc
3.3d Szélvita  10 perc
3.3e Iránytűkészítés  10 perc

Összesen:  2x45 perc

A palackok gyűjtését időben kezdjük, hogy biztosan jusson min-
denkinek! A szélorgona készítése megéri a fáradságot, ugyanígy 
az iránytűkészítő kísérlet is. Előtte mindkettőt érdemes a peda-
gógusnak kipróbálni.
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Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

3. 
tanegység



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A szél és szélerősségek 
felidézése hangzó élmé-
nyen keresztül.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szélorgona hangjának 
megfigyelése
Szélsíp, szélorgona készí-
tése palackokból
Szélfajták utánzása moz-
gással, hanggal

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Műanyag palackok, 
csoportonként tálca, 
kancsó víz
Szókártyák (szélnevek)

JEGYZETEIM

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Szélhangok  
Minden gyerek hozzon magával egy műanyag üdítős palackot az órára! Mindegy, 
hogy milyen űrtartalmú, jobb, ha minél többféle van.

Vedd figyelembe!
A balesetveszély elkerülése végett CSAK műanyag palackokról lehet szó!
A palackok több-kevesebb vízzel töltve jól hangolhatók. A vastag falú palackok 
erősebb hangot adnak, könnyebb megszólaltatni őket.

3.1a Szélorgona 
Tengeri orgona hangja:
Először kép nélkül, csak a hangot hallgassuk meg a Zadar című tankockáról 
(elérhető a Reftantáron).
Vajon mi lehet ez? Ötleteljünk!

A gyerekek valószínűleg valamilyen fúvós hangszerre fognak tippelni. Ami igaz is, 
csak itt egy gigantikus fúvós hangszerről van szó, amelyen a szél játszik a zadari 
tengerparton. (A tengeri szél – mint a videón látható – lépcsősen elhelyezkedő 
lyukakba fúj bele, így keletkeznek a hangok.)

Vedd figyelembe!
A kép- és hangforrások a Reftantáron elérhetők.

3.1b Palack-orgona 
Készítsünk közösen szélorgonát a műanyag palackokból! Próbáljuk ki, 
hogy szól, hogy lehet víz beletöltésével hangolni, magasabb, mélyebb hangokat 
kiadni!
Csoportmunkában készítsenek a gyerekek hangkompozíciót, ritmus-hangjátékot, 
a palackorgona hangjaira!

Vedd figyelembe!
Számíthatunk rá, hogy a szélhangok betöltik majd a termet, ami egy szélzenekar 
próbatermére hasonlít majd.

3.1c Szélerősségek 
Képzeljük el, hogy ott állunk mi is a zadari tengerparton! Figyeljük, ahogy 
a szél hajtja a hullámokat! Fogjuk meg egymás kezét sorban (láncot alkotva), és 
hullámozzunk előbb szépen, csendesen! A pedagógus mondja, milyen erősségű 
szél fúj, a gyerekek pedig mozogják le, hogyan hullámzik a tenger!
Az instrukciók között a következő kifejezések szerepeljenek:

fuvallat, szellő, szél, vihar, orkán
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A versritmus felismerése, 
hangzó élménnyé tétele.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers önálló olvasása, 
szógyűjtés
Ritmizálás, ritmikus 
olvasás

Ha jól sikerült a palackokkal való hangjáték, ugyanezt hangokkal is eljátszhatjuk: 
Olyan erősségű szélhangot adjatok ki, amilyen szélfajta nevét halljátok!

Állítsátok sorrendbe a szélneveket! Melyik a leggyengébb és melyik a legerősebb 
szélfajta? (A fenti szélneveket szókártyákon felerősíthetjük a táblára.)
Ismertek-e további kifejezéseket a különböző szélerősségekre?

3.2 Májusi szellő  

3.2a Szógyűjtő olvasás 
Olvassák el a gyerekek önállóan Kányádi Sándor: Májusi szellő című ver-
sét, és gyűjtsék ki azokat a szavakat, amelyek vidámságot fejeznek ki! 
Majd beszéljük meg közösen, mit találtak a gyerekek!

3.2b Ritmikus olvasás 
Tapsoljuk le közösen az első két sor ritmusát! (Lehet felelgetve: a tanító 
tapsol, a gyerekek ismételve válaszolnak.) Milyen szabályos ritmust fedeztek fel?

Almavirággal  – U U | – – tá-ti-ti-tá-tá
futkos a szellő,   – U U | – – tá-ti-ti-tá-tá

Igen ám, de a szellő játékos, hamar megunja ugyanazt a dolgot. Hogyan vált rit-
must a második két sorban?

akár egy kócos  U – – | – – ti-tá-tá-tá-tá 
semmirekellő.   – U U | – – tá-ti-ti-tá-tá

A második szakaszban aztán belejön a játékba, még bolondosabb és szabálytala-
nabb lesz (két soronként):

Kócosnak kócos, – – – | – – tá-tá-tá-tá-tá 
de nem mihaszna, U – U | – U ti-tá-ti-tá-ti
okot nem ád ő  U – U | – – ti-tá-ti-tá-tá 
soha panaszra.   U U U | – U  ti-ti-ti-tá-ti

A legutolsó sorral pedig mint játék után a gyerek, „hazatér” a vers a kezdő rit-
mushoz. Az utolsó két sor ritmusa:

elüldögél egy  U – U | – – ti-tá-ti-tá-tá 
kék nefelejcsen.  – U U | – – tá-ti-ti-tá-tá
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Szélfajták tulajdonságai-
nak megismerése mesei 
és szerephelyzetben, 
nézőpontváltással.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Égtájak átismétlése Moz-
gásos tájékozódó játék
Mesehallgatás
Kereső és hangos 
olvasás
Vita, érvelés
Fizikai kísérlet: iránytű 
készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Iránytű
Tű, mágnes, cérna
(tálka vízzel töltve, para-
fadugó-szelet, ragasztó-
szalag)

JEGYZETEIM

Mivel fejezi ki a versritmus a vidámságot?
Mondjuk el közösen (vagy felelgetve), két soronként ritmizálva akár a teljes ver-
set, tapsolva, dobogva hozzá a ritmust, és/vagy a szélorgonánkon kísérve!
Vedd figyelembe!
A vers dallamos ritmusát az időmértékes verselésnek köszönheti, akkor is, ha 
az változatos, és szabálytalannak tűnik. A kezdő sorok mértéke az úgynevezett 
adóniszi kólon: tá-ti-ti-tá-tá (– U U | – –). ). Ez a hexameter sorok kötelező zárlata, 
és a szapphói strófa végén önállóan is előfordul. Modern líránkban is gyakran 
találkozunk vele, tisztán és variációkban is (lásd például Nemes Nagy Ágnes: Ta-
vaszi felhők című versét a 6. tanegységben). Kányádi Sándor rakoncátlan májusi 
szellője bőven ad példát a variációkra.

3.3 Szélmese  

3.3a Szelek és égtájak 
A szeleknek másféle nevet is szoktunk adni. Tudjátok-e, milyet? 
(Rávezető kérdés: Milyen „előnevet” kaphatnak a szelek?)
Bizony, van Északi, Keleti, Nyugati és Déli szél. És mind különböző.
De hogyan tudjuk megállapítani az égtájakat?
Erdőben: moha a fák északi törzsén.
És itt, a teremben? Nézzünk ki az ablakon! Hol látjuk a napot? Hány óra van? 
Akkor merre lehet Dél? Kelet? Észak? Nyugat?

Ellenőrizzük megállapításunkat egy iránytű segítségével! Határozzuk meg, és 
kössük valamihez az égtájakat! (Például: a tábla Északra van, a virágállvány Délre, 
a faliújság Keletre, az ablakok Nyugatra.)

A gyerekek mozgással kövessék az utasításokat:
− Akin van piros ruhadarab, az forduljon délnek!
− A barnák északnak!
− A szemüvegesek keletnek!
− Akinek van cipőfűzője, nyugatnak! Stb.

3.3b Szélellentét 
A pedagógus olvassa fel Lázár Ervin: Széllelbélelt című meséjét! Fontos, 
hogy hangjával megfelelően érzékeltesse a két szél közötti karakterkülönbséget.
Megfigyelési szempont: Figyeljétek meg, hogy melyik két szélről van szó leginkább 
a mesében! 
Neked melyik szél tetszik jobban?
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3.3c Szélkereső 
Válaszd ki a szövegből, mit csinált eredetileg a számodra kedves szél! 
Vigyázz, később épp a másik csinálja!

Ellenőrzés: Olvassátok a fel a Déli és az Északi szél jellemzőit, tevékenységeit!

3.3d Szélvita 
Rendezzetek vitát, miért jobb az Északi, és miért jobb a Déli szél! Mit ka-
punk az egyiktől, és mit a másiktól? Mi lenne velünk az egyik és a másik nélkül?
Zárásként beszéljétek meg közösen (a vitahelyzetből kilépve): Van-e értelme az 
Észak-Dél vitának a szelek esetében! Mit jelent az a tartós szerepcsere, amiről az 
utolsó mondat beszél? Mit üzen ezzel számodra a mese?

Vedd figyelembe!
A vitához érdemes két egyenlő félre osztani az osztályt, nem a szimpátiaválasztás 
alapján. A feladat az adott szempont védelme, értékeinek képviselete érvekkel, 
ellenérvekkel.
A záró szintézisbeszélgetés már szerephelyzetből kilépve történik.

3.3e Iránytűkészítés
Az iránytű készítésének legegyszerűbb módja, ha egy varrótűt bemágne-
sezünk: egy mágnest azonos irányban többször végighúzunk rajta (nem oda-visz-
sza!). Ezután a tűt hurkoljuk rá egy minimum 20 centiméteres cérnára, és emeljük 
fel úgy, hogy szabadon mozoghasson. A tű be fog állni északi irányba. 

Kicsit bonyolultabb iránytű is készíthető, amikor a mágnesezett tű parafadugóra 
erősítve egy tálka vízfelületén áll be északi irányba (a készítés módja elérhető a 
Reftantáron).

Variáció
A mese erős karakterábrázolása alkalmas arra is, hogy a gyerekek lerajzolják vagy 
lefessék az Északi vagy a Déli Szelet, esetleg maszkot készítsenek, amely valame-
lyik szelet ábrázolja. Ebben az esetben a vitát el lehet hagyni, vagy a tanegységet 
ki lehet egészíteni egy rajzórával.
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