


FELDOLGOZOTT MŰVEK
Döbrentey Ildikó:
Zsiráf atyafi

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal 

Füzet, íróeszköz

Papírok, festőeszközök:
tempera, ecsetek, vizes-
tál, keverőlap 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg, 
hogy az azonosságok és 
a különbözőségek is fon-
tosak egy kapcsolatban.

Zsiráf atyafi
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó és 
képalkotó óra (magyar, vizuális nevelés)

Az emberi kapcsolatokban, így a szerelemben és a párkapcsola-
tokban is nagyon fontos, hogy felismerjük az azonosságokat vagy 
hasonlóságokat, de értékelni tudjuk a másik különbözőségét 
is. Ezek az azonosságok és különbségek képesek új minőséget 
létrehozni. A bevezető játék során lehetőség adódik arra is, hogy 
a lányokat és fiúkat közelebb hozzuk egymáshoz. 

Áttekintő vázlat
1.1 Párválasztás  45 perc 

1.1a Legyen a párod az, aki…  10 perc
1.1b Zsiráf atyafi  20 perc
1.1c Hangjáték  15 perc

1.2 Zsiráfcsalád  45 perc 
1.2a Az anyukám, az apukám és én magam  10 perc
1.2b Kék + sárga = zöld  10 perc
1.2c Zöld zsiráf  25 perc

Összesen:  2x45 perc

Készüljünk elő a festéshez! Színkeveréshez használhatnak a 
gyerekek nagyobb felületű, lemosható műanyaglapot, például 
gyurmatáblát. 
A dupla órát összeköthetjük egy plusz rajzórával is, ami színkeve-
rési játékra, próbálgatásra épül.

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Párválasztás

1.1a Legyen a párod az, aki… 
A gyerekek álljanak körbe! A feladatuk az, hogy a játékvezető által mega-
dott kritériumok szerint válasszanak gyorsan párt maguknak.
Fuss oda ahhoz, és fogd meg a kezét (vagy állj meg vele szemben), akire szerin-
ted jellemző a következő mondat! 
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Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

1. 
tanegység

45
perc

10
perc



MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos párválasztó 
játék
Film megtekintése
Néma olvasás megadott 
szempontok szerint Be-
szélgetés a meséről
Hangjáték készítése 
csoportmunkában



Legyen a párod az…
…akinek ugyanolyan színű a haja (pulcsija, szeme, nadrágja stb.), mint neked!
…akinek ugyanaz a kedvenc étele (játéka, filmje, könyve stb.), mint neked!
…aki ugyanolyan kedves (szép, aranyos, okos stb.), mint te!

Variáció
A gyerekek valószínűleg saját nemük szerint fognak inkább választani. Második 
körben kérjük meg őket, hogy ugyanezekre a kérdésekre ellenkező nemű gyere-
ket válasszanak! 

1.1b Zsiráf atyafi 
Nézzük meg az Égből pottyant mesék sorozat Döbrentey Ildikó: Zsiráf 
atyafi című részét a Reftantáron! (kb. 10 perc) Mindenekelőtt tisztázzuk, mit je-
lent az „atyafi” kifejezés!

Majd a gyerekek vegyék elő a szöveggyűjteményt, és keressék ki a választ a szö-
vegből a következő kérdésekre (kis csoportokban is dolgozhatnak):
• Miért indult útnak a zsiráf?
• Kikkel találkozott? Miben voltak azonosak, miben voltak különbözőek?
• Miért vándorolt újra és újra tovább a zsiráf?
• Miért szeretett egymásba a két zsiráf? Miben voltak hasonlóak, miben voltak 

különbözőek? 
• Mi lett a különbözőségük eredménye?
• Ezek után beszélgessünk arról, hogy mi a jobb a szerelemben: az azonosság 

vagy a különbség! Miért?

Vedd figyelembe!
A videofelvétel fekete-fehér, ezért a színeket csak a szövegben, hallás, majd 
olvasás után fedezhetik fel a gyerekek. Olyan így a mesefilm, mint egy szín-talá-
lóskérdés: Megfigyeltétek, milyen színűek voltak a zsiráfok? 

1.1c Hangjáték 
A gyerekek hatfős csoportokban készítsenek hangjátékot a meséből (sze-
reposztás, felolvasás, hangeffektusok). Majd adják elő egymásnak a hangjátékokat!

Vedd figyelembe!
A feladat rugalmasan kezelhető. Ha a beszélgetésbe jól bevonódnak a gyerekek, 
nyugodtan eltarthat az óra végéig, és a hangjáték átcsúszhat a következő óra 
elejére. Ha óra végén csak arra marad idő, hogy a gyerekek kiosszák egymás kö-
zött a szerepeket, és előkészítsék a hangjátékot, akkor az előadások csúszhatnak 
át a következő órára. De az is jó megoldás, hogy a csoportok csak hangpróbát 
tartanak párhuzamosan, így minden csoport egyszerre dolgozik, és próbálja a 
hangjátékát. 
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15
perc

20
perc





MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg, 
hogy a sárga és a kék 
szín keveredéséből egy 
új minőség jön létre: a 
zöld szín.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Önismereti játék, tulaj-
donságlista
Zöld árnyalatai, keverése
Festés zöld színnel

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Papírok, festőeszközök:
tempera, ecsetek, vizes-
tál, keverőlap

1.2 Zsiráfcsalád 

1.2a Anyukám, apukám és én magam 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy gondolják végig, és a füzetükben jegyzetel-
jék is le néhány mondatban, miben hasonlítanak az anyukájukra, miben hasonlí-
tanak az apukájukra, és mi az, amiben ők teljesen mások!

Vedd figyelembe!
A jegyzeteket a gyerekek saját maguknak készítik. Önismereti feladat, tehát nem 
kérhető számon. Előfordulhat azonban, hogy a gyerekekben erős az igény önma-
guk megmutatására. Adjunk erre is lehetőséget: vagy személyesen, szünetben 
megbeszélve, vagy ha szeretnék, egy osztályfőnöki órát rászánva (önként vállalt 
felolvasás + beszélgetés).
Biztassuk a gyerekeket, hogy mutassák meg otthon a jegyzeteiket, és beszélges-
senek a témáról a szüleikkel, nagyszüleikkel (kire miben hasonlítasz, miben vagy 
más, mint ők)! 

1.2b Kék + sárga = zöld 
A gyerekek keressék ki a szövegből (Döbrentey Ildikó: Zsiráf atyafi), hogy 
milyen kiszsiráfja született a zsiráfpárnak! Miért?
Tudjuk-e pontosan, milyen zöld lett a kiszsiráf?

Vetítsük ki a gyerekeknek A zöld árnyalatai című tankockában található bemutató 
képet! Keressük meg a zöld árnyalatait! Aki talál egy megfelelő színt, jöjjön ki a 
táblához, és mutassa meg! (Vagy ha van, a helyéről használhatja a lézeres muta-
tópálcát, az külön öröm!)
Keressetek olyan pöttyöt a képen, amelyikben több a sárga! Amelyikben több a 
kék! Még több a kék (de még zöld)! Legtöbb a sárga!

1.2c Zöld zsiráf 
A gyerekek először keverjenek ki minél többféle zöld színárnyalatot tem-
perából, majd fessék meg a zöld színű kiszsiráfot! 

A művekből rendezzünk kiállítást az osztályteremben!

Vedd figyelembe!
A sárga és kék különböző arányú keverésével tiszta színeket kapunk. 
Derített (világosabb) színeket kapunk, ha fehéret is adunk hozzá. 
Tompított (sötétebb) színeket kapunk, ha szürkét is keverünk hozzá.

A festő-feladatot összeköthetjük egy teljes rajzórával is.
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10
perc

10
perc

25
perc

45
perc


