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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Móra Ferenc: Mindenféle 
házakról
Szepesi Attila: Csodalátó

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Jegyzetfüzet, 
íróeszköz

Kréta vagy hulahopp-
karika

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A ház-téma mozgásos 
előkészítése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Fogó, helyfoglaló játék

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Kréta vagy hulahopp-
karika

Mindenféle házakról
Őszi, erdei kirándulás vagy séta irodalommal 

fűszerezve 
(magyar, természetismeret, testnevelés)

Ez egy rendhagyó irodalom- és természetismeret-óra, amit egy 
kiránduláson vagy séta keretében tudunk megoldani. Nevezhet-
jük erdei, mezei vagy vízparti irodalomórának is. Tavasztól őszig 
bármely időszakban tanítható.

Áttekintő vázlat
1.1 Házas fogó  min. 15 perc
1.2 Kirándulás 40-130 perc

1.2a Mindenféle házakról  5-10 perc
1.2b Házkereső  35-120 perc

1.3 Csodalátó  5-10 perc
Összesen:  60-150 perc

Kirándulás, séta előkészítése, amihez nem árt a helyismeret, illetve 
előzetes terepszemle. Az időjárástól függően döntsük el, hogy az 
indukciós szöveget hol, milyen körülmények között olvassuk fel!

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Házas fogó 

Az udvaron rajzoljunk fel (a gyerekek létszámának megfelelően) legalább három 
nagy kört! Ezek lesznek a házak. Egy házban egyszerre csak öt ember tartóz-
kodhat, maximum fél percig. A fogónak az a feladata, hogy elkapjon valakit, aki 
éppen a házak között fut.

Variáció
Mókusok, ki a házból!
A játékosok közül kisorsolunk egy kikiáltót. A többiek 3 vagy 4 fős csoportokban 
helyezkednek el a játéktéren (a számot előre tisztázzuk), és egy-egy mókusházat 
(kört) rajzolnak maguk köré (a házak hulahoppkarikákkal is jelölhetők). 
A kikiáltó a házak között áll valahol, és elkiáltja magát: „Mókusok, ki a házból!” 

1. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

15
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
Állatok élőhelyének, 
házának felfedezése a 
környezetünkben.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szöveg hallás utáni meg-
figyelése
Kirándulás, séta
Állatok élőhelyének 
megfigyelése, 
feljegyzések készítése

JEGYZETEIM

Erre minden mókus elhagyja a házát, és átszalad egy másikba. Közben a kikiáltó 
is beugrik egybe. Mivel minden házban csak 3 vagy 4 mókus tartózkodhat, egyi-
kük kint reked. Ő lesz a következő kikiáltó.

1.2 Kirándulás

1.2a Mindenféle házakról
Telepedjünk le, és a pedagógus olvassa fel Móra Ferenc: Mindenféle há-
zakról című történetét! Ha van rá időnk, szakítsuk meg a felolvasást: amikor az 
író kiadja a feladatot a házkeresésre, ötleteljünk közösen, miféle házakat talált 
meg Palkó! 
Folytassuk a felolvasást, miközben a gyerekek figyeljék meg, talált-e Palkó olyan 
házakat, amikre mi nem gondoltunk! 
Végül összegezzük: Milyen házakat talált meg Palkó?

Vedd figyelembe!
Novemberben már lehet olyan rossz idő, hogy nem tudunk leülni a fűben. Ekkor 
célszerűbb a kirándulás előtt megismertetni a gyerekekkel a szöveget. Felad-
hatjuk házi feladatként is a szöveg elolvasását, megejthetjük utazás közben, a 
buszon, vagy a kirándulás előtt az osztályteremben. Ha van piknikező hely, mene-
dékház, esőbeálló, padok vagy farönkök, egy ilyen rövidke szöveg felolvasásához 
nyugodtan leülhetünk a gyerekekkel zordabb időjárás esetén is. 

1.2b Házkereső
A séta, kirándulás többi részén a gyerekek párosan vagy kis csoportban 
dolgoznak. Amerre járunk, mindenhol házakat kell keresniük, amelyekről feljegy-
zést készítenek a következő szempontok szerint:
• Hol helyezkedik el?
• Milyen típusú, alakú (fészek, lyuk, odú, csigaház, stb.)?
• Milyen állat lakhatja?
A kirándulás végén összevethetjük, ki hány, illetve hányféle házat talált az útja 
során.

Vedd figyelembe!
A kirándulás lehet hosszabb, a környékbeli erdőbe, rétre, vízpartra, kiránduló-
helyre. De lehet egy rövid séta is, a közeli parkba vagy ligetes térre. Az őszi szünet 
idejét is felhasználhatjuk egy osztálykirándulás szervezésére, amihez jó feladat-
lehetőség és játék a Mindenféle házakról és a Házkereső.
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40-130
perc

5-10
perc

35-120
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Állatok élőhelyének 
felfedezése a 
versszövegben.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versszöveg megfigyelése 
hallás után, illetve néma 
értő olvasással 
(Mondókázás, ritmus-
játék)

1.3 Csodalátó

Szepesi Attila: Csodalátó című verse is egy kirándulásról tanúskodik. 
• Hol történt ez a kirándulás? 
• Kivel történt, ki lehet ez a „csodalátó”? 
• Hányféle állatot, és milyen „házakat”, élőhelyeket látott, ahol az állat jellemző 

módon tartózkodik? Figyeljétek meg a versben az állatok és az élőhelyük nevét!

A feladatot szintézisként alkalmazhatjuk az előző feladat megbeszélése után. 
Kiránduláshelyzetben, a szabadban elég csak felolvasni, és hallás után felfedez-
ni az állatokat és élőhelyüket. Tanteremben egyéni olvasással és aláhúzással is 
megoldható a feladat. Ha nem jut rá idő, mindez otthoni feladat is lehet.

Vedd figyelembe!
A „ház” kifejezés kiterjeszthető a jellemző, tipikus élőhelyre is, ahol az állat vé-
delmet talál, vagy szívesen tartózkodik. Így a „ház” jelentése többrétegűvé válik. 
A versben szereplő billegető szót értelmezhetjük többféleképpen is: 
Jelentheti a lepkék szárnybillegetését, így a leveleken, köveken a lepkék a „bille-
getők”.
De gondolhatunk a billegetőfélék madárfajaira is (például barázdabillegető, 
sárga billegető), akik farokmozgására hasonlít a lepkék szárnymozgása, ezért is 
nevezheti őket a költő „billegetőnek” (jelentésátvitel, szójáték).

Variáció
Megint egy olyan versről van szó, aminek versritmusában az időmérték erőtelje-
sen érvényesül. Figyeljük meg hangzás után a hosszú-rövid szótagok játékát, akár 
séta vagy pihenés közben is mondókázhatunk egy kicsit! 

Láttam a nádon:  — U U | —  —
nagyszemü békák  — U U | —  —
ültek a lengő   — U U | —  —
káka tövén.   — U U | — 

Szálltak a lepkék  — U U | —  —
sás levelére,   — U U | —  —
tarka kövekre a   — U U | — U U 
billegetők.   — U U | — 

Itt is az adóniszi sorral találkozunk, amely egy daktilusból és egy spondeusból áll 
(tá-ti-ti-tá-tá).

5-10
perc


