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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Rónay György: Mondd, 
szereted az állatokat?
(Rigó Béla: Nálatok 
laknak-e állatok?)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal 

Füzet, íróeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Kedvenc állat karak-
terének megjelenítése 
mozgással.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mímes, mozgásos játék 
(Szóbeli szövegalkotás: 
állatos történetek) 

Mondd, szereted 
az állatokat?

2x45 perces interaktív szövegfeldolgozó 
és szövegalkotó óra (magyar, kreatív írás)

A gyerekek értsék meg, hogy az állatok érző, kommunikáló lé-
nyek! Éljék bele magukat a helyzetükbe, lássanak az ő szemükkel, 
gondolkodjanak az ő fejükkel!

Áttekintő vázlat
1.1 Mi a kedvenc állatod?  10-25 perc
1.2 Hallgasd meg őket!  65-80 perc

1.2a Mit mondanak az állatok?  20 perc
1.2b Mondd, szereted az állatokat?  15 perc
1.2c Ha beszélni tudna 30-45 perc

Összesen  2x45 perc

Rigó Béla versét is érdemes megkeresni és elolvasni, mielőtt 
döntünk a használatáról.

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Mi a kedvenc állatod?

Játszd el mozgással a kedvenc állatodat, a többiek pedig találják ki, mire gondol-
tál! (Nemcsak házi kedvencekre gondolhatunk, bármilyen állat szóba jöhet.)
Aki kitalálja, az lehet a következő mutogató. Ha sokan jelentkeznek, a soron lévő 
mutogató választhat, ki árulja el a megfejtést.

Variáció
A gyerekekben megfogalmazódhat az igény, hogy meséljenek a saját kisállatuk-
ról. Ha tudunk rá időt szakítani, kérjük meg őket, gondoljon végig mindenki egy 
rövid „sztorit”, ami a saját állatához kötődik, majd mondja el a többeknek! 
Mindez a következő tankocka-feladattal együtt akár egy teljes tanórát is kitölt-
het, és az írábeli szövegalkotást készíti elő (amire így kevesebb idő marad). 

1. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

10-25
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg, 
hogy az állatok is érző, 
kommunikáló lények. 
Éljék bele magukat a 
helyzetükbe, gondolkod-
janak az ő fejükkel.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Képaláírás
Vers olvasása, értelme-
zése
Empátiajáték
Kreatív írás: állatmono-
lóg (vagy állatmese)
(Házban és ház körül élő 
állatok listája)

JEGYZETEIM

1.2 Hallgasd meg őket!

1.2a Mit mondanak az állatok? 
• Van saját állatod? 
• Ugye szeretnéd, ha beszélni tudna? 
Nézzük meg a képeket a Vajon mit gondolhatnak? című tankockában!
• Elég beszédesek, ugye? 
• Mit gondolsz, mit mondana a képen szereplő házi kedvenc, ha beszélni tudna? 
Készítsetek hozzájuk képaláírást! (A gyerekek a füzetükbe írnak.)
A legjobbakat olvassák fel a gyerekek, miközben bevetítjük a képet!

Variáció
A tulajdonnevek tanítása időszakában a gyerekek adhatnak „beszélő neveket” is 
az állatoknak. 

1.2b Mondd, szereted az állatokat? 
Olvassuk el közösen versszakonként Rónay György: Mondd, szereted az 
állatokat? című versét!

Min tűnődhet egy cica, egy kutyus? Milyen kérdéseik lehetnek? 
Gyűjtsünk „miért?”-eket! Olyan dolgokat, melyeket a háziállataink furcsállhatnak! 
Tegyétek fel helyettük a kérdéseket!

Most éljük bele magunkat a házi kedvencünk helyzetébe! Milyen titkai lehetnek?

1.2c Ha beszélni tudna 
Adjatok szavakat a cicáitok, kutyáitok, kedvenc háziállataitok szájába! 
Írjatok fogalmazást a nevében, egyes szám első személyben (mintha te lennél a 
cica vagy a kutya)! Vajon mit szeretne veled megosztani? Mi mindenről beszélne, 
mesélne, ha tudna? Mi az, amit nehezen ért meg, vagy furcsáll a világunkban? 
Ha nincs saját állatod, akkor annak a háziállatnak a nevében írj, amelyiket szíve-
sen elfogadnád!
Ha marad még időd, rajzot is készíthetsz róla.

Végül a vállalkozók olvassák fel munkáikat.

Vedd figyelembe!
Differenciáló lehetőség:
Írjatok egy mesét „Cicatitok” vagy „Kutyatitok” címmel! Ebben az esetben az elbe-
szélő megszólalhat egyes szám 3. személyben is, ha úgy könnyebb mesélni.
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65-80
perc

20
perc

15
perc

30-45
perc
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Variáció
Elolvashatjuk vagy ajánlhatjuk a gyerekeknek otthoni olvasásra Rigó Béla:  
Nálatok laknak-e állatok? című versét is. Megtaláljuk a Reftantáron lévő linken, 
dalfeldolgozással együtt.
 
• Milyen állatok szerepelnek a versben? 
• Hol élnek ezek az állatok? 
• Nálatok milyen állatok laknak? 
Gyűjtsétek össze, és írjatok róla listát! Külön csoportba kerülhetnek a házban és 
a ház körül élő állatok.

Az egyéni listákat összesítve készíthetünk osztálylistát a házi kedvencekről, illetve a 
ház körül élő háziállatokról. Toplista is készülhet a legnépszerűbb kedvenceinkről.


