
JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Egy népkarakter játékos, 
vicces jellemzése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI? 
Zenehallgatás
Vers olvasása, értelme-
zése
Szinonimák keresése
Véleményalkotás, beszél-
getés, vita

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Eszkimókázás a szójá-
tékokban gazdag, gon-
dolatébresztő verseken 
keresztül.

MIT FOGUNK CSINÁLNI? 
Versek olvasása, értel-
mezése
Beszélgetés az éghajlati 
változások következmé-
nyeiről
Rímgyűjtés, versírás

Egyéb ötletek
FELADATOK FELSOROLÁSA

7.1 A skót

Mitől skótok a skótok? Mit tudtok róluk? – Beszélgessünk erről a gyerekekkel, 
majd hallgassuk meg Gryllus Vilmos: Skót című dalát a szerző előadásában a 
Reftantáron!

Olvassák el a gyerekek a verset, és keressék meg, 
• Mit tudunk meg a skót férfiakról? 
• Mit gondoltok, ma is ilyenek lehetnek a skót fiúk, férfiak? 
• Mit őrizhettek meg ezekből a tulajdonságokból?

• Tudjátok-e, merre van Skócia? 
• Miért lehet ott zord a táj, az élet?
• Hogyan tudnánk más szóval kifejezni azt, hogy „zord”? Keressünk rokon értelmű 

szavakat!
• Szerintetek ez a vers, ez a dal zord? Mi a véleményetek? Ha nem egyértelmű, 

vitát is rendezhetünk róla. 

• És mi a véleményetek arról, hogy milyen az „igazi férfi”, milyen az „igazi nő”? Ezt 
már nem kell skót szemmel nézni, elmondhatjátok a saját véleményeteket.

Vedd figyelembe!
• Miért járnak szoknyában a skót férfiak? 
Háttéranyag a kiltről a pedagógusnak elérhető a Reftantáron.

7.2 Eszkimókák 

A Világjáró című 2. tanegység Északi-sark tanóráját kiemelve is megtarthatjuk, 
továbbépítve Tamkó Sirató Károly: Eszkimóka és Miklya Zsolt: Új eszkimóka című 
verseivel, amelyeket a Reftantárról tudunk megnyitni.
Mit jelentenek az „eszkimóka” és „eszkimókázott” szavak a versekben? (Figyeljünk 
a kettős, illetve több jelentésre!)
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tanegység



JEGYZETEIM

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A kultúrák közötti ha-
sonlóság és különbség 
felismerése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mese olvasása, értelme-
zése
Kollázs tollakkal

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, olló, ragasztó, 
színes/fehér tollak

A két vers keletkezése között több mint negyven év telt el. 
• Mi változott azóta az Északi-sarkon az eszkimók életmódjában?
• Mit jelent a „klímamenekült” kifejezés? 
• Hogyan juthat ilyen sorsra egy eszkimó? 
A Reftantáron találunk egy napi hírt egy veszélybe került eszkimó faluról.

A fóka/móka/eszkimóka rímhármasra gyűjtsetek ti is rímelő szavakat (róka, csó-
ka, boróka stb)!
Írjatok rímjátékos, mókás verseket a gyűjtött rímszavak felhasználásával!

7.3 A pehelyruha – japán népmese

A pehelyruha című japán népmesét a Reftantáron találjuk. Elolvasása után pár-
huzamot vonhatunk az európai kultúrában kialakult angyal-képpel, majd készít-
hetnek a gyerekek egy tollakkal díszített pehelyruhát papírból, ragasztással.

Vedd figyelembe!
Apró, színes tollakat vásárolhatunk,  vagy feláldozhatunk rá egy kispárnát.
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