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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Fekete Vince: Reggel…
Egyed Emese: Ébredező
Fekete Vince: Anyukám 
ébreszt
(Markó Béla: Van-e ilyen 
iskola?)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A téma felvetése, 
előkészítése, betekin-
tés a gyerekek reggeli 
szokásaiba. Ráhango-
lódás, oldott hangulat 
megteremtése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mímes, mozgásos játék

Ébredező
45 perces szövegfeldolgozó óra 

(magyar, kreatív szövegalkotás/írás)

Betekintés reggeli szokásainkba a vershelyzet átélésén és sa-
ját történeteinken keresztül. Álom és ébrenlét közti állapot 
tudatosítása. Egy „késős” reggel hangulatának felidézése és 
irodalmi tükrözése.

Áttekintő vázlat
1.1 Jó reggelt! 5-10 perc
1.2 Reggel nálunk 10 perc
1.3 Álom és ébrenlét között 15 perc
1.4 Késésben 10-15 perc
Összesen:  1x45 perc

Az óra tervezése során el kell döntenünk, hogy a motiváló-beve-
zető játékra vagy a záró szövegalkotó játékra helyezünk nagyobb 
hangsúlyt (és adunk neki több időt), illetve sort kerítünk-e az 
utolsó, választható szövegre. Utóbbi otthoni olvasásra is felad-
ható, szabadon választható kreatívírás-feladattal együtt.

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Jó reggelt! 

Mímes, mozgásos játékkal játsszuk el egy reggelünket! Először a tanító játssza elő 
a mozgásokat, amit a többiek utánoznak! Majd folytassák úgy, hogy mindig egy 
vállalkozó gyerek mutatja be a következő mozdulatsort!
Például: Reggel van, édesen alszol. Anya beszól a szobába, de te meg se hallod, 
hanem a füledre húzod a takarót, és a másik oldalara fordulsz. Megszólal a tele-
fonodon az ébresztő. Nagyon dühös vagy rá, bevágod a sarokba. De még mindig 
szól. Feltápászkodsz, nyújtózkodsz. Kikapcsolod a telefont, álmosan kitámolyogsz 
a fürdőszobába stb. 

Vedd figyelembe!
A játékra elég 1-2 perc, de eljátszhatjuk az egész reggelt is, az iskolába indulásig.

1. 
tanegység
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Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

5-10
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A téma verbális kibontá-
sa: reggeli történetükön 
keresztül a gyerekek 
éljék bele magukat a 
vershelyzetbe.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Láncmesélés
Néma, értő olvasás
Beszélgetés

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Álom és ébrenlét közti 
állapot tudatosítása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés a személyes 
tapasztalatokról
Asszociációs játék 
Kreatív szövegalkotás

Variáció
Már az udvaron, vagy a tanterembe menet énekeljük el közösen a Pál, Kata, Pé-
ter… kezdetű népdalt! 

1.2 Reggel nálunk 

Olvassuk el Fekete Vince: Reggel… című versének első három sorát (az első 
mondat, pedagógus olvassa)! Kérjük meg a gyerekeket, hogy folytassák egy-egy 
mondattal, mi történik, miután pittyeg az óra! A mondatokkal tehát egy reggel 
történetét fogalmazzuk meg.
Majd olvassák el a gyerekek végig a verset (egyéni, néma értő olvasással)!
Mi történt a versbéli reggelen?

Vedd figyelembe!
Lehetőleg ne olyan gyerek kezdje a történetmesélést, aki rendszeresen elalszik, 
elkésik! Így hamar lelőnénk a poént. 

1.3 Álom és ébrenlét között  

Beszélgessünk kicsit arról, hogy milyen érzés visszaaludni, álom és ébrenlét 
határán lebegni! Ha a gyerekeknek nehezen megy ez a beszélgetés, segítsünk egy 
kis szóasszociációs játékkal:
Amikor az álom és az ébrenlét között vagyok,
• olyan a világ, mintha…
• úgy érzem magam, mint egy…
• az jut eszembe, hogy…
• úgy érzem, hogy…

Egyed Emese: Ébredező című verse ezt az állapotot írja le. Olvassák el a gyerekek 
egyedül a verset, majd listázzuk együtt a számok párját felelgető olvasással!
A pedagógus olvassa/mondja sorban:
Egy szó…
két szó…
három szó…
stb.
A gyerekek mondják a választ (lehet kórusban, de pszt!, halkan, mert még nem 
ébredtünk fel teljesen)!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Szintézis-feladat: Egy 
„késős” reggel hangula-
tának felidézése, annak 
irodalmi tükrözése, majd 
leképzése saját szava-
inkkal – humor és derű a 
konfliktuskezelésben.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Közös szövegolvasás, 
szókincsfejlesztés
Láncmesélés variáci-
ókkal

JEGYZETEIM

Írjatok saját listát a számokra egytől tízig! Álom és ébrenlét között mi jutna 
eszedbe arról, hogy 
Egy…
kettő…
három…
stb.
Számonként számoljunk be hangosan az eredményről! (Ezt is listázhatjuk felel-
getve, csak itt többféle választ kapunk.)

Vedd figyelembe!
A listázás a számmondókák ritmusalkotó elve, amivel tulajdonképpen a gyerekek 
is verset (mondókát) írnak. Ezt nem feltétlenül kell tudniuk. Ha van egy-két ügyes 
megoldás, akkor viszont felolvastathatjuk, és együtt rácsodálkozhatunk, mint 
versre, mondókára is. Így az ismeret felfedezés-értékű lesz.

1.4 Késésben 

Olvassuk el közösen Fekete Vince: Anyukám ébreszt című versét! Alkossunk most 
egy olyan láncmesét, hogy mi történik, ha fél nyolckor ébred a család!

Variációk
Játékszabályban kikötjük, hogy a pedagógus időnként (vagy akár minden mon-
datnál) „bemond” egy szót, amit bele kell szőnie a következő gyereknek a mon-
datba. Ezzel irányítani tudjuk a történet alakulását. Érdemes ezt a feladatot 
egy kis humorral fűszerezni, időnként a témához nem illő szavakat „bedobni” a 
közösbe (például: markológép, vaddisznócsorda, fesztivál stb.), főleg akkor, ha a 
történetmesélés jól alakul, és a gyerekek topon vannak.
A láncmesélés után a gyerekek játsszák el szituációs játékkal, mit kell tenni, 
mondani, ha valaki elkésik az iskolából!

Nézőpontváltásként elolvashatjuk Markó Béla: Van-e ilyen iskola? című versét is. 
Feladatlehetőségeket találunk hozzá az Egyéb ötletek Apa- és anyaiskola című 
részében (7.1).
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