
MIT AKARUNK ELÉRNI?
A versszöveg játékos 
és ritmikus átélése, 
beemelése a kiszámoló-
repertoárba.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Diótörés, diómag szerke-
zetének megfigyelése
Képzeletjáték
Vers meghallgatása, 
értelmezése
Versolvasás párbeszé-
desen
Ritmizálás, ritmusjáték
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Egyéb ötletek
FELADATOK FELSOROLÁSA

6.1 Gyermekjáték

Törjünk diót a gyerekekkel, amihez válasszunk alkalmas helyszínt! Akár a szünet-
ben is lehet, kint az udvaron.
• Milyen a dió belülről? Hogy néz ki a diómag? Milyen a felépítése/szerkezete?
Képzeljétek el, hogy a dió egy mesebeli házikó: 
• Hányan laknak benne? 
• Kik a lakói? 
Hallgassuk meg a gyerekek ötleteit!

Milyen választ kapunk Kovács András Ferenc: Gyermekjáték című verséből? Ol-
vassuk fel a verset, érzékeltetve a párbeszédet!
• Kik a dió lakói? 
• Mit csinálnak? 
• És vajon kik beszélgetnek?

A gyerekek alkossanak párokat (maradhatnak együtt a padszomszédok is), és ol-
vassák el maguk között párbeszédesen a verset! (Nem baj, ha van egy kis zsibon-
gás a teremben.) 
Néhány vállalkozó pár az osztály előtt is felolvashatja a versbeszélgetést.

Észrevettétek, milyen erős ritmusa van a versnek? Mint egy kiszámoló mondókának. 
A vége is erre utal. Olvassátok el most ütemezve úgy, mint egy kiszámolót! Ha kedve-
tek van, meg is tanulhatjátok, és a játékaitokban használhatjátok kiszámolóként.

Az „Űrdiódán, dáridón” kezdetű szakasz nyelvgyötrőnek is kiváló. Érteni se 
muszáj, ahogy a gyerekmondókák halandzsaszövegei gyakran érthetetlenek. Ha 
mégis értelmezni akarjuk, beszéljük meg, mi az a dióda, dáridó, üst, katlan stb.! 

Vedd figyelembe!
A vers 8 és 7 szótagos sorai ütemhangsúly szerint a következő ritmusképet mutatják:

– Egy dióban | hány tudós van? 
– Egy dióban | négy a bölcs. 

– Kerge bölcsek | mért tudósok? 
– Óraműre | jár eszük. 
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6. 
tanegység



JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Érzékenyítés a 
teremtésvédelem, az 
ökológiai egyensúly, 
a fenntarthatóság 
irányába.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Családi csendesnap 
vagy délután: komplex 
program

A kiszámoló mondókában a kezünk is „óraműre jár”, amikor az ütemmérőt 
mutatja. Lassú ütemmérővel a főhangsúlyos szótagokra üthetünk. Ha gyorsítani 
akarunk, akkor viszont minden ütemre két ütés esik, valahogy így (az erős/ütött 
szótagok vastag betűvel kiemelve):

– Egy dióban | hány tudós van? 
– Egy dióban | négy a bölcs. 

Ez egybeesik a vers időmértékes ritmusrendjével, mivel a szótagok hosszúsága 
(rövid-hosszú: ti-tá) szerint is ritmizálható:

– Egy dióban hány tudós van? — U | —  — | — U | — U
– Egy dióban négy a bölcs. — U | —  — | — U | — 

A vers meghatározó verslába a tá-ti értékű trocheus, amit tá-tá értékű spondeu-
sok egészítenek ki. A gyerekek számára a verslábak nevét és jeleit nem kell közöl-
ni, számukra elég a tá és ti ritmusnevek használata. A gyors vagy sűrű kiszámoló-
ban minden második (hosszú) szótagra ütünk:

tá-ti-tá-tá | tá-ti-tá-tá
tá-ti-tá-tá | tá-ti-tá

Amikor az ütemhangsúly és időmérték egyaránt érvényesül, azt szimultán vers-
nek nevezzük.

Kapcsolódó
A 4. osztályos állami olvasókönyv kapcsolódó szövegei: Csoóri Sándor: Dióbél bácsi 
és Dániel András történetei Kicsibácsiról és Kicsinéniről, akik egy kicsi dióban élnek.

6.2 Ökológiai lábnyomunk

A téma igen alkalmas a teremtésvédelem, ökológia témakörének kibontására. 
A Reftantáron megtalálható és letölthető egy teljes családi csendesnap vázla-
ta (Miklya Luzsányi Mónika: Az Úré a föld…) az ökológiai lábnyom témakörében 
(25–33. oldal).

Vedd figyelembe!
A 33. oldalon megtaláljuk Paulik Ákos dalfeldolgozásának kottáját Miklya Zsolt: 
A teremtő éneke című verséhez. (A dal szerepel a Ki vigyáz a világra? című 2. 
tanegység végén.) 
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