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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Zelk Zoltán: A tölgyfa 
születésnapja
Már tapsoljunk,
újra vigadjunk…
Egyed Emese: 
Ajándékosztás

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Lufi minden gyereknek
Dal kottával
Sablonok
Színes papír
Olló, ragasztó
Fonal (girlandhoz)
Esetleg préselt falevelek
Felfújt lufik, levélfüzérek 
Zsineg, rajzszeg, Blu-tack

Őszi szülinap
Választhatóan 1x vagy 2x45 perces komplex szö-
vegfeldolgozó óra (magyar, ének-zene, vizuális 

kultúra)

Az őszi hangulat megidézésén túl a születésnap ünneplése és az 
ajándékozás fontossága kerül előtérbe.

Áttekintő vázlat
1.1 Szülinapi ajándék  15-20 perc

1.1a Lufifújó bajnokság 5-10 perc
1.1b Beszélgetés 10 perc

1.2 A tölgyfa születésnapja  15 perc
1.2a Mit tudott a bagoly? 5 perc
1.2b Meseolvasás 10 perc

1.3 Köszöntő énekek  10-15 perc
Összesen:  45 perc

Választható tevékenység: 
1.4 Őszi girland vagy Bagoly kalendáriuma/notesze  30 perc 
1.5 Tölgydíszítés  10 perc
1.6 Ajándékozó természet  5 perc
Összesen:  45 perc 

Minden gyerek számára szükség lesz egy könnyen felfújható 
lufira. 
Ha a kézműves munkát, teremdíszítést is vállaljuk, le kell tölteni 
és kivágni a sablonokat, előkészíteni a szükséges anyagokat, esz-
közöket és magát a termet. Szükség esetén két héttel a foglalko-
zás előtt érdemes elkezdeni a falevelek gyűjtését, préselését.
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1. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek



MIT AKARUNK ELÉRNI?
Ráhangolódás a 
szülinap-témára.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Lufifújás
Kooperációs játék
Beszélgetés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Lufi minden gyereknek

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Válaszkeresés a mese 
által felvetett kérdésre, 
majd önálló olvasás és 
véleményalkotás.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mese befejezése szóban
Válaszkeresés
Néma, értő olvasás
Beszélgetés
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FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Szülinapi ajándék

1.1a Lufifújó bajnokság
Szülinapi partira készülünk, és egy szülinapi partinak elengedhetetlen 
kelléke a lufi. 
Mindenki kap egy lufit, ki tudja nagyobbra fújni?

Vedd figyelembe!
A feladat leginkább a motivációt, a jó hangulat megteremtését szolgálja. Ha úgy 
érezzük, hogy a gyerekek nem elég fegyelmezettek hozzá, el is hagyhatjuk, vagy 
áttehetjük a tölgyfa köszöntéséről szóló részhez. 

1.1b Beszélgetés
Te mivel köszöntenéd a legjobb barátodat?

Variáció
A feladat megoldható játékos formában is. Mindenki felírja egy cédulára, hogy 
mit adna a barátjának az osztályból. A cédulán csak az ajándékok szerepelnek, 
nevek nem. Kalapba dobjuk a cédulákat, és mindenki sorban húz egyet. Aki a cé-
dulát kihúzta, nevezzen meg valakit, hogy szerinte kinek való a cédulán megne-
vezett ajándék, ki örülne neki, és miért! Mások is elmondhatják a véleményüket, 
és a cédula írója is elmondhatja, hogy kinek szánta, de hallgathat is, ha akar. 

1.2 A tölgyfa születésnapja

1.2a Mit tudott a bagoly?
Zelk Zoltán: A tölgyfa születésnapja című meséjének elolvasása előtt a 
gyerekek hunyják le a szemüket, és képzeljék el, hogy a százesztendős tölgyfa er-
dejébe megyünk! Hangosítsák ki, miket látunk-hallunk, a fa hogyan néz ki, milyen 
a gyökere, törzse, ágai, az ágak közt átvillanó fény, kik lakják stb.!
Majd a pedagógus olvassa fel a mese elejét a következő mondatig: „Törték is a 
fejüket, mi lenne a legalkalmasabb ajándék, de a bagoly ezt is tudta.”
• Vajon mit tudott a bagoly? 
• Szerintetek mi lenne a legalkalmasabb ajándék egy százéves tölgyfának? 
• Ti mit vinnétek neki?

JEGYZETEIM

76

15-20
perc

5-10
perc

10
perc

15
perc

5
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Új köszöntőének 
megismerése vagy a régi 
ismétlése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI? 
Énektanulás, éneklés

Vedd figyelembe!
A mesében előfordulhat néhány olyan szó, amit nehezen értenek a gyerekek 
(kalendárium, indítványozás). Magyarázzuk meg ezeket úgy, hogy keressünk 
együtt rokonértelmű kifejezéseket!

1.2b Meseolvasás
A gyerekek olvassák el önállóan a mese hátralévő részét, és figyeljék meg, 
miért nem sikerült jól a közös ajándék! 
• Miért volt mégis szép szülinapja a tölgyfának? 
• Ki, mit adott neki?
Olvasás után beszéljük meg a kérdéseket!

1.3 Köszöntő énekek

Biztos mindenki ismeri a Happy birthday to you… kezdetű köszöntődalt, talán 
magyar szövegével is. Énekeljük el így:

Boldog szülinapot, / boldog szülinapot, 
boldog születésnapot, / boldog szülinapot.

Most mindenki szöveg nélkül fütyülje, dúdolja, dünnyögje, lalázza, trillázza, mint-
ha egy madárkórus lennénk! 

Tanuljuk meg, és énekeljük el közösen a Már tapsoljunk, újra vigadjunk… kez-
detű, régi szép köszöntőéneket is, ami jóval a százéves tölgyfa születése előtt 
született! A dal kottával elérhető a Reftantáron.

Variáció
Ha kevés az időnk, énekelhetjük csak a gyerekek által jól ismert köszöntőt.
A szövegfeldolgozó óra lezárható az énekléssel (45 perc), de köthető hozzá ma-
nuális tevékenység is (ismét 45 percben).
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10-15
perc

10
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
Kézügyesség fejlesztése, 
őszi hangulat megidézé-
sével a természetszere-
tet felkeltése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Papírmunka: girland vagy 
kalendárium, jegyzetfü-
zet készítése 
Teremdíszítés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Színes papír
Olló, ragasztó
Fonal (girlandhoz)
Esetleg préselt falevelek

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Térszemlélet, téri képze-
let fejlesztése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Téralakító díszítés, 
dekoráció

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Felfújt lufik, levélfüzérek 
Zsineg, olló, rajzszeg, 
Blu-tack

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Szintézisként a vers 
képein keresztül a 
természet ajándékaira 
irányíthatjuk a figyelmet.

MIT FOGUNK CSINÁLNI? 
Értő vershallgatás

JEGYZETEIM

1.4 Őszi girland

A Reftantáron található sablonok segítségével a gyerekek színes papírból nyírja-
nak különböző színű és formájú faleveleket, majd ezeket fűzzék fel vagy ragasz-
szák össze girlanddá! Ugyanezt préselt falevelekkel is megtehetik.

Variáció
Bagoly kalendáriuma/notesze
Tisztázzuk, mi az a kalendárium! Mi mindent jegyzett fel benne bagoly? Majd 
készítsünk mi is levélkalendáriumot! 
Vágjuk ki a sablont több példányban (letölthető a reftantar.hu-ról)! Minden 
gyerek válasszon egy sablont, különböző, őszt idéző színes papírokra rajzolják rá, 
nyírják körbe, majd a levélnyélnél ragasszák egymásra a kivágott leveleket, hogy 
hajtogatható noteszt kapjanak!

1.5 Tölgydíszítés

Nevezzük ki a terem egyik sarkát tölgyfának! A felfújt lufik és levélfüzérek se-
gítségével díszítsük fel a sarkot, mintha egy ünnepi díszekbe öltöztetett tölgyfa 
lenne!

1.6 Ajándékozó természet   

Befejezésként, szintézisképpen felolvashatjuk Egyed Emese: Ajándékosztás című 
versét. 
A tölgy, a kökény, az erdő minden fája és bokra, minden fűszála és madara kap és 
ad is ajándékot. Ha erdőben sétáltok, kirándultok, ti is kaptok.
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30
perc

10
perc

5
perc


