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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Petőfi Sándor: Itt van az 
ősz, itt van ujra
Gryllus Vilmos: Őszi 
falevél
(Szilágyi Domokos: 
Október) 
Nemes Nagy Ágnes: 
Madarak
Csukás István: A várost 
teleszórja az ősz 

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz
Papírok vagy két-
színű „levelek”

Internet, projektor, 
hangfal

Barna karton vagy cso-
magolópapír
Színes origamipapír
Levélhajtogatás fázis-
rajzai

Itt van az ősz
4x45 perces komplex témanap 

(magyar, ének-zene, tánc és dráma, kreatív írás, 
vizuális kultúra)

Az ősz szépségeinek felismerése, megmutatása a személyes él-
ményeken és a versélményeken keresztül. Az empátia és drámai 
érzék fejlesztése.

Áttekintő vázlat
2.1 A levél két oldala  10 perc
2.2 Itt van az ősz  35 perc

2.2a Értő olvasás 10 perc
2.2b Őszi érvek 15 perc
2.2c Őszi falevél (Suttogó szél) 10 perc

2.3 Madarak  60 perc
2.3a Verspárbeszéd 10 perc
2.3b Vershangjáték 15 perc
2.3c Versnyomon 35 perc

2.4 Városi ősz  30 perc
2.4a Ősz-élmények 15 perc
2.4b Igazságosztó ősz 15 perc

2.5 Őszi lombhullás 45 perc
Összesen:  4x45 perc

A videónézés, a megfelelő dal kiválasztása, hajtogatás és képal-
kotás előkészítése, hogy minden gördülékenyen menjen. Nem árt 
a hajtogatást előre kipróbálni, és akár fejből megtanulni. Az élő 
bemutató hatékonyabb a filmnél, ezért erre is felkészülhetünk.
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2. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek gondolják 
végig az ősz tulajdon-
ságait.
Logikus gondolkodás 
fejlesztése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Tulajdonságok keresése, 
csoportosítása
Érvek ütköztetése 

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Papírok vagy kétszínű 
„levelek”
Íróeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A verseken keresztül az 
ősz sajátosságainak jobb 
megismerése, átélése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Váltó és párbeszédes 
olvasás
Vers közös értelmezése
Zenehallgatás, éneklés
Kreatív írás: érvelés 
(csoportmunka)
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FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 A levél két oldala

Ahogy a falevélnek, úgy minden dolognak van színe és fonákja. Osszunk ki a gye-
rekeknek egy-egy falevelet, amit fordítsanak előbb a színére, aztán a fonákjára! 
Ugye egyértelműen meg tudják állapítani, melyik milyen?
Ezután négyes csoportokban (két padban ülők forduljanak össze) beszéljék meg, 
hogy számukra az ősznek mi a színe, és mi a fonákja! Vagyis: miért szeretik az 
őszt, és miért nem? Majd írjanak erről egy-egy listát!
Ha elkészültek, a csoportok egy-egy képviselője felolvashatja a listákat. 
Miért szeretjük az őszt, és miért nem?
Előfordulhat, hogy egy bizonyos dolgot (például: eső, hidegebbre fordul az idő) 
az egyik gyerek/csoport pozitívnak értékel, a másik negatívnak. Nem baj, ha üt-
köznek a vélemények, ha minden esetben érvekkel támasztják alá azokat. 

Vedd figyelembe!
A gyerekek számára motiválóbb, ha nemcsak egy füzetlapra írnak, hanem való-
ban kapnak egy „levelet”, egy papírból kivágott falevélformát, amelynek van színe 
és fonákja: az egyik oldala színes, a másik fehér vagy fakó.

2.2 Itt van az ősz

2.2a Értő olvasás
Olvassuk el versszakonként, váltó olvasással Petőfi Sándor: Itt van az ősz, 
itt van ujra című versét! 
• Miért szereti a költő az őszt? Keressük meg az erre utaló kifejezéseket!
• Mihez hasonlítja a földet, a természetet?
• Mit jelent a „reggele a kikelet” és a „lantomat megpenditem” kifejezés?
• Miért jelöli ilyen furán (hibásan?) a magánhangzókat: „űlj”, „szótlanúl”, „elvonúl”?

2.2b Őszi érvek
A csoportok írjanak rövid érvelést a következő címmel:
Ősszel a természet nem hal meg, hanem csak alszik.
Olvassuk fel az érveléseket!

Vedd figyelembe!
Az érvelés írása lehet, hogy nem megy egyszerűen, főleg, ha előtte még nem csi-
náltak ilyet a gyerekek. Ebben az esetben a kis csoportok tartsanak ötletbörzét: 
ki mit gondol, miért igaz a fenti mondat? Majd közösen alkossanak meg néhány 
mondatot, ami azt erősíti, amit a költő mond! 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek éljék bele 
magukat a drámai szitu-
ációba, és folytassák a 
verset. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Drámai szituáció, szerep-
lőkarakterek alakítása
Vers dramatikus felol-
vasása 
Kreatív írás: vers, törté-
net, mese

2.2c Őszi falevél
Hallgassuk meg Gryllus Vilmos: Őszi falevél című versének dalfeldolgozását 
a szerző előadásában, és nézzük meg a hozzá készült animációt a Reftantáron! 
• Miért szólalnak meg a verssorok különböző hangon? 
• Kik beszélgetnek a versben? 
• Ki lehet a kérdező?

Olvassuk el a verset párbeszédesen, kórusban! Az osztály egyik fele lesz a kér-
dezőkórus (például az erdő madarai vagy a kiránduló gyerekek), másik fele a 
falevélkórus. 
Ha jól megy a kórusolvasás, énekelhetjük is a verset, a videofilmmel együtt. (Hal-
kan, hogy az énekes hangját is halljuk.)

Variáció
Suttogó szél
Nézzünk meg egy videofilmet, amin Joós Tamás énekmondó Szilágyi Domokos: 
Október című versét dolgozza fel, gyönyörű képekkel és gitárkísérettel! A hangu-
lat, amit felidéz, kellően bevonja a gyerekeket a témába.
• Miért suttogva hallottuk először a verset?
Legyünk most mi is „suttogó szél”, és suttogva, halkan olvassuk együtt a Reftan-
tárról kivetített verset! Vigyázzunk, fel ne ébresszük az alvó nyarat, alvó termé-
szetet! 
Meghallgathatjuk Szilágyi Domokos: Október című versét Gryllus Vilmos előadá-
sában is a Dalok 1 című lemezéről (27. dal, Ősz szele zümmög címmel).

2.3 Madarak

2.3a Verspárbeszéd
A következő vers is párbeszédes. Olvassák el a gyerekek magukban Nemes 
Nagy Ágnes: Madarak című versét! Figyeljék meg, kik lehetnek a beszélgető felek a 
versben! Majd beszéljük is meg ezt! Nem csak valós, hanem mesei személyekre is 
gondolhatunk. Beszéljünk arról is, hogy hol beszélgetnek a szereplők, miért, mikor!

2.3b Vershangjáték
A gyerekek párban dolgozzanak! Beszéljék meg, hogy szerintük kik a vers 
szereplői, alakítsák ki a szituációt, osszák fel egymás között a szerepeket, majd 
készüljenek fel a vers dramatizált, hangos olvasására, mintha egy hangjátékot 
hallanánk!
A vállalkozó párok mutassák be a karaktereiket, és olvassák fel dramatizálva a 
verset!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Valóságos és fiktív őszi 
élmények, képek felidé-
zése a városból. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI? 
Beszélgetés
Vers olvasása és értel-
mezése 
Véleményalkotás, vita

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Finommotorika, koope-
rációs és kompozíciós 
készség fejlesztése.

JEGYZETEIM

2.3c Versnyomon
A gyerekek egyénileg vagy párban fejezzék be a verset: hova ment, mint 
látott, milyen kalandokat élt át a madarak után indult szereplő? Nemcsak verset, 
hanem mesét, prózát is lehet írni. 
A vállalkozó gyerekek olvassák fel a műveiket!

Vedd figyelembe!
Kötött tanítási rend mellett az írások felolvasása átcsúszhat a következő óra elejére.

2.4 Városi ősz

2.4a Ősz-élmények
Eddig kint voltunk a szabadban, természeti környezetben. De hogyan je-
lenik meg a városban az ősz? Miről lehet itt felismerni, hogy ősz van? A gyerekek 
beszéljenek ősz-élményeikről! (Faluhelyen élő gyerekek számára, ha nincs elég 
városi tapasztalatuk, ez most képzeletjáték.)

Majd a pedagógus olvassa fel Csukás István: A várost teleszórja az ősz című ver-
sét úgy, mintha a saját ősz-élménye lenne! Kérdezze meg: 
• Hogy tetszik ez az élmény? 
• Mi a szép benne? 
• Mi a különös? 
• Mi a szomorú?

2.4b Igazságosztó ősz
Hogyan oszt az ősz igazságot? – Olvassák el a gyerekek magukban a verset, 
keressék a választ a kérdésre, majd beszéljük meg!
• Mi az, ami mégsem igazságos? (Gondoljunk az utcaseprőkre!)
• Szerintetek hol mutat jobban a sok aranylevél? 
• Melyik a legszebb őszi helye a városnak? 
A gyerekek mondják el a véleményüket, akár vita is lehet belőle! 

2.5 Őszi lombhullás

Félíves barna kartonból vágjunk ki egy kopasz fát, vagy rajzoljuk rá a fa körvona-
lait egy csomagolópapírra!
A gyerekek hajtogassanak különböző színű faleveleket, amelyeket majd együtt 
ragasztunk fel a fára, illetve fa alá, közösen kialakítva a kompozíciót! Készülhet 
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MIT FOGUNK CSINÁLNI? 
Origami: levélforma
Képalkotás csoportmun-
kában
Kiállítás-rendezés 

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Barna karton vagy cso-
magolópapír
Színes origamipapír

egyetlen kép, de dolgozhatnak a gyerekek csoportmunkában is (főleg nagy 
osztálylétszám esetén). 

A munka fázisai:
1. Alaplépések megtanulása – segítenek a Reftantáron elérhető fázisrajzok, de 

a pedagógus bemutató hajtogatása (nagyobb méretű papírral) ugyanolyan jól 
működik.

2. Önálló hajtogatás – szín, méret, forma variálása.
3. Levélkompozíció kialakítása – egyénileg már az asztalon, közösen a fa üres 

ágain, fa alatt.

Vedd figyelembe!
Az önálló munka alatt a pedagógusnak lehetősége nyílik arra, hogy az ügyetle-
nebb kézmozgású tanulóknak egyénileg segítsen.

Variáció
Ha csoportmunkában dolgozunk, a csoportok választhatnak különböző városi 
színhelyeket is az őszi levélkompozíció elhelyezésére. Főleg akkor, ha az „igaz-
ságosztó ősz” témánál elég aktívak voltak, és sok szép képélményt hoztak elő. 
Ebben az esetben a kompozíció alapja nemcsak fa lehet, hanem a járda, a kert, a 
kerti bútor, a szökőkút pereme vagy egy szobor talapzata.
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