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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Kiss Benedek: 
Az ősz dala
Miklya Zsolt: 
Somhatalom
Weöres Sándor: 
Galagonya 
Nagy László: Dióverés

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

(Babzsák)
Gyümölcskosár, 
gyümölcsök
Fogpiszkálók 
Dió, diócsörgő készítésé-
hez szükséges anyagok, 
eszközök
Saját készítésű ritmus-
hangszerek

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Mozgáskoordináció 
fejlesztése, szókincsbő-
vítés.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Fogó- vagy dobójáték

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
(Babzsák)

Gyümölcsünnep
3-4x45 perces komplex témanap 

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

Az irodalmi alkotásokban megjelenő őszi gyümölcsök megisme-
rése, egy betakarítási örömünnep átélése.

Áttekintő vázlat
3.1 Gyümölcsfogó  10-15 perc
3.2 Őszi gyümölcskosár 45-60 perc

3.2a Az ősz dala 15-20 perc
3.2b Somhatalom 15-20 perc
3.2c Galagonya 15-20 perc

3.3 Dióverés és diócsörgő  45 perc
3.3a Dió-vers 15 perc
3.3b Diócsörgő 30 perc

3.4 Gyümölcsünnep  15 perc
Összesen: 3x45 perc

A tanegység feldolgozható az egész osztállyal vagy forgó rend-
szerben is (a 3.2. rész párhuzamos helyszíneken történik). Ám ha 
forgóban dolgozunk, a zenei elemek miatt két külön teremre is 
szükségünk lesz.
A diócsörgőt érdemes előre kipróbálni és elkészíteni. A dió be-
szerzése időigényes, a gyümölcsökre is gondoljunk időben.

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Gyümölcsfogó

Akit megfog a fogó, annak mondani kell egy új gyümölcsnevet. Ha tud mondani, 
akkor tovább futhat. Aki nem tud olyat mondani, ami a játék során még nem hang-
zott el, annak terpeszben, kezével oldalsó középtartásban kell megállnia. Akkor 
futhat tovább, ha valaki kiváltja, vagyis átbújik a karja, esetleg a terpesz alatt.

Variáció
A gyerekek körbe állnak, és babzsákot dobálnak egymásnak. Aki elkapta, mond 
egy gyümölcsnevet, ami még nem hangzott el. Ha nem tud, kiesik.
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3. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

10-15
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Az ősz gazdagságának 
megtapasztalása minél 
több érzékszerven ke-
resztül.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versek olvasása és értel-
mezése
Gyümölcsválogatás, 
kompozíció alkotása
Animációs film megte-
kintése
Gyümölcsbábok készí-
tése
Zenehallgatás, énekta-
nulás
Ritmizálás, ritmusjáték

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Gyümölcskosár, gyümöl-
csök
Fogpiszkálók 

3.2 Őszi gyümölcskosár

3.2a Az ősz dala
Vigyünk be az osztályba többféle gyümölcsöt, a versben szereplő gyümöl-
csök legyenek köztük: csipkebogyó, dió, szőlő, alma, szilva!
Ezeken kívül minél többféle gyümölcs legyen még (nem csak őszi gyümöl-
csök, hanem például banán, narancs, füge), és ha lehet, som vagy áfonya is! A 
gyümölcsöket rakjuk ki egy asztalra, mellé egy tálat vagy kosarat!

A gyerekek magukban olvassák el Kiss Benedek: Az ősz dala című versét!
Állítsuk össze a költő gyümölcskosarát! Válasszátok ki, és rakjátok bele a kosárba 
azokat a gyümölcsöket, amelyek a versben szerepelnek! 
Rendezzétek el úgy a gyümölcsöket, mintha a festő keze állította volna össze a 
színeket! (Festői színkompozíció: őszt idéző, kifejező színhatás.)

3.2b Somhatalom
Nézzünk meg a Reftantáron Bertóti Attila versfilmjét, ami Miklya Zsolt: 
Somhatalom című versére készült!
(Ha van a gyümölcskosárban, keressük ki a somot! Általában nem ismerik a gye-
rekek, érdemes megkóstoltatni velük.)

A versszöveget olvassuk fel újra, és értelmezzünk együtt egy-egy szójátékos ki-
fejezést (például „lekvárnak gyúrnak”, „passzírozott a somhatalom”, „télire eltett 
mosoly”)!
Az animáció ihletésére fogpiszkálók segítségével készítsenek a gyerekek gyü-
mölcsbábokat! 

3.2c Galagonya
Hallgassuk meg Weöres Sándor: Galagonya című versét Sebő Ferenc fel-
dolgozásában!
Tanuljuk meg a dalt, énekelhetjük kánonban is! Kopogjuk hozzá a dal/vers 
ritmusát! Ha négy soronként szakaszokra bontjuk, az 1., 2. és 4. szakasz ritmusa 
ugyanaz:

Őszi éjjel — U | —  — tá-ti-tá-tá
izzik a galagonya — U U | U U U U tá-ti-ti-ti-ti-ti-ti
izzik a galagonya — U U | U U U U  tá-ti-ti-ti-ti-ti-ti
ruhája. U — U ti-tá-ti 
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45-60
perc

15-20
perc

15-20
perc

15-20
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
Ritmusélmény fokozása, 
saját ritmushangszer 
készítése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI? 
Vers olvasása, értelme-
zése
Ritmizálás, ritmusjáték
Ritmushangszer készí-
tése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Dió, diócsörgő készítésé-
hez szükséges anyagok, 
eszközök

JEGYZETEIM

A 3. szakasz viszont egészen más:

Hogyha a Hold rá — U U | —  —  tá-ti-ti-tá-tá
fátylat ereszt:  — U U | —    tá-ti-ti-tá-tá
lánnyá válik,  —  — | —  —  tá-tá-tá-tá
sírni kezd.  — U —     tá-ti-tá 

A gyerekek alkossanak kört, és ritmikus lábdobogással is kísérjék az éneket! 

3.3 Dióverés

3.3a Dió-vers 
A gyerekek közül valószínűleg ma már kevesen ismerik a „dióverés” ki-
fejezést. Találgassunk, vajon mit jelent ez a szó! (Hallgassunk meg több logikus 
magyarázatot is, mielőtt a valós jelentést „leleplezzük”!)

Olvassák el a gyerekek Nagy László: Dióverés című versét!
Keressük meg azokat a képeket (kifejezéseket), amivel a költő az ősz érkezését 
festi le!
Intenzíven él a mozgás-mozdulatlanság (egy helyben állás) képeivel. Keressük 
meg azokat a sorokat, versszakokat, ahol mozgást találunk!
• Mi az, ami egy helyben áll?
• Hogyan válik a mozdulatlan diófa képe mégis mozgalmassá?

Játsszuk el a dióverés hangjait (dióval dobolás az asztalon egyre gyorsuló ritmusban)!
Dióveréskor a dió kopogása elég szabálytalan. A költő ezt szabályos, mégis igen 
változatos (időmértékes) ritmussal érzékelteti. Figyeljünk a hosszú és rövid szóta-
gok váltogatására! Kopogjuk felelgetősen néhány jellemző sor ritmusát. Például:

Elsuhogott az a füttyös  — U U | — U U | —  — tá-ti-ti-tá-ti-ti-tá-tá
sárgarigó is délre.  — U U | —  — | — U tá-ti-ti-tá-tá-tá-ti

Szaporább kopogás, csörgés U U — | U U — | —  — ti-ti-tá-ti-ti-tá-tá-tá 
támad, ha jön az ember  —  — | U U U | —  — tá-tá-ti-ti-ti-tá-tá

Földre, fejekre, kosárba  — U U | — U U | — U tá-ti-ti-tá-ti-ti-tá-ti
kopog a dió-zápor  U U | U U — | —  — ti-ti-ti-ti-tá-tá-tá

darálók forognak, diós   U —  — | U —  — | U  — ti-tá-tá-ti-tá-tá-ti-tá 
mozsarak döngnek.  U U | —  —  —  ti-ti-tá-tá-tá
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Mozgásos intelligencia, 
ritmusérzék fejlesztése, 
kooperatív tanulás.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Tánc, saját ritmuskísé-
rettel 

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Saját készítésű ritmus-
hangszerek

Vedd figyelembe!
A ritmusgyakorlatot dióval kopogva végezhetjük, ha jut mindenkinek. Ha nincs 
elég dió, az ujjunkkal is kopoghatunk.

3.3b Diócsörgő
Ritmushangszerek, diócsörgő készítése Nagyné Árgány Brigitta Játékos 
mesterkedések című kiadványa segítségével, amely gyermekhangszerek készíté-
sét mutatja be, köztük többféle diócsörgőt is, pdf-ben letölthető a Reftantárról.

3.4 Gyümölcsünnep

Alakítsunk ki egy záró körtáncot Weöres Sándor: Galagonya című versére, a Sebő 
zenekar énekével, saját diócsörgőkkel kísérve, amely meghallgatható a Reftantárról.
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