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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Lászlóffy Aladár: 
Teagőz (online)
Tandori Dezső: Med-
ve-mondóka (online)
Radnóti Miklós: 
Október (online)
Sarkadi Sándor: 
Édes ősz (online) 
Gryllus Vilmos: 
Őszi falevél

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Vízforraló
Teáscsészék (műanyag-
poharak)
Kiskanalak
Teatojás vagy szűrő
Méz (esetleg cukor, 
citrom)
Kukoricacsövek, csuhé
Vizes edények
Spárga, zsineg, olló

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A versek és növényi teák 
megismerésén túl közös-
ségteremtés a gyerekek 
(és ha mód van rá, a 
szülők) között.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Közös teázás
Versek felolvasása
Gyógynövények, herba-
teák megismerése 

Őszi teadélután
Félnapos foglalkozás gyerekeknek, szülőknek

Egy pohár forró tea melletti beszélgetésnek, játéknak, éneknek 
közösségteremtő ereje van. Erre adunk most lehetőséget, vagy az 
osztály keretein belül, vagy ha lehet, a szülőkkel közösen.

Áttekintő vázlat
5.1 Közös teázás 30 perctől egy-másfél óráig
5.2 Csuhé- és csutkababa készítés 60 perc

5.2a Október 10 perc
5.2b Csuhébaba 50 perc

5.3 Táncos lábú ősz                15-30 perc
5.3a Édes ősz 10-20 perc
5.3b Őszi falevél 5-10 perc

Összesen: min. két óra

Az őszi teadélutánt (vagy egy részét) megtarthatjuk egy napközis 
foglalkozás keretében, de legjobb, ha egy egész délutánt rászá-
nunk, és elhívjuk rá a szülőket is. 
A teadélután lehetőséget teremt a tea mellett az irodalmi művek 
megismerésére, beszélgetésre, kézművességre, közös éneklésre, 
táncra.

A kötetlen hangulatú foglalkozáson a versek csak felolvasással kerülnek elő, 
amelyiket szükségesnek látjuk, kinyomtathatjuk a reftantar.hu-n a szöveggyűjte-
mény aloldalán elérhető anyagból.

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Közös teázás

A teadélutánt kezdjük teázással! Nem kell hozzá más, csak egy elektromos vízfor-
raló, teáscsészék (műanyagpohár is megteszi, és SZÁLAS teafüvek, minél többfé-
le, melyeket kis tálkákba öntsünk ki. (Herbáriában kapható, jóval olcsóbban, mint 
a filteres teák.)

Olvassuk fel Lászlóffy Aladár: Teagőz című versét! Megtaláljuk a kárpátaljai IRKA 
című gyermeklap 2008/13. számában (a 13. oldalon), amely elérhető a Reftantárról.
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5. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

30-90
perc



MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Vízforraló
Teáscsészék (műanyag-
poharak)
Kiskanalak
Teatojás vagy szűrő
Méz (esetleg cukor, 
citrom)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A kukorica termésének 
megismerése, és egy régi 
gyerekjáték elkészítése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI? 
Vers olvasása, értelme-
zése
Csuhébaba készítése 

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Kukoricacsövek vagy 
csuhé
Vizesedények
Spárga, zsineg
Ollók 

JEGYZETEIM

Kérdezzük meg a gyerekeket, milyen gyógynövényeket ismernek! 
Adjuk körbe a kis tálkákba kiöntött gyógynövényeket, nézegessék, szagolják meg 
őket! 
• Ismerik-e valamelyiket?
• Tudjuk-e, mire jók?
Készítsünk el és kóstoljunk meg minél többféle teát! 
• Melyik ízlik a legjobban?

Olvassuk fel Tandori Dezső: Medve-mondóka című versét is, amely elérhető a 
Reftantáron! Teázás közben keressük ki a versben szereplő gyógynövényeket a 
gyógynövénykönyvből, hogy mi mindent gyógyít az adott növény teája! (A vers-
ben található gyógynövényneveket előre kiírhatjuk kis cédulákra.)

Vedd figyelembe!
A gyógynövényteák közül az ismertebbeket vigyük be: kamilla, csalán, hárs, 
bodza, csipkebogyó, borsmenta, kakukkfű!
A könyvtárban biztosan találunk gyógynövény-határozót. Az egyik legalaposabb 
munka: Rápóti Jenő – Romváry Vilmos: Gyógyító növények (Medicina Kiadó, Bp., 
1983).
A könyv PDF-ben is letölthető a Reftantárról. Ebben az esetben ki kell nyomtatni 
a szükséges oldalakat!

5.2 Csuhé- és csutkababa készítés 

5.2a Október 
Olvassuk el Radnóti Miklós: Október című versét! Elérhető a Reftantáron.
Tudja-e valaki, hogy mi az a tengeri? (Ha sokan nem tudják, lehet egy gyors talál-
gatós-asszociációs játékot játszani.)
Tudjuk-e, miért tengeri a neve? (Mert a tengeren túlról származik.)
Beszélgethetünk arról is, hogy a kukoricát nemcsak (sőt! nem elsősorban) emberi 
táplálékként, hanem állati takarmányként is használják.

5.2b Csuhé- vagy csutkababa
Vigyünk be legalább annyi kukoricacsövet, ahány gyerek van! Adjuk kézbe, 
nézegessék meg, majd kezdjünk hozzá a csuhébaba készítéséhez!
1. Vágjuk vagy tépjük le a kukoricáról a csuhét, ha nem elég nedves, áztassuk be! 

Mindig enyhén nedves anyaggal dolgozzunk!
2. Kössük össze csuhét a tetejétől 2-3 cm-re, majd fordítsuk meg a csuhéköteget, 

és egyesével hajtogassuk le a leveleket!
3. A kifordított leveleket kössük el a „csomó” alatt! Ez lesz a baba feje.
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60
perc

10
perc

50
perc



JEGYZETEIM 

4. Sodorjuk vagy fonjuk meg a karoknak szánt csuhét, és illesszük a fej alá, szét-
választva a leveleket!

5. Keresztkötéssel erősítsük a kezet a törzshöz, majd csuhéval ismételjük meg 
ugyanezt! Ez lesz a baba mellénye.

6. Kössük el a baba derekát előbb spárgával, majd csuhéval!
7. Vágjuk egyenesre a szoknyája alját! 
A babát érdemes legalább kétszer elkészíteni, hogy igazán jól sikerüljön.

Egyszerűbb, gyorsabb a csutkababa készítése, amelynek lépéseit megtaláljuk a 
Reftantáron.

Végül a maradék csutka felhasználásával rendezhetünk toronyépítő versenyt is. 

Variáció
Ha csemegekukoricát tudunk szerezni, a csöveket meg is főzhetjük, így a kéz-
műves munka végén főtt kukoricát ehetünk. Ezt csak akkor érdemes vállalni, ha 
kapunk hozzá szülői segítséget. 
Legrosszabb esetben marad a pattogatott kukorica, amit minden gyerek ismer. 
Ám azt valószínűleg kevesen látták, hogyan lehet otthon, házilag, (nem mikróban) 
kipattogtatni. Ha van olyan vállalkozó kedvű anyuka vagy nagymama, aki megmu-
tatja ezt a gyerekeknek, biztosan nagy sikert fog aratni. 
A Reftantáron elérhető videón egy nagymama mutatja be a kukoricapattogtatást, 
ami nagyon egyszerű, mi is megtanulhatjuk, ha az osztályban nincsennek erre 
vállalkozó nagyik. 

Vedd figyelembe!
Ha nem tudunk kukoricacsövet szerezni, a nyári főtt kukorica csuhéja is félre-
rakható, csak fűzzük fel, és szárítsuk ki, hogy be ne penészedjen! Használat előtt 
néhány órával be kell áztatni a száraz anyagot.
A csuhébaba készítésének fázisrajzai online megtalálhatók a Reftantáron, és 
egy videofilm is bemutatja a munkafolyamatot. Csak akkor vágjunk neki ennek a 
feladatnak, ha előtte magunk is kipróbáltuk!

Kapcsolódó
A kukoricáról, tengeriről magazinösszeállítást találunk az állami Negyedikes olva-
sókönyvben. És egy csuhébaba-leírást is, kicsit másképp, mint amit leírtunk.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A közös mozgás, tánc 
élményének átélése 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zenehallgatás, beszél-
getés,
mozgás zenére 
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5.3 Táncos lábú ősz

5.3a Édes ősz
Hallgassuk meg Sarkadi Sándor: Édes ősz című versének feldolgozását a 
Palinta társulat előadásában a Reftantáron!
Tanuljuk meg hallás után a dalt, és ha kedvünk van, egyszerű tánclépésekkel 
táncoljunk is rá!

5.3b Őszi falevél   
Búcsúzásul üljünk körbe, karoljuk át egymást, majd dülöngéljünk, ringa-
tózzunk Gryllus Vilmos: Őszi falevél című dalának ütemére!

Vedd figyelembe!
A dal, illetve a vers szerepelt az Itt van az ősz című 2. tanegységben is.
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15-30
perc

10-20
perc

5-10
perc


