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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Mesei hangulat teremté-
se az őszi időjárásválto-
zásokhoz.

MIT FOGUNK CSINÁLNI? 
Mesehallgatás
Beszélgetés
Szituációs játék 
Kreatív írás: időjárásje-
lentés mesei vagy valós 
formában

Egyéb ötletek
FELADATOK FELSOROLÁSA

6.1 Tasnádi Emese: Az Ősz

6.1a Időjárás-mese 
A gyerekek helyezkedjenek el a meseolvasáshoz kényelmesen, nem 
„iskolásan”! Jó, ha már most, év elején kialakítunk egy mesemondó helyet 
(mesesarkot) vagy helyzetet (például asztalra lehajtott fejjel), ami otthonosabbá, 
természetesebbé teszi a mesehallgatást. Ilyenkor mindig a pedagógus olvas, és 
fő cél, hogy a mese hangulata bevonja, magával ragadja a gyerekeket. Ily módon 
olvassuk fel Tasnádi Emese: Az Ősz című meséjét!

Majd beszélgessünk:
• Mi történt a mesében? A gyerekek mondják el, amire emlékeznek a történetből!
• Kik a szereplők? Soroljuk fel a szereplő évszakokat és szélfajtákat!
• Ki az egyetlen ember szereplő, aki meg is szólal? Mi a szerepe a történetben? 
• Tudjátok-e, ki az a bakter? Milyen foglalkozásról van szó? Ha nem tudják pon-

tosan, akkor is engedjük, hogy találgassanak, gondolkodjanak a gyerekek! (A 
bakter: vasúti pályaőr, aki a sorompóra, a sínpálya rábízott szakaszára ügyel.)

6.1b Beszélgetők
Kis csoportokat alkotva játsszanak el a gyerekek egy-egy beszélgetést az 
őszi-nyárvégi időjárásról:
• az évszakok között (szerepelhet a Tavasz is)
• a szelek között („munkamegbeszélés”: mit kéne tenni)
• a Városházán a Polgármesteri hivatalban (lehet az értekezleten)
• Józsi és munkatársai között (vasutasok egymás közt)

6.1c Időjárás-jelentés
A mese tulajdonképpen egy mesei formába öltöztetett időjárásjelentés 
a nyár végi, ősz eleji időjárásváltozásról. A gyerekek válasszanak az alábbi 
kreatívírás-feladatok közül:
• Írj egy mesés időjárásjelentést! Az időjárás változásait tedd mesévé, amiben az 

évszakok és az időjárás elemei lesznek a meseszereplők! 
• Írj egy rövid, tényszerű időjárásjelentést a mai vagy a napokban várható 

időjárásról!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A falevél-levél-üzenet 
párhuzam felfedezése, 
szimbolikus alkalmazása 
játékos, alkotó jellegű 
feladatokban.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mímes, mozgásos, hang-
utánzó játék
Szövegolvasás, önálló 
értelmezés
Levélüzenet, levélkom-
pozíció készítése
Mozgásos ütemező játék
Kreatív írás: rövid 
levélüzenet 

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Sárga vagy arany színű 
lap (minden gyereknek)
Olló, filctoll
Tábla, íves karton vagy 
csomagolópapír
Cellux vagy BluTack 
ragasztó
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Vedd figyelembe!
A meseírás során a „megszemélyesítés” költői-írói eszközével élhetnek a gye-
rekek, ami egy oldott, mesei formában könnyebben megszületik. Akinek ez a 
transzformáció még nehézséget okoz, nyugodtan választhatja a megszokottabb 
időjárásjelentés-formát. 
Akár mesés, akár valós, az időjárásjelentés ne legyen túl hosszú! Ha valakinek 
mégsem elég rá az idő, a befejezés otthonra maradhat. 

6.2 Aranylevél

6.2a Susogó levél
Gyűljenek össze a szelek, és fújjanak: fffffff…
Rezzenjenek össze a falevelek, és susogjanak: sssssss…
Erősödjenek fel a szelek, és még jobban fújjanak: ffffúúúúú…
Szakadjanak le a levelek, és szálljanak: ssszzzz…
Legyen szélcsend. Legyen némaság.

Olvassák el a gyerekek Máté Angi: Volt egyszer egy hely című meséjét! 
• Mi történt a fákkal? 
Rajzoljanak és vágjanak ki egy levélformát, és írják rá a „varázsigét”! Ami tulaj-
donképpen egy életadó, gyógyító üzenet.
Majd az osztály együtt öltöztessen levélbe egy fát, ami lehet a táblára vagy kar-
tonra, csomagolópapírra rajzolt csupasz fa rajza!

Vedd figyelembe!
Lásd még a 2. tanegység Őszi lombhullás című feladatát! Az itt alkalmazott origa-
mi levélhajtogatással is megoldhatjuk a feladatot (vagy összevonhatjuk az órát).

6.2b Libegő levél
Olvassuk el Visky András: Aranylevél című versét, majd fedezzük fel a 
versformát „libegéssel”: Kezünkkel a szél fújta levél mozgását utánozva, hol 
egyik, hol másik irányban „lebegjünk”, miközben olvassuk a verset! 
A vers 4 szótagos ütemekből épül fel, ütemenként váltsunk irányt a kezünkkel! A 
versolvasás is halk, suhogó, lehelő hangon történjen, a szél és a levelek hangját 
utánozva!

Vedd figyelembe!
A versforma felező nyolcas, ahol az első nyolc szótag két sorba van törve: 4—4—
4—4. Minden sorvég rímel, így bokorrím keletkezik: a-a-a. 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A vers értelmezése 
folyamatábrával, szó-
kincsbővítés, rímek, 
ritmika felfedezése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI? 
Versolvasás
Szómagyarázat
Folyamatábra készítése
Rímkeresés, rímalkotás
Kreatív írás: rímelő vers-
sorpárok

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tábla, színes kréták
Vagy csomagolópapír, 
vastag filctollak

6.2c Levélüzenet
Beszélgessünk arról, milyen üzenete van az aranyleveleknek!
Majd vágjanak ki egy új levélformát a gyerekek, és írjanak rá egy életet adó, éle-
tet újító, gyógyító üzenetet! 

Vedd figyelembe!
Az üzenet megfogalmazása lehet teljesen spontán, ahogy a gyerekek fejében, 
szívében megszületik. Csak akkor kell segíteni, ha a feladat megfogalmazás túl 
elvont, nehezen érthető.

Kapcsolódó
Bibliai párhuzam: Az élet fája, aminek levelei a népek gyógyítására szolgálnak 
(Jelenések 22,2).

6.3 Őszi rímbetakarítás

6.3a Ősz-vers 
Olvassuk el Szilágyi Domokos: Ősz című versét, amit megtalálunk többek 
között a költő Lám, egymást érik a csodák című gyerekverskötetében (Cerkabella 
Kiadó, 2006, 55. oldal) vagy a Reftantáron is online.

• Vannak-e a versben nehezen érthető szavak? 
• Mi lehet az a „hiu”? (fedett fészer, padlástér) 
• Torzsa? (lekaszált, rövid fű) 
• Boglya? (halomba rakott széna, szalma, szálas takarmány)

6.3b Őszi plakát – folyamatábra 
Gyűjtsük össze, mi minden történik a versben!
Készítsünk plakátot (gondolattérképet) közösen!
A tábla közepére a gyerekek rajzolják, vagy írják fel a gyümölcsök, termények ne-
vét (alma, fű, szőlő, szilva), azután nyíllal jelöljük, mi lett belőle, vagy hova került!
alma → kosár → padlás (szalma)
fű → szénaboglya → szénapadlás
szilva → üst → lekvár
szőlő → pince → (bor)
Felkerülhet egy összegző folyamatábra is:
nyár → betakarítás, szüret → tél
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek éljék át a me-
sehallgatás és a közös 
alkotás örömét.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mesehallgatás
Körképfestés 

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Csomagolópapír
Festés eszközei
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6.3c Rímkereső – rímalkotó
Keressék meg a gyerekek az első hét versszak rímszavait, emeljék ki a 
rímpárokat versszakonként! 
Mi a rímszavak közös jellemzője? (egy kivételével mind két szótagból áll, de a 
kivétel is így bontható: sárga/ko-sárba)

Gyűjtsünk hasonló, lehetőleg kétszótagos rímpárokat, amelyek valahogyan kap-
csolódnak az őszhöz! (Például: körte/sörte, vagy: körte/sö-pörte)
Majd alkossanak a gyerekek egy-egy rímpárral rímelő verssorokat! 

Vedd figyelembe!
A vers első hét szakasza (legtöbbször) két 3—3—2 tagolású, nyolcszótagos, páros 
rímű verssorból áll, amit a második ütemhatáron új sorba tört a költő. Így kelet-
kezett a négysoros, 6—2—6—2 szótagos, x-a-x-a rímképletű forma.

6.4 Mesék a kék hegyekről

Wass Albert: Mese a kék hegyekről című meséje csak a jól olvasó gyerekeknek 
ajánlott önálló olvasásra, viszont jó lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek meg-
szeressék a mesehallgatást felnőttek felolvasásában. A mesét több részletben 
vagy egyszerre is felolvashatja a pedagógus (online elérhető a Reftantáron). A 
mesehallgatáshoz a gyerekek helyezkedjenek el kényelmesen, boruljanak le a 
padra, vagy ha van, feküdjenek végig a szőnyegen!

A mese megismerése után a gyerekek fessenek körképet a kék hegyekről: a 
csomagolópapírt vágjuk hosszában ketté, hogy egy hosszú csíkot kapjunk! 
Két-három gyerek dolgozzon egy csíkon! A csíkok összeragaszthatóak, és 
„körképként” felerősíthetőek a falra. 
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