
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Miklya Zsolt: 
Kezd őszülni a nyár

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Internet, 
projektor, hangfal 

Szöveggyűjtemény

Írólap vagy levélpapír, 
íróeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg 
az átmenetet, fedezzék 
fel a párhuzamot az 
évszakok és az életkorok 
között

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Versfilm megtekintése
Interaktív multimédiás 
feladat
Kreatív írás: levél, búcsú 
a nyártól

JEGYZETEIM

Kezd őszülni a nyár
60 perces nyárbúcsúztató foglalkozás 

(magyar, kreatív írás)

A természet és az élet változását, körforgását a gyerekek is ér-
zékelik. A változás nemsokára kézzelfoghatóvá válik azzal, hogy 
kezdődik az iskola. Ezt a változást mutatja be nyárbúcsúztató 
foglalkozásunk az irodalmi ábrázolás eszközeivel.

Áttekintő vázlat
5.1 Kezd őszülni a nyár  60 perc 

5.1a Átmenet az évszakok között  10 perc
5.1b Kezd őszülni a nyár  20 perc
5.1c Nyárból az őszbe  30 perc

Összesen:  60 perc

A vers alapján interaktív hangoskönyv készült, ami szerepel A Nap 
háza című antológiában. A hangoskönyvek többféle funkcióban is 
működnek, amelyek közül kiválaszthatjuk a foglalkozáshoz legin-
kább illeszkedő változatokat. A felkészülés során érdemes meg-
nézni, miből választhatunk. A tartalmakat elérhetjük a reftantar.
hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán, valamint A Nap háza kiadvány 
aloldalán is.

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Kezd őszülni a nyár 

5.1a Átmenet az évszakok között 
Beszélgessünk a gyerekekkel arról, 
• Melyik a kedvenc évszakuk, és miért? 
• Van-e átmenet az évszakok között? 
• Milyen a tél és a tavasz közötti átmenet? A nyár és az ősz közötti? Stb.
• Hogyan, mivel jellemeznétek az évszakok közötti átmeneteket? 
• Vettetek-e már észre most, nyár végén, ősz-jeleket? Ha igen, miket?
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5. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

10 
perc

60
perc



JEGYZETEIM 

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Írólap vagy levélpapír, 
íróeszköz

5.1b Kezd őszülni a nyár 
Nézzük meg Miklya Zsolt: Kezd őszülni a nyár című versének hangos-
könyv-feldolgozását! Választhatjuk a hanggal és felirattal készült változatot, de vá-
laszthatjuk ugyanazt felirat nélkül is (elérhetők a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény 
aloldalán).
Mihez hasonlítja az átmeneti évszakokat a versben beszélő gyerek? Keressük ki 
a Kezd őszülni a nyár című tankockán a családtagok hajszínét, és párosítsuk az 
évszakokkal (elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán)! 

Olvassák el a gyerekek önállóan is a verset! Keressék meg, hogy a szereplők közül 
ki nem szerepelt a tankockán!
• Ki a versbeszélő? Mit tudunk meg róla? 
• Ki lehet Pityu a vers alapján? Milyen viszony van a gyerekek között?
• A gyerekek hajszíne milyen lehet? Melyik évszakhoz tartozik?
• A tanító néni hajszíne hová tartozik? Mihez lehetne hasonlítani?

Variáció
A hangoskönyv végén interaktív játékok várnak a gyerekekre, az évszakok jellem-
zőinek és a vers szereplőinek csoportosításával. Ezt is ajánlhatjuk vagy alkalmaz-
hatjuk a feldolgozás során. 
Az Évszakarcok című tankocka alapján játsszunk el a gondolattal, hogy milyen 
évszakot rendelnénk a képeken látható emberekhez!
 (Mindkét feladat elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán.)

Vedd figyelembe!
A vers Miklya Zsolt: Pityu azt mondja… című verskötetéből származik, ami egy 
család éltéből villant fel életképeket. A teljes kötetet is ajánlhatjuk a gyerekek-
nek (Parakletos Könyvesház, Kiskunfélegyháza, 2004). A kötet alapján kiderül, 
hogy Pityu, a versbeszélő fiú bátyja már felsőbe megy, ötödikes lesz. 

5.1c Nyárból az őszbe 
A vers az évszakok körforgására is utal, csak egy kicsit másként. Hiszen az 
emberi életútról van szó, ami nem tér vissza úgy, mint a fákon a levél. 
• Hogyan fejezi ki a hajszín az évszakok közötti átmenetet? 
• Az emberi élet – a hasonlat szerint – melyik évszaktól melyik évszakig tart? 
• És utána mi van? 
• Van-e valamiféle visszatérés, „körforgás”? (Gondoljunk a nemzedékek váltására, hogy 

a nagyszülők a szülőkben, a szülők a gyerekekben folytatódnak, „térnek vissza”!)

Beszélgessünk a gyerekekkel arról is, hogy most milyen osztályba készülnek, mit 
várnak a következő tanévtől, vagy éppen mitől tartanak! 
Végül írjanak egy rövid búcsúlevelet a nyárnak, ami már kezd őszülni! A levélben 
fogalmazzák meg, hogy miért volt jó ez a nyár, és miért várják az őszt!
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30 
perc

20 
perc


