
JEGYZETEIM 

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Egyed Emese: Nyári 
tantervek
Balázs Ágnes: Nyár (Ne-
veletlen ABC – részlet)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Értsék meg a gyerekek, 
hogy nem csak az 
iskolában tanulunk, 
fedezzenek fel nyári 
„tantárgyakat”, 
tervezzenek nyári 
tananyagot.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Vers és prózaszöveg 
olvasása, értelmezése
Nyári tervek, tervezés 
szóban, írásban

Nyári tervek
45 perces szövegfeldolgozó, szövegalkotó óra 

(magyar, kreatív írás)

Nyáron a gyerekek elfelejtik az iskolát és a tanulást. Pedig ekkor 
is sokat tanulnak, csak éppen nem tantárgyi szinten. Erre hívjuk 
most fel irodalmi szövegek segítségével a gyerekek figyelmét. 

Áttekintő vázlat
4.1 Nyári tantervek  45 perc 

4.1a Mit terveztek a nyárra?  15 perc
4.1b Nyári tanterv  10 perc
4.1c Nyári tervezés  20 perc

Összesen:  45 perc

A tervezés változatos formákban történhet, amelyek közül a 
gyerekek választhatnak. Ehhez érdemes egy-egy formát mintával 
bemutatni, utalni az év során alkalmazott módszerekre (táblázat, 
folyamatábra, gondolattérkép, soroló szabadvers stb.).

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Nyári tantervek  

4.1a Mit terveztek a nyárra? 
Beszélgessünk arról, hogy ki mit tervez a nyárra! Ki mit szeretne majd csinálni? 

4.1b Nyári tanterv
Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy terveznek-e a nyárra tanulást? Valószínű-
leg erős tiltakozás lesz a válasz. Ekkor kérjük meg őket, hogy olvassák el 
Egyed Emese: Nyári tantervek című versét, és gyűjtsék ki a nyári tantárgyak neveit!
Ha elkészültek, beszéljük meg, ki melyik „tantárgyat” tanulná szívesen a nyáron!
Ötleteljünk, milyen tantárgyak lehetnének még a nyár-iskolában! Melyiket tanul-
nátok szívesen?

4.1c Nyári tervezés 
Balázs Ágnes: Nyár című szövegében is találnak a gyerekek nyári „tantár-
gyakat”. Keressék meg ezeket, és szintén találjunk ki más, ehhez hasonló 
„tanulnivalót” a nyárra!
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Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

4. 
tanegység
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Végül a két vers és a szógyűjtés segítségével írjon mindenki egy rövid tervet 
arról, hogy milyen „tárgyakat” szeretne tanulni a nyáron, és azokkal mit szeretne 
elérni!
A tervezés lehet táblázatos, folyamatábraszerű, de rövid fogalmazás vagy akár 
szabadvers formátumú is. Vers esetében is a listázó, soroló szerkezetet ajánljuk, 
és ne ragaszkodjunk a rímekhez!

Ha marad elég idő, a vállalkozók felolvashatnak párat a terveik közül.
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