REFORMÁTUS TANANYAGTÁR KIADVÁNYOK

Miklya Luzsányi Mónika és Miklya Zsolt

NAPRAFORGÓ
IRODALMI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY

Pedagógus ötlettár
3–4. osztály
Június, Július, Augusztus

Kiadja: a Református Tananyagfejlesztő Csoport
Budapest, 2021
reftantar.hu
A tananyag fejlesztői: Miklya Luzsányi Mónika és Miklya Zsolt
Illusztrálta: Sásdi Laura, Séllei Nóra
Olvasószerkesztő: Farkas Judit
Korrektor: Dávid Andrea
ISBN: 978-615-5834-17-2
Minden jog fenntartva.
Tördelés, grafikai munka, nyomdai előkészítés: Rezessy Szabolcs
Nyomtatta és kötötte: Printingo Kft.

Reftantár
A fejlesztés Magyarország Kormánya támogatásával, az EGYH-KCP-16-P-0127 számú projekt keretében valósul meg.

Tartalom
BEVEZETŐ

12

Aranykapu – Június
TALÁLMÁNYOK, TECHNIKA
1. tanegység

A Göncöl kovácsa • Minimum 2x45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra
bibliai kapcsolódással, lehetőség szerint műhely- vagy múzeumlátogatással
egybekötve (magyar, ének-zene, társadalomismeret, kreatív írás)	
• Kipp-kopp, kalapács – magyar gyermekmondóka (Nemeskajal, Pozsony megye)
• Illyés Gyula: A „mester”
• Zelk Zoltán: Göncöl kovácsa

31
32

2. tanegység

Mekk Elek, az ezermester • 2x45 perces szövegfeldolgozó, szövegalkotó óra filmnézéssel és
kreatív műhelymunkával (magyar, kreatív írás, dráma, vizuális kultúra) 	
37
• Romhányi József: Mekk Elek, az ezermester: A csodálatos asztalos – bábfilm - online

3. tanegység

Elmés lelemények • Minimum 2x45 perces szövegfeldolgozó, szöveg- és képalkotó óra
(magyar, kreatív írás, vizuális kultúra, technika)	
• Laik Eszter – Misik-Nagy Rita: Elmés lelemények (részletek)
• Tóth Krisztina: Marci szerel

4. tanegység

Hajómanó • 3x45 perces komplex szövegfeldolgozó, szöveg-, kép- és
modellalkotó órablokk (irodalom, kreatív írás, ének-zene, vizuális kultúra, technika) 	 44
• Döbrentey Ildikó: A hajómanó meséje

5. tanegység

Mért üres a postaláda mostanába? • 3x45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra
(magyar, kreatív írás)	
50
• Varró Dániel: Mért üres a postaláda mostanába? (részlet)
• Miklya Luzsányi Mónika: Laci papa és Kisbalázs

6. tanegység

Egyéb ötletek	
• László Noémi: Házak – online
• Bartos Erika: Toronydaru – online
• Balázs Ágnes: Űrhajó (Neveletlen ABC – részlet) – online
• Dániel András: Lámpa – online

SPORT, MOZGÁS

41

55

57

1. tanegység

Lírai tesi • 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra (magyar, testnevelés)	
• Csukás István: Egy kisfiú mondja
• Gyárfás Endre: Labdarúgó
• Bella István: Napvilágrekord - online

58

2. tanegység

Sportos nagyi • 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra (magyar, testnevelés)	 62
• Pinczési Judit: Nagymama
• Dávid Ádám: A Virág utcai focibajnokság (részlet)

3

3. tanegység

Gombfoci • Minimum 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó és játékkészítő óra
játékpróbával (magyar, technika)	
• Aranycsapat – Miklya Luzsányi Mónika
• Keresztesi József: Rövid vers az Eltűnt Gombfocicsatárról
• Tandori Dezső: Nagy gombfocikönyv (részletek) - online

4. tanegység

Focis témanap • Minimum 5x45 perces komplex témanap
(magyar, testnevelés, vizuális kultúra, ének-zene) 	
• Csukás István: Mirr-Murr, a gólkirály
• Miklya Zsolt: Szokott-e Isten játszani?
• Lázár Ervin: Foci
• József Attila: Isten
• Kiss Ottó: Focisták kézikönyve (részlet)

5. tanegység

Sportnapközi • Napközis foglalkozás, minimum 2x45 perc, de inkább egy egész délután
(magyar, hittan, testnevelés)	
77
• Miklya Luzsányi Mónika: Sportnapközi
• Hajnal Anna: Úszólecke - online

6. tanegység

Egyéb ötletek	
• Hajnal Anna: Úszólecke - online
• Kubány Éva: A nagy erejű Milón - online
• Olimpia, a játékok játéka – összeállította: Miklya Luzsányi Mónika - online
• Lázár Ervin: Ló Szerafin legyőzi önmagát - online

ITT A NYÁR 
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Türkiz tenger – Július
VÍZ, VÍZ, VÍZPART 
1. tanegység

Vízparti kirándulás • Minimum 3x60 perces komplex foglalkozás
(magyar, természetismeret, technika, testnevelés)	
• Kányádi Sándor: Ballag a folyó (1-2. versszak)
• Kányádi Sándor: Az én folyóm
• Nagy László: Balatonparton
• Szabó Lőrinc: Vadliba
• Szilágyi Domokos: Nádiverebek – online

2. tanegység

Strandoljunk! • Komplex strandfoglalkozás minimum 3x60 perc
(magyar, testnevelés, vizuális nevelés)
• Kiss Judit Ágnes: A családom
• Csík Mónika: Homokváros

3. tanegység

Nagy Ho-ho-ho • Komplex témanap műhelymunkával (magyar, matematika, ének-zene,
vizuális kultúra, testnevelés, kreatív írás, hittan)	
137
• A Nagy Ho-ho-ho-horgász – főcímdal (dalszöveg Csukás István:
A Nagy Ho-ho-ho-horgász dala alapján)
• Csukás István: Reszkessetek, halacskák!(részlet a szerző
A Nagy Ho-ho-ho-horgász nyáron című meseregényéből)

4. tanegység

Békaparton • Komplex szövegfeldolgozó műhely vízparti sétával vagy séta nélkül
(magyar, dráma, természetismeret, vizuális nevelés, technika)	
• Lászlóffy Aladár: Kalap kelep - online
• Máté Angi: Volt egyszer egy béka

5. tanegység

Hej, halászok… • Komplex halas témanap választhatóan halászléfőzéssel, grillezéssel
(magyar, természetismeret, ének-zene, vizuális kultúra, technika, kreatív írás)	
• Hej, halászok, halászok – magyar népdal (Szegvár, Csongrád megye)
• Kiss Benedek: Halászok
• Tóth Ágnes: Csali csemege
• Jézus megjelenik a Tibériás-tengernél: a nagy halfogás – János 21,1–14

6. tanegység

Patakiskola • Komplex műhelymunka (magyar, természetismeret, hittan, ének-zene,
vizuális nevelés, technika, testnevelés)	
• Kányádi Sándor: Ballag a folyó
• Mint a szép híves patakra (42. zsoltár, részlet) – Szöveg: Béza Tódor
(Szenci Molnár Albert fordítása)
• Orbán Ottó: Mese
• Miklya Zsolt: Patakiskola
• László Noémi: Tükör - online

7. tanegység

Egyéb ötletek	
• Acsai Roland: Zsófi úszni akar a jávorszarvasokkal - online
• Kiss Ottó: Nyári medveségek - online
• Eörsi István: Egy kisfiú a rétre fut - online

IRÁNY A TENGER! 
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1. tanegység

Milyen a tenger? • 3x60 perces komplex témanap (magyar, vizuális kultúra, technika)	155
• Marék Veronika: Milyen a tenger?

2. tanegység

Nyári sós • Minimum 3x60 perces komplex foglalkozás sétával
(magyar, vizuális kultúra, technika)
• Csík Mónika: Nyári sós
• Miklya Luzsányi Mónika: Rúfusz, a rettenthetetlen

159

3. tanegység

A sziget és a tenger • Minimum két és fél órás komplex szövegfeldolgozó óra
(magyar, kreatív írás, ének-zene, dráma, vizuális kultúra, technika) 	
• Balázs Imre József: A titkos sziget
• Csukás István: Mirr-Murr tengeri csatát vív

4. tanegység

Óperenciás műhely • Minimum 3x60 perces komplex szövegfeldolgozó foglalkozás
(magyar, vizuális kultúra, kreatív írás)	
• Finy Petra: Az óperenciás ember
• Dávid Ádám: Tetkó, a tengerész
• Kovács András Ferenc: Bolondos ének

5. tanegység

A messzi tengeren • 2x60 perces komplex szövegfeldolgozó foglalkozás,
bibliai kapcsolódással (magyar, vizuális kultúra, hittan)	
169
• Mándy Stefánia: A messzi tengeren
• Csak azért sem! – Jónás története Miklya Luzsányi Mónika elbeszélésében (Jónás 1–4)

6. tanegység

Csoda és Kósza a tengerparton • Könyvajánló és kedvcsináló feladatsor az önálló
szövegfeldolgozáshoz (magyar, vizuális kultúra, kreatív írás,
természetismeret, testnevelés, dráma)	
• Czigány Zoltán: Csoda és Kósza Olaszországban (részlet)

7. tanegység

Egyéb ötletek	
• Bertók László: Vízibolt - online
• Markó Béla: Labda - online
• Kollár Árpád: Homoktengeri - online
• Eörsi István: A homok és a szél - online

UTAZÁS, KÖZLEKEDÉS 
1. tanegység

Utazás az öreg Forddal • 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra
(magyar, természetismeret, testnevelés)	
• Miklya Zsolt: Fordulatszintek

2. tanegység

A mi autónk • Minimum 4x60 perces komplex témanap sétával
(magyar, kreatív írás, vizuális kultúra)
• Máté Angi: Volt egyszer egy autó
• Mosonyi Aliz: Autósmesék (részlet)
• Lackfi János: A nagy autóbambulás

3. tanegység

Odafenn – odalenn • 3x45 perces komplex szövegfeldolgozó, szövegés képalkotó óra (magyar, kreatív írás, technika, vizuális kultúra)	
• Orbán Ottó: Pilóta
• Lackfi János: Odalenn - online

4. tanegység

Villamossal utazunk • 2x60 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra
(magyar, kreatív írás, dráma)
• László Noémi: Helyszűke
• Dsida Jenő: Chanson az őrangyalhoz – online
• Nyulász Péter: Combinózni jó
• Tóth Ágnes: Zireg-zörög
• Erdős Virág: Négyeshatos

5. tanegység

Vándorlások • Komplex témanap tábori keretek között vagy egy kirándulás,
séta alkalmával (magyar, természetismeret, testnevelés)
• Kiss Benedek: Hová – merre?
• Tandori Dezső: Út, ágas út, hármas út
• Kántor Péter: Vándorballada
• Miklya Luzsányi Mónika: Az örökké termő fa
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6. tanegység

Tüsszentés-meghajtású Hapci-rakéta • Könyvajánló és kedvcsináló feladatsor
az önálló szövegfeldolgozáshoz (magyar, vizuális kultúra, kreatív írás,
természetismeret, testnevelés)198
• Csukás István: Tüsszentés-meghajtású Hapci-rakéta – 1. fejezet - Részlet a szerző
Hapci-rakéta a Hókuszpókusz-szigetekre című meseregényéből

7. tanegység

Egyéb ötletek	
201
• Körmöczi-Kriván Péter: Városnéző UFÓ-busz – Mészáros Máté (10 éves) rajzára - online
• Tamkó Sirató Károly: Tengerecki Pál - online

TÁBOROZÁS, TÚRA 
1. tanegység

8

Sóvilág • Minimum 2x60 perces komplex napközis vagy tábori foglalkozás
bibliai tartalommal (magyar, természetismeret, hittan, kreatív írás,
vizuális kultúra, technika)	
• Balázs Imre József: Felmászunk a sósziklához

2. tanegység

Hegyen, hegyen túl • 2x60 perces, hegyi túrát előkészítőkomplex foglalkozás
(magyar, testnevelés, dráma, természetismeret)	
• Weöres Sándor: Túl, túl… – Sebő Ferenc dalfeldolgozása
• Rónay György: Ének az elemekről (részlet)
• Ijjas Tamás: Spenót
• Gyárfás Endre: Hegyre hívó
• Bebrika Dorina: Térképpel a kézben - online
• Weöres Sándor: Mese
• Petőcz András: Dombok, hegyek

3. tanegység

Együtt a madarakkal! • Minimum 4x60 perces előkészítő komplex foglalkozás és
madárleső kirándulás (magyar, természetismeret, hittan, vizuális kultúra,
technika, testnevelés)	
• Szabó Lőrinc: Vadliba
• Miklya Zsolt: Há/vé
• Kuczka Péter: Árnyjáték
• Szárnyra kelnek, mint a sasok – Ézsaiás könyve 40,28–31
• László Noémi: Fogócska
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4. tanegység

Mi újság? • Tábori újság szerkesztési és kiadási munkálatai 	
• Janikovszky Éva: Mi újság?

217

5. tanegység

Isten fényei • Tábori esti és reggeli áhítat 	
• Vidor Miklós: Jánosbogár
• Mécses - Zsoltárok könyve 119,105
• Kántor Péter: Csendélet

221

6. tanegység

Egyéb ötletek	
• Bálint Ágnes: Szeleburdi család (részletek)
• Mándy Stefánia: Zölden zúg

225

Ország-világ – Augusztus
HAZÁNK, MAGYARORSZÁG 
1. tanegység

Ópusztaszerre megyünk • Kirándulás előkészítése: minimum 3x60 perces témanap
(magyar, ének-zene, honismeret, testnevelés, technika)	
• Komjáthy István: Pusztaszer
• Arany János: Rege a csodaszarvasról (részlet)

2. tanegység

A Tisza • Minimum 60 perces komplex kirándulás-előkészítő óra
(magyar, ének-zene, természetismeret, technika) 	
• A Tisza eredete – magyar népmonda
• Által mennék én a Tiszán – magyar népdal (Szeged, Kodály Zoltán gyűjtése)

3. tanegység

Anyu, végy egy hegyet nékem! • 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó
és szövegalkotó óra (magyar, természetismeret, kreatív írás, vizuális kultúra)	
• Zelk Zoltán: Anyu, végy egy hegyet nékem
• Rónay György: Lajosforrás

4. tanegység

Tanúhegyek partján • Minimum 2x60 perces szövegfeldolgozó óra, foglalkozás
(magyar, honismeret, természetismeret, kreatív írás, dráma, vizuális kultúra)	
• Nagy László: Itthon vagyok
• Takács Gyula: Csobánci vár alatt (részlet)
• Balázs Imre József: Balatoni táj
• Lipták Gábor: Az utolsó óriás - online
• A balatoni bőség legendája – magyar népmonda

5. tanegység

Itthon vagyok • Minimum három és fél órás komplex projektbemutató témanap
(magyar, kreatív írás, vizuális kultúra, honismeret, informatika)	
• Nagy László: Itthon vagyok
• Kőrizs Imre: Városnézegető (részletek)
• Szepesi Attila: Városok

6. tanegység

Egyéb ötletek	
• Csapody Kinga: Irány Eger! (részlet)
• Lipták Gábor: Az utolsó óriás - online
• Keresztesi József: Múzeum egy kisvárosban

VADASPARK 
1. tanegység

Az állatok teremtése • Minimum 2x60 perces komplex szövegfeldolgozó tábori vagy
napközis foglalkozás (magyar, hittan, természetismeret, kreatív írás,
technika, vizuális kultúra)	
• Miklya Luzsányi Mónika: A nagy agyagozás
• Nagy Bandó András: Az állatok teremtése

2. tanegység

Furfangoló • Minimum 60 perces szövegfeldolgozó foglalkozás
(magyar, dráma, kreatív írás)
• Zelk Zolán: Mese a legokosabb nyúlról
• Papp-Für János: Rímkitaláló találós kérdések - online

3. tanegység

Petymeg és társai • 3x60 perces komplex szövegfeldolgozó, szöveg- és képalkotó óra
(magyar, kreatív írás, vizuális kultúra)	
• Kovács András Ferenc: Egy pettyes petymeg
• Kovács András Ferenc: Reszket a rozmár…
• Kovács András Ferenc: Mormota

228
229

234
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250
251

254

257
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4. tanegység

Erdő témanap • Minimum 4x60 perces komplex tábori foglalkozás
(magyar, természetismeret, dráma, kreatív írás, technika, testnevelés)	
• Börcsök Mária: Nyuszi-kresz
• Janicsák István: A nyúl
• Csukás István: Róka-mese
• Csukás István: Őz-mese
• Szepesi Attila: Agancsos vitézek

5. tanegység

Állatkertlátogatás • 4x60 perces komplex állatkerti témanap
(magyar, természetismeret, ének-zene, kreatív írás, dráma, testnevelés)	
• Papp-Für János: Rímkitaláló találós kérdések - online
• Csukás István: Zsiráf-mese
• Csukás István: Óriáskígyó-mese
• Csukás István: Zebra-mese
• Csukás István: Víziló-mese
• Orbán Ottó: Krokodil
• Orbán Ottó: Oroszlán
• Orbán Ottó: Tigris
• Gryllus Vilmos: Tigris
• Tóth Krisztina: Szurikáta
• Egyed Emese: Étrendek - online
• Gyárfás Endre: Panasznap az állatkertben
• Kollár Árpád: Az állatgondozó - online
• Tarbay Ede: A majom

6. tanegység

Egyéb ötletek	
• Kertész Erzsi: Állat KávéZoo (részlet)
• Lászlóffy Aladár: Szeretet - online
• Marék Veronika: Hűsítő mese - online

NEM VAGYUNK EGYFORMÁK 
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1. tanegység

Kirívó tulajdonságok • 2x60 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó tábori- vagy
napközis foglalkozás (magyar, kreatív írás, vizuális kultúra)	
• Eörsi István: Katicabogaramról
• Finy Petra: A sellőlány álma
• Kertész Edina: A városi óriás

2. tanegység

Kavicsfigurák • Sétával egybekötött komplex szövegfeldolgozó és
szövegalkotó foglalkozás (magyar, dráma, vizuális kultúra)	
• Horgas Béla: Három kavics
• Simon Réka Zsuzsanna: Mese a legkisebbről - online
• Máté Angi: Volt egyszer egy kislány - online

3. tanegység

Válogatós • Irodalmi uzsonna készítése, minimum három óra
(magyar, természetismeret, kreatív írás, vizuális kultúra, technika)	
• Turbuly Lilla: Válogatós
• Majoros Nóra: Őszi alma

4. tanegység

Cidri • Minimum 3x60 perces szövegfeldolgozó- és szövegalkotó komplex foglalkozás
(magyar, ének-zene, kreatív írás, technika) 	
• Balázs Ágnes: Neveletlen ABC (részletek)
• Nattán-Angeli Nóra: Cidri
• Darvasi László: Csúfolódás - online
• A hármas fonál – Prédikátor könyve 4,9–12

261

266

271

274
275

278

281

284

5. tanegység

Idősek között • Minimum 120 perces komplex szövegfeldolgozó foglalkozás,
idősotthon meglátogatásának előkészítése (magyar, dráma) 	
289
• Csorba Piroska: Csupa fehér
• Molnár Krisztina Rita: Levendulaszappan – részlet a szerző Maléna kertje című regényéből
• Csorba Piroska: Öreg bácsi a szomszédban

6. tanegység

Egyéb ötletek	
• Mészöly Ágnes: Peti – részlet a szerző Ez egy ilyen nap című könyvéből
• Dániel András: Pad
• Börcsök Mária: Mindenki mást csinál

A MI VILÁGUNK 
1. tanegység

Falátogatás • Séta egy nagy fához, favizsgálat irodalmi előkészítéssel,
minimum 100 percben (magyar, természetismeret, vizuális kultúra, kreatív írás)	
• Beney Zsuzsa: Fa
• Kányádi Sándor: Két vén fáról

2. tanegység

A hegy meg az árnyéka • 2x60 perces komplex szövegfeldolgozó és
szövegalkotó klub- vagy napközis foglalkozás (magyar, természetismeret,
dráma, kreatív írás, hittan, testnevelés)	
• Mészöly Miklós: A hegy meg az árnyéka
• A teremtő és megtartó Isten – 104. zsoltár (1–2.8.10–14.31)

3. tanegység

A virágvadász • Minimum 3x60 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó komplex
ökológiai témanap bibliai párhuzammal (magyar, természetismeret,
hittan, kreatív írás, vizuális kultúra)	
• Ágai Ágnes: [Ember] - online
• Csorba Piroska: Egy nyári délutánon
• Forgács Ildikó – Dózsa Tamás: Bolygóvigyázók kézikönyve (részlet) - online
• Pacskovszky Zsolt: A virágvadász
• Zelk Zoltán: Köd és fény

4. tanegység

Földlufi • 2x60 perces komplex ökológiai foglalkozás
(magyar, testnevelés, kreatív írás, technika) 	
• Petőfi Sándor: Mi kék az ég (részlet)
• Orbán Ottó: A Föld
• Lackfi János: Szív - online

5. tanegység

Kezd őszülni a nyár • 60 perces nyárbúcsúztató foglalkozás (magyar, kreatív írás)
• Miklya Zsolt: Kezd őszülni a nyár

6. tanegység

Te nyugtass meg, erdő • Könyvajánló és kedvcsináló feladatsor az önálló
szövegfeldolgozáshoz (magyar, kreatív írás, ének-zene, természetismeret,
vizuális kultúra, dráma)	
• Kollár Árpád: Erdős vers

7. tanegység

Egyéb ötletek	
• Kollár Árpád: Milyen madár című verskötet versei
• Tandori Dezső: Mackók napja, verebek napja

291

294
295

298

301

306

310

312
315
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Kedves Kollégánk!
Hogy a kezedben tartod a 3-4. osztályos tanulók számára készült szöveggyűjteményhez kapcsolódó Ötlettárat, már ez is jelzi, milyen fontos számodra az irodalom tanítása, a gyerekek olvasóvá nevelése, amelyhez
új utakat, ötleteket keresel. Ötlettárunk pontosan erre szolgál. Ha szereted az irodalmat, ha nem ijedsz
meg az új dolgoktól és megközelítésektől, ráadásul szorult beléd jó adag játékkedv és kreativitás, akkor ez
az anyag neked való. Ha úgy véled, hogy az iskolai munka nem csupán tantárgyak „letanítása”, hanem az
egyik legcsodálatosabb művészet, amely során a gyerekek személyiségét fejlesztjük, akkor szintén neked
való ez a tananyag. Ha szeretsz komplex módon gondolkodni, és hiszel abban, hogy a gyerekek kreativitása
csodákra képes, akkor is nyugodtan belevághatsz ebbe a munkába. Ha hiszed, hogy Isten a világ minden
csodájában jelen van, amit érdemes a gyerekekkel felfedeztetni, akkor fantasztikus élményekben lehet
részed ennek a tananyagnak a segítségével. Ráadásul, ha tanítás során mersz alkotó módon, kreatívan hozzányúlni a tananyaghoz, akkor a legjobb helyen jársz, mert vele inspiráló segítséget kapsz a munkádhoz.
Az Ötlettár egy keresztény értékrendet közvetítő, tevékenység- és felfedező tanulás alapú, összművészeti
irodalomtanítási módszerre épül, amely a szerzők több évtizedes pedagógiai és tananyagfejlesztői tapasztalatát összegzi. A módszer lényege, hogy a pedagógiai folyamatban sokkal hatékonyabban tudunk eredményt elérni, ha nem „tantárgyat/tananyagot tanítunk”, nem „ismereteket adunk át”, hanem a gyerek teljes
személyiségét bevonva, azt alkotó módon fejlesztjük. A módszer Howard Gardner sokrétű intelligencia
elméletén alapul, azaz nemcsak a verbális intelligenciát fejlesztjük, hanem több képességterületet kapcsolunk össze, akár egy „tanórán” belül is. A tevékenységek igen sokrétűek, de főleg a gyerekekben meglévő
elemi játékkedvre, kifejezőkészségre és kreativitásra építünk minden alkalommal.
Az Ötlettárban található foglalkozásterveink nem hittanórákat jelentenek, hanem olyan tevékenységekbe
vonjuk be a gyerekeket, amelyek keresztény értékrendre épülnek (szeretet, empátia, természetvédelem,
érzékenyítés, együttműködés, problémacentrikus gondolkodás, felelősségvállalás stb.), így nem egyházi
iskolában is nyugodtan lehet tanítani a tanegységek jó részét. Ám vannak olyan tanegységek is, amelyek
kifejezetten bibliai történetekhez vagy egyházi ünnepekhez kapcsolódnak. A tananyagot a Református
Tananyagfejlesztő Csoport felkérésére fejlesztettük, ezért elsősorban a református, protestáns egyházi
megközelítést követjük a konkrét hittartalmakat közvetítő órákon. Ám fellehető a tananyagban a szentek
legendái közül is néhány, hiszen Miklós püspök, Szent György lovag vagy Árpádházi Szent Margit életpéldája nemcsak a római katolikusok, hanem minden keresztény/keresztyén és gondolkodó ember számára
építő üzenettel bír.
A 9-10 éves életkor a rácsodálkozás, gyönyörködés, a felfedezés, a játék kora, de a problémák felismerése,
a kalandok kora is itt kezdődik. Mindezek átélésével, a tapasztalatszerzéssel alakul ki az a fogékonyság és
érzékenység, ami a hitbizonyosság, az etikai normák felé is sikerrel vezetheti a gyerekeket. A világról való
tapasztalatszerzés tehát nem mond ellent a hitnek, sőt annak forrásvidékévé válhat, ha jól élünk vele.
Gazdagítja, differenciálja a Biblia szövegeinek, gondolatainak befogadását, ahogy a bibliai párhuzamok,
kapcsolatok megismerése is hasonlóan hat az irodalmi szövegek befogadására.
Sikeres, közös élményekben gazdag munkát kívánnak a tananyag szerzői-szerkesztői:
Miklya Luzsányi Mónika és Miklya Zsolt
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MÓDSZERTANI KISKÁTÉ
Ha végiglapozod a szöveggyűjteményt és az Ötlettárat, biztosan számtalan kérdés felmerül benned, mint
ahogy felmerült azokban a pedagógusokban is, akik a tananyag kipróbálásában részt vettek. Ezekből a
gyakran ismételt kérdésekből állítottunk össze egy módszertani kiskátét azzal a céllal, hogy bemutassuk
azt az újszerű pedagógiai hátteret, amely a tananyag összeállítása során vezérfonalunk volt.

Milyen szövegeket találok a szöveggyűjteményben?
A 3-4. osztályosoknak szóló irodalmi szöveggyűjtemény négy, évszakokhoz kapcsolódó kötetből áll:
• Kezd őszülni a nyár (őszi)
• Angyalmese (téli)
• Gólyahír (tavaszi)
• Napraforgó (nyári)
Az egyes köteteket hónapokra, majd azokat hetekre tagoltuk és kaptak egy-egy fantáziacímet is.
Például a Kezd őszülni a nyár kötet havi bontása a következő:
• Nyárutó – őszelő (szeptember)
• Körös-körül (október)
• Világ-otthon (november)
Példaként a szeptemberi fejezet heti címei:
• Gyerekkuckó
• Világteremtő csodafa
• Aranylevél
• Pásztorok, vásárok
A szöveggyűjteménybe olyan lírai és prózai műveket szántunk, amelyek vélhetően megszólítják a mai gyerekeket, az ő problémáikat, örömeiket, bánataikat, ünnepeiket és hétköznapjaikat mutatják be, dolgozzák
fel. Éppen ezért olyan, nyelvében friss, sokszor humoros, a gyerekekhez közel álló szövegeket válogattunk,
elsősorban a 20-21. századi, gyakran a kortárs magyar irodalomból, amelyeket örömmel olvasnak majd a
gyerekek. Fő célunk volt, hogy a szöveggyűjtemény önmagában is teljes értékű olvasmányélményt nyújtson
az olvasónak. Bízunk benne, hogy négyrészes, évszakról évszakra más arculatot mutató szöveggyűjteményünk a gyerekirodalmi antológiák szintjén is megállja a helyét.

Miért van ilyen sok szöveg? Mindet meg kell tanítani?

Dehogy. Az egyik legfontosabb, amit ennek az anyagnak a használata közben meg kell tanulni (pedagógusként és gyerekként is), hogy semmi sem kötelező. Olvasni viszont szabad és érdemes, mert az önmagában
is élményt jelent. A sok szöveg együtt pedig kész regény: olyan szöveghálót alkot, ami mindig nyújt valami
újat, mindig meglep valamivel. A tanegységek is ebbe az olvasmányélménybe vezetnek be, illetve kapcsolnak be minket. A sok szöveg és „óraleírás” lehetőséget nyújt a válogatásra. Hiszen minden gyerekcsoport
és minden pedagógus más. Más szövegekre tudnak ráhangolódni, más tevékenységek kötik le őket, másként tudják hatékonyan feldolgozni az irodalmi műveket. Azért tartalmaz olyan sokféle szöveget és órát a
tananyag, hogy mindenki találjon a maga számára megfelelőt. Ahogyan a kipróbálásban részt vevő egyik
kolléga mondta: „Ez egy terített asztal, amiről mindenki annyit vehet, amennyivel jóllakik!”

Az egyházi ünnepek is megjelennek a szöveggyűjteményben?

Természetesen. De nemcsak az egyházi ünnepek, hanem a nemzeti ünnepeink is. És mivel tudjuk, hogy az
ünnepi műsor összeállítása minden évben nehéz feladat elé állítja a pedagógusokat, nemcsak megemlékező foglalkozásokat adunk közre, hanem olyan szöveganyagot is, ami segít egy-egy ünnepi műsor összeállításában.
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Miért van ilyen sok vers?

A magyar irodalom – főleg a 20. század második felétől – gyerekversekben igen gazdag, valóságos kincsesbánya. Ráadásul költőink felnőtteknek szánt versei között is számos olyan darabot találunk, amit a gyerekek is nyugodtan olvashatnak. Ne féljünk tőle, a gyerekek szeretik a verseket, ha azok dallamvilága, játékai,
képei, gondolatai megmozgatják a fantáziájukat. Ha szabadon asszociálhatnak, elgondolkodhatnak egy-egy
kérdésen vagy furcsa kapcsoláson, ha nem kötelező megtanulni a verset, elég csak beszélgetni róla vagy
játszani vele, és a ritmusjátékokkal, versszínházzal szinte magától fülükbe mászik egy-egy verssor vagy akár
az egész vers. A gyerekek versélményre való fogékonyságát érdemes kihasználni, ezért is válogattunk ilyen
nagy arányban verseket a szöveggyűjteménybe.

Hogyan illeszthetem be a szöveggyűjtemény anyagát a tanmenetembe?

A szöveggyűjtemény témái az állami olvasókönyvek témáihoz is igazodnak, részben párhuzamosak velük,
részben kiegészítik azokat. (A bevezetés végén egy táblázatban összefoglaltuk a kapcsolódásokat.) Így a
„normál” olvasás/irodalomórán is taníthatóak a tanegységek. De mivel komplex anyagokról van szó, ahol
erősen építünk a tantárgyi integrációra, az adott tanegységbe bevont más tanórákon (készségtárgyak,
környezetismeret stb.) is lehetőségünk nyílhat a szöveggyűjteménnyel dolgozni. Harmadrészt a projekt- és
témanapok keretében, valamint napközis foglalkozásokon vagy iskolaotthonban is rendszeresen használhatjuk a szöveggyűjtemény olvasmányait és a módszertani segédkönyv ötleteit. És mivel a nyári hónapokra
is adunk anyagot, ott olyan szervezési formákra is gondoltunk, ami a nyár folyamán megvalósítható: kalandtábor, olvasótábor, nyári napközi, családi-gyülekezeti kirándulások, könyvtári foglalkozás, nyári olvasmánylista, ajánlott olvasmány önálló feldolgozása. A nyári témák szövegeit és tanegységeit persze tanév
közben is nyugodtan feldolgozhatjuk, ha megtaláljuk a helyét.

Mire figyeljek a szövegekkel való ismerkedésnél?

A szövegek olvasásánál nem az olvasástechnika fejlesztését vettük elsődleges feladatul, hanem az olvasásélmény megszerzését és gazdagítását. Az érdeklődés fenntartásához (főleg hosszabb szövegek esetén)
bármilyen olvasási módszer „bevethető”, ebben szabad kezet kapnak a pedagógusok. Tehát nyugodtan
lehet váltogatni az egyéni hangos és néma olvasást, a kiscsoportban történő felolvasást, a pedagógus bemutató olvasását a dramatikus és kifejező hangos olvasással vagy az olvasás játékos, interaktív formáival.
Főként a meséknél gyakran ajánljuk, hogy a pedagógus maga olvassa fel a szöveget (lásd mesesarok) a gyerekeknek. Nem azért, mintha ők nem tudnának megbirkózni a feladattal, hanem azért, mert fontosnak tartjuk
a gyerekek számára való meseolvasást is. Sajnos sok gyereknek otthon nem olvasnak mesét, pedig a mese
hallás utáni megértése számtalan képességet fejleszt, nem beszélve a mesék varázslatos világáról, a mesébe való belefeledkezésről, amikor nem zavarják az olvasót a saját olvasástechnikai problémái. A gyerekek a
szövegekkel való kapcsolatukban általában hamarabb válnak jó befogadóvá, mint jó olvasóvá. Akkor kerülhet
igazán szinkronba a kettő, ha a befogadói élmény elég erős és motiváló a technikai akadályok leküzdéséhez.

Hogyan épül fel az Ötlettár?
Mindegyik szöveggyűjteményhez elérhető egy-egy Ötlettár is, amelyekben a szöveggyűjtemények tagolását
és az abban szereplő fantáziacímeket használtuk.
A Ötlettárakban egy-egy heti anyaghoz 6-7 darab tanegységet találunk, amelyek a szöveggyűjteményben
(vagy az online elérhető szövegek között) az adott héthez kapcsolódó szövegek feldolgozásához adnak
ötleteket, feladatokat. A tanegység-javaslatok lehetnek 45 percesek, 2x45 percesek vagy még hosszabbak,
akár témanapok, projektek is.
Az Ötlettárak elején szerepel egy tartalomjegyzék is, amelyben a tanegységek hossza és az érintett tantárgyak mellett a feldolgozott szépirodalmi műveket is felsoroltuk.
Az Ötlettár heti anyagait ugyanazok a fejezetkezdő illusztrációk választják el, amelyeket a szöveggyűjteményekben is megtalálunk az alábbi kérdések megválaszolásával kiegészítve:
• Miről szól ez a téma? Miért fontos ez nekünk?
• Mit szeretnénk elérni?
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Itt találod a témán
belül a tanegység
sorszámát.

A tanegységek komplex módon
közelítik meg a témát.



A megvalósításra is
adunk ötleteket.

3.

kinyújtott karjával tátogat, csattogtatja a fogait az áldozatok felé. Vajon hány gyereket tud megfogni a krokodil? Ha a krokodil elszakad, el kell engednie az éppen
akkor megfogott áldozatát.



tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Krokodil – malájföldi
népköltés, Rákos Sándor
fordítása
Óriáskígyó – malájföldi
népköltés, Rákos Sándor
fordítása

Veszélyes állatok



Itt soroltuk fel
a tanegységben feldolgozott irodalmi
szövegeket.

2x45 perces komplex versfeldolgozó,
vers- és képalkotó óra (magyar, kreatív írás,
ének-zene, tánc, vizuális kultúra)
Miről szól ez
a tanegység?



Szöveggyűjtemény
Füzet vagy írólap,
vonalas lap,
íróeszköz

A gyerekek értsék meg, hogy a művészi kifejezőeszközök segítenek a félelmek legyőzésében.

Internet, projektor,
hangfal



Rajzlap, rajzeszközök
Zsineg, csipeszek vagy
gemkapcsok (csomagolópapír, BluTack)

Áttekintő vázlat

3.1 Krokodil
3.1a Krokodil-fogó
3.1b Krokodil-karakter
3.1c Állat-karakter
3.1d Felolvasó
3.2 Óriáskígyó
3.2a Ká dala
3.2b Óriáskígyó-karakter
3.2c Csodalény-portré
3.2d Kígyó-galéria
Összesen:

Előkészületek



MIT AKARUNK ELÉRNI?
Mozgás és kooperáció fejlesztése, listázó
(soroló) versszerkezet
felismerése, majd kreatív írás gyakorlat.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Fogójáték
Vers olvasása, értelmezése
Kreatív írás: saját vers
választott állat alapján

… és a tevékenységeket is.

10
perc



10
perc

A maláj gyerekek szeretnének átkelni a folyón, de a vízben ott van a krokodil, aki el akarja kapni őket.
Jelöljük ki a folyó két partját (legalább három méter legyen a két vonal között),
és a gyerekek sorakozzanak fel a parton!
Három gyerek alkotja a krokodilt úgy, hogy az egyik egyenesen áll, a másik kettő
derékban meghajol és megfogja az előtte álló gyerek csípőjét. Az álló gyerek két

Kék színnel jeleztük az
irodalmi szövegeket.

Meggyorsítja a gyűjtést, ha a versben található tulajdonságokat előre kiírjuk
papírcsíkokra.
A csíkokat pikkelyszerűen egymásra helyezhetjük (ferdén, oldalirányban elcsúsztatva), amivel felidézzük a krokodil pikkelyes testét.

Kapcsolódó

Jób könyvében részletes leírást olvashatunk a krokodilról, ami sok mindenben
hasonlít a maláj népdalra (Jób 40,25 – 41,26). Párhuzamként ennek egy részletét
is felolvashatjuk a gyerekeknek: Jób 41,4–26.
A bibliai krokodil-dalnak mi a csattanója? (A krokodil az állatok királya.)

3.1c Állat-karakter

20
perc



Válasszatok ki magatok is egy állatot, és írjatok róla hasonló verset! Találjatok ki olyan csattanót (záró fordulatot), ami bemutatja az állat fő tevékenységét
vagy az ember hozzá fűződő lényegi viszonyát!
A vers szerkezete:
• az állat megnevezése
• tulajdonságai listázó ismétléssel
• csattanó: egy telitalálatos gondolat

JEGYZETEIM

126

Figyeltünk a tantárgyi
és bibliai kapcsolódásokra is.



JEGYZETEIM

Az ikonok segítenek
abban, mit készíts elő.

Minden feladatnál
leírtuk az eszközigényt.
Gondoltunk arra
is, ha másként szeretnéd
megvalósítani a
feladatot.



Vedd figyelembe!

45
perc

3.1a Krokodil-fogó

Variáció

Ha a krokodil mozgása túlzottan akadályozott, akkor könnyíthetünk a testtartáson: a derékban hajló gyerekek felegyenesedhetnek, de továbbra is az előttük
álló társuk csípőjébe kapaszkodnak, így próbálnak együtt lépni, futni.

Olvassuk el a Krokodil című maláj népköltést Rákos Sándor fordításában!
Gyűjtsük össze a táblán, mit tudunk meg a vers alapján erről az állatról!
Milyen tulajdonsággal egészítenétek még ki a listát?
Mi történik a vers végén? (Mi a vers csattanója, üzenete?)

FELADATOK LEÍRÁSA
3.1 A krokodil

A játékot az udvaron vagy tornateremben érdemes játszani. Ha a teremben vagy
a folyosón játsszuk, akkor csak egy gyerek legyen a krokodil, mivel értelemszerűen keskenyebb lesz a folyó.

3.1b Krokodil-karakter

Az első játékot érdemes az udvaron vagy a tornateremben játszani.
Az állatversek faliújságon való elhelyezése, illetve a kígyórajzok
elhelyezése kígyó alakzatban a falon fontos eleme lehet a foglalkozásnak, amit érdemes alaposan átgondolni és előkészíteni.







45 perc
10 perc
10 perc
20 perc
5 perc
45 perc
10 perc
10 perc
20 perc
5 perc
2x45 perc



Felsoroltuk
a feladathoz
kapcsolódó
fejlesztési
célokat…



Vedd figyelembe!

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Ezeket az
eszközöket
ajánljuk a feladatokhoz.

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Írólap, vonalas lap

Ennyi idő elegendő lehet a
feladatra.
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Ide írhatod saját
ötleteidet.

Hogyan készüljek fel az órára?

Először nézd át a tartalomjegyzéket! A címek már tájékoztatást nyújtanak a tanegység témájáról. Majd nézd
át a fejléceket (cím alatti szürke sáv), és válaszd ki azokat a tanegységeket, amelyek témájuk vagy célmeghatározásuk alapján szóba jöhetnek! Javasoljuk, hogy ne a rendelkezésre álló idő alapján válogass (például ne csak a 2x45 perces órákat nézd át), sokkal inkább a tevékenységek alapján. Érdemes az adott téma
összes óráját átfutni, mert sok használható ötletet találhatsz.
Ha kiválasztottad a megfelelő tanegységet, mindenekelőtt ismerkedj meg a szövegeivel! Érdemes előbb
„csak úgy” elolvasni, saját olvasmányélményt szerezni. Majd hasonlóan végigolvasni a hozzá kapcsolódó feladatokat, és képzeletben alkalmazni az osztályodra. Képzeld el, gondold végig, hogy a te gyerekeid
hogyan viselkednének az adott játékszituációban, feladathelyzetben! Ha kell, módosítsd a feladatot, az
időkeretet, vagy cseréld le a feladatok egy részét más feladatokkal! Megteheted azt is, hogy a feladatokat
átalakítod, vagy teljesen új, a csoportodhoz jobban illő feladatot találsz ki az adott helyre. Az Ötlettárba
nyugodtan jegyzetelj, a tördelésnél igyekeztünk ehhez helyet is hagyni.
Ha összeállt a fejedben az óra, akkor mérd fel (a szélső oszlopok leírása alapján), hogy milyen anyagokra,
eszközökre lesz szükséged, illetve milyen előkészületek szükségesek (fejléc)!

Miért tanegységekről van szó, és miért nem tanórákról?

Mert az élet nem szorítható 45 perces tanórák közé, mint ahogy az irodalom sem szorítható be a magyaróra/olvasásóra keretei közé. Éppen ezért alapvetően nem tanórákban gondolkodtunk, hanem olyan
tevékenységsorokat írtunk le, amelyek aktiválják a gyerekeket, és segítik az irodalmi művek befogadását,
megértését. Mivel nem „laborkörülmények” között vizsgáljuk az irodalmi műveket, a tanegységek szinte
mindenhol több tantárgyat érintenek. De mivel iskolában tanítunk, ahol 45 percenként megszólal a csengő,
megpróbáljuk mégis 45 perces egységekre osztani a tevékenységfolyamatot (ahol csak lehet).
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Miért van olyan sokféle tanegység egy-egy témához?

Hogy megtaláld osztályod számára a legmegfelelőbbet. Igyekeztünk minden intelligenciatípushoz valamilyen feladatot közreadni, így remélhetőleg találsz mindenütt olyan tanegységet, ami jó az osztályodnak
akkor is, ha beszélgetősek, agyalósak, ha mozgásosak, drámásak, vagy ha szívesen rajzolnak, festenek.
Ha megfigyeled, minden heti témánál találsz legalább egy 45 perces, kétszer, illetve háromszor 45 perces
tanegységet, illetve valami „extrát”: témanapot, teadélutánt, kirándulást. A gyerekek érdeklődése, beállítottsága és a ráfordítható idő minden osztályban más, ezért próbáltuk többféle időkerettel és többféle
szervezési formában megadni a tanegységek anyagát. Ha mindezek ellenére sem találsz olyan tanegységet,
ami megfelel, akkor nyugodtan alkoss meg egy sajátot a tanítói ötletgyűjtemény feladatait felhasználva.

Megbonthatom-e a tanegységeket?

Hát persze! Alapvetően közös alkotásra szeretnénk buzdítani ezzel az Ötlettárral. Azt szeretnénk, hogyha
elolvasod a tanegységek leírását, és kiválasztod a legmegfelelőbbet, akkor gondold át, milyen az osztályod,
milyen vagy te magad, mit szeretnél elérni, és milyen külső-belső eszközeid vannak hozzá! Ezek után gyúrd át
az Ötlettárban található tanegységet olyanra, ami a legjobban megvalósítható számodra a gyerekeiddel! Légy
ebben szabad! Mi csak alapanyagot adunk az irodalmi művekkel, és megmutatnunk néhány eszközt a módszertani segédanyagokkal, de te vagy az, aki el tudja képzelni a tervezés során, ami majd a gyerekek között
lezajlik, és meg is tudja valósítani azt. Merj alkotó pedagógus lenni, merj csodákat létrehozni a gyerekeiddel!
A tanegységek megbonthatók úgy is, hogy a több „tanórából” álló tanegységek egyes részeit külön-külön
tanítod. Az is elképzelhető, hogy egy több tanórás tanegységből válogatsz össze 45 percet, vagy éppen új
feladatokat szúrsz be, és bővíted ki a rövidebb tanegységeket. A projekt-, illetve témanapok általában jól
bonthatóak 45 perces órákra, tehát külön-külön is megtarthatóak. Egy-egy fontosabb, hangsúlyosabb feladat is kibővíthető akár egy teljes tanórává (erre adunk is néhol ötleteket, vagy jelezzük a lehetőségét, de
bármelyik tananyagegységből ki lehet ragadni egy-két feladatot, és új órát lehet alkotni belőle).

Akkor nem is kell tartanom a javasolt időkeretet?

Nem árt az időhatárokat tartani, de a megadott időkeret csak tájékoztató jellegű. Nyugodtan szabd át azt is
a saját igényeiteknek és lehetőségiteknek megfelelően!

Szánhatok több időt egy-egy feladatra is?

Természetesen! A kipróbáló pedagógusok tapasztalatai alapján a gyerekek igénylik az elmélyült beszélgetést, nagyon bele tudnak melegedni egy-egy játékba, kreatív feladatba. Ha lehetőséged van rá, érdemes
kihasználni ezt a lelkesedést, és (akár a következő feladatok rovására) több időt szánni az adott tevékenységre. Akár egy teljes tanórát is felölelhetnek a kreatív feladatok. Az Ötlettárban szereplő időkeretek általában a minimumot vagy szűk optimumot tüntetik fel. Tapasztalatok szerint ennyi idő alatt minden feladat
elvégezhető, de ha valami nagyon érdekli a gyerekeket, nyugodtan szánj rá több időt!

Bevonhatok más pedagógust is a tanegységek megtartásába?

A tanegységek alapvetően egy pedagógust igényelnek, de ha szükségesnek érzed, akkor kérheted szakos
tanár vagy az osztályt vezető másik pedagógus, illetve pedagógiai asszisztens, könyvtáros vagy a hitoktató, esetleg lelkész segítségét. Vannak olyan tanegységek is, ahol kifejezetten ajánljuk a szülők, nagyszülők
részvételét, esetleg valamilyen szakember (rendőr, méhész, kutyatréner) meghívását is.

Alkalmasak-e a feladatok differenciálásra?

A feladatok nagy többsége úgy van megalkotva, hogy látens differenciálásra alkalmasak legyenek. Gyakran
kínálunk a gyerekeknek választási lehetőséget, főleg a kreatív feladatoknál. Sok helyütt direkt differenciálást is beépítettünk a tanegységekbe, erről minden alkalommal konkrétan írunk. Sok lehetőséget adunk a
csoportmunkára, ami önmagában is differenciál, hiszen minden csoport más dinamikával, más eredmén�nyel nyúl majd a dolgokhoz. Általános tanács, hogy a beszélgetéseknél, csoportmunkáknál támaszkodjunk
a gyerekek már meglévő ismereteire, sokrétű érdeklődésére, az interakciókban nyíló lehetőségekre, illetve
adjunk nekik gyűjtőmunkát, beszámolási lehetőséget, a kreatív munkákból tartsunk bemutatókat!
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Miért van olyan sok másféle feladat? Nem olvasásórát tartunk?

Azt is. Ám ezzel a komplex módszerrel éppen azt szeretnék megmutatni a gyerekeknek, hogy az irodalom
nem egy tantárgy, hanem az életünk szerves része. Ráadásul a gyerekek sem mind verbális beállítottságúak. A tananyagrendszer összeállításában Howard Gardner sokrétű intelligencia elméletére építettünk,
amely a verbális-nyelvi intelligencia mellett még nyolcféle intelligenciatípust határoz meg: verbális-nyelvi,
logikai-matematikai, testi-mozgásos, vizuális-térbeli, zenei-ritmikus, kapcsolati, önismereti, természeti,
egzisztenciális. Ezek különböző tevékenységeket indukálnak, amelyek segítik a gyerekeket abban, hogy
befogadják a szöveget. Éppen ezért a szövegből kiindulva minden tanegységben próbálunk minél többféle
tevékenységet, képességterületet bevonni. Ám ezek a tevékenységformák nem „programozottak”, hanem
inkább úgy kell felfogni azokat, mint a legó elemeit. Mi felépítettünk egy feladatsort, de mivel a tevékenységek és aktivitások sokféleképpen kapcsolódhatnak egymáshoz, te magad is felépítheted azt a szerkezetet, amiben a legaktívabbak tudnak lenni a gyerekeid, és amiben jól érzitek magatokat együtt. Igazság
szerint arra is lehetőséged van, hogy (előzetes körültekintő tervezés után) akár óra közben is változtass a
szerkezeten, ha látod, hogy valamelyik feladatba nagyon belemerültek a gyerekek, vagy ha valami nem jön
be náluk. Ilyenkor nyugodtan el lehet hagyni, vagy be lehet illeszteni egy-egy elemet. A szöveggyűjtemény
is széles lehetőséget biztosít a változtatásra.

Miért olyan kevés az irodalomtörténeti, irodalomelméleti feladat?

Nem irodalomtörténészeket vagy irodalmárokat akarunk nevelni, hanem olyan embereket, akik szeretnek olvasni. Így az elsődleges hangsúly az irodalmi művek befogadásán van. Az irodalom ugyanúgy át kell
hassa a mindennapjainkat, mint mondjuk az éneklés. Kodály sem profi zenészek millióit akarta kinevelni,
hanem zeneértő és elsősorban zeneszerető, éneklő embereket. Nekünk is ez a célunk. A gyerekek szeressék
meg az irodalmat, legyen napi szükségletük az olvasás, és jusson eszükbe egy-egy verssor, versdallam, csak
úgy! Épüljön be a mindennapjaikba!
Nem az „elemzés” lényeges a versek esetében sem. Helyette beszélgessünk a versről, értelmezzük annak
gondolatait, fedezzük fel a versbeszélő helyzetét, nézőpontját, engedjük meg a képek, gondolatok keltette
asszociációkat, belső képeket! És persze ritmizáljunk, mondókázzunk, fedezzük fel a vers hangzásvilágát!
Legtöbb esetben a költő, író személye sem hangsúlyos. Életrajzi adatokat csak akkor adunk meg, ha fontos
a szöveg befogadásához. Gyakrabban találkozunk könyvajánlásokkal, ami további olvasásra inspirálhatja a
gyerekeket.

És mi van a versformákkal? Azt a sok ritmusképletet mind meg kell tanítani?

Nem, dehogy! A ritmusképletek azért vannak, hogy le tudjátok tapsolni, kopogni a gyerekekkel a vers ritmusát. A ritmusjátékok elsősorban hangzó és mozgásos élményt nyújtva segítenek a versritmus, verszene
befogadásában. Nem az időmértékes és ütemhangsúlyos verselés jeleit, kottaképeit kell tehát megtanítani,
azok neked, a pedagógusnak segítenek, hogy értsd, és jól kódold a vers ritmusát. A kották alapján kell a
versritmust átadnod, amit a gyerekek hangzó ismétléssel, tapssal, kopogással, mozgással tudnak követni.
Az énekórákon megismert ti-tá értékek használata (rövid-hosszú szótag), ütemnyomaték (hangsúly) esetén
az ütés/koppantás ehhez bőven elég.
Egyébként is a „Vedd figyelembe!” című részekben olvasható információk nem a gyereknek szólnak, és a
legtöbb esetben nem kell azokat egzakt módon megtanítani a gyerekeknek. Hanem arra szolgálnak, hogy a
pedagógusnak legyen háttértudása arról, amit a szövegben talál.

Vannak „memoriter” versek is?

Ritkán ajánlunk verset direkt szövegtanulásra, nehogy a kötelező jelleg elvegye a gyerekek kedvét. Kivételt
képeznek persze az ünnepi műsorokhoz ajánlott versek, ahol a szerephelyzet magával vonja a szövegtanulást is.
Indirekt módon viszont rengeteg helyzet adódik, amikor a fogékony gyerekek szinte maguktól megtanulják,
és csak úgy mondogatják a versszövegeket. Ilyenek a ritmusjátékok, énekes feldolgozások, kiolvasók, párbeszédes felolvasások, amelyekre számíthatunk és építhetünk. Önállóan választható feladatként is feladhatunk egy-egy verset megtanulásra.

17

Vannak kötelező olvasmányok?

Nincsenek, de időről-időre felhívjuk a figyelmedet azokra a könyvekre, amelyeket ajánlhatsz a gyerekeknek. Többnyire azokról a könyvekről van szó, amiből az adott mű származik. A nyári szünetre pedig rendszeresen javaslunk könyvtári foglalkozást a nyári témáknál, illetve segítséget adunk a gyerekeknek az interaktív olvasónaplók elkészítéséhez. A nyári szöveggyűjteményben egy bő könyvlistát is találnak a gyerekek,
amiből kedvükre válogathatnak. Maga a nyári szöveggyűjtemény is ajánlott olvasmány lehet a nyárra, ha a
gyerekek magukkal viszik.

A történelmi témájú tanegységeknél mennyire kell megtanítanom az adott történelmi
eseményeket?

Nem történelemórát tartasz! Ha az adott szöveg megértéséhez szükséges a történelmi háttér, akkor adunk
forrásanyagot a felkészüléshez. De a feladatod nem a történelmi események időrendi vagy egyéb szempontú megtanítása, sokkal inkább egyfajta irodalmi és összművészeti ráhangolás a témára, érzékenyítés az
adott élethelyzeten keresztül, a személyiség komplex előkészítése arra, hogy felső tagozaton nyitott legyen
majd a történelmi ismeretek befogadására.

Miért kreatív írás van fogalmazás helyett?

A kreatívírás-feladatok elsődleges célja a fogalmazáskészség felszabadítása, aktivizálása, fejlesztése. Bár
sok esetben ez a tantervi követelménynek is megfelel, a kreatív írás esetében mégsem a formai, nyelvtani és stiláris követelményeknek való megfelelés az elsődleges, hanem az önkifejezés, a képzeletjáték, a
szerephelyzetek nyelvi kifejeződése. Célunk az, hogy a gyerekek képesek legyenek a gondolataikon túl a
képzeteiket, érzéseiket, motivációikat, akár az indulataikat is szavakba önteni. Mindezt gyakran szerephelyzetbe, más bőrébe bújva. Szeretnénk, ha a nagy beszélgetések mellett átélnék az írásbeli szövegalkotás
csodáját, a mese, a vers születésének misztériumát is. Ha kibontjuk a szövegalkotást a követelmények és
elvárások keretéből, akkor a gyerekek sokszor szárnyakat kapnak: őszintén kitárják a lelküket, „belső szobájukat”. Ezzel megtanulhatják, hogy a szövegalkotás nem egy távoli, csak a „híres, nagy embereknek” való
dolog, hanem életünk, mindennapjaink részévé válhat.
Fontos tudni azt is, hogy a kreatív szövegalkotásnál érdemes a fokozatosság elvét betartani. Mi általában
kreatív szövegÍRÁSról beszélünk, de ha a gyerekeknek még idegen ez a fajta énközlés, akkor az első néhány
alkalommal érdemes a szóbeli, közös szövegalkotást választani, hogy bátorságot kapjanak. A dramatikus
helyzetek, párbeszédalkotás, interjúkészítés is jó lehetőséget teremt a szóbeli szövegalkotásra, amitől már
csak egy lépés, hogy valamelyik szereplő nevében szólaljon meg a gyerek írásban is.
A tananyagrendszert kipróbáló pedagógusok sok esetben kevésnek tartották az időt a kreatívírás-feladatra,
mivel a gyerekek nemcsak írni szeretnek, hanem örömmel fel is olvassák alkotásukat, illetve meghallgatják
a többiekét, és sok esetben véleményezik is azokat. Ha a te osztályod is ilyen módon kedvet kap a kreatív
íráshoz, akkor érdemes eleve úgy tervezni a tanegységet, hogy a kreatív írás feladataira egy teljes negyvenöt perces órát szánsz.

Nem mozgathatóak a padok a termemben. Akkor most mit csináljak?

A teremrendezést tanórák előtt vagy közben csak akkor vállald, ha könnyen megoldható. Rengeteg feladat
van, válaszd ki, amelyik ilyen szempontból jobban megfelel neked!
Ám ha van elég hely a teremben, csak nehezen mozgathatóak a padok, akkor érdemes egyszeri nagyobb
átrendezéssel szabad helyet kialakítani a mozgásos játékoknak, csoportfeladatoknak vagy épp a mesesaroknak. Ha szűk a hely, és nehezen mozgathatóak a padok, akkor is meg lehet találni a csoportmunka,
egy-egy összekucorodás, vagy épp a padokon keresztül való kommunikáció helyzeteit. A kreatív pedagógiai
gondolkodás ebben is segít.

A kreatív tevékenységekhez szükség van speciális anyagokra vagy különös szakértelemre?
Az esetek többségében nem. Sőt igyekeztünk jobbára olyan feladatokat megadni, amelyek minimális
anyagigényűek vagy újrahasznosított anyagokból készülnek. Éppen ezért érdemes már év elején gyűjtést
indítani, hiszen maradék fonalakra, textilanyagokra, egyszer használt csomagolópapírra, kötözőkre, gom-
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bokra, kupakokra stb. biztosan szükségetek lesz év közben. Ebből a szempontból érdemes negyedévenként
előre átnézned a tanegységeket, hogy időben összegyűjthessétek az újrahasznosítható anyagokat.
A kreatív tevékenységekhez ritkán lesz szükséged speciális szaktudásra, és ha igen, akkor azt jelezzük. Az viszont
nagyon fontos, hogy az óra előtt felkészülésként készítsd el az adott tárgyat, hogy tudd, milyen buktatói lehetnek, milyen nehézségek léphetnek fel a gyerekeknél, illetve szerezz saját tapasztalatot a munkafolyamatról!

Miért rendezzünk kiállítást?

Majd minden rajzos, ábrázoló tevékenység után javasoljuk kiállítás rendezését, hiszen a gyerekek számára
fontos, hogy megmutassák, amit alkottak. Vizuális tevékenység esetén olyan ez, mint kreatív írás esetén a
felolvasás. Esetenként érdemes tárlatvezetésre is rászánni az időt, hogy a vállalkozó gyerekek elmondhassák, mit alkottak, mire gondoltak alkotás közben. Egymás munkáira is lehet ilyenkor reflektálni.
Év végén szervezhetünk olyan kiállítást is, ahová a szülőket, nagyszülőket is meghívhatjuk. Ha van rá informatikai kapacitásunk, akkor a kreatívírás-feladatok javából és a megszületett rajzokból, festményekből egy
osztályújságot is összeállíthatunk, amit a szülők kaphatnak meg karácsonyra, anyák napjára, év végére.

A mozgásos feladatoknál mindig szükségem lesz tornateremre és tornaszerekre?

Az esetek többségében nem. Általában próbáltunk olyan mozgásos feladatokat kitalálni, amelyek a tanteremben vagy az udvaron is elvégehetőek, és nincs különösebb tornaeszközigényük.
Azoknál az óráknál, amelyeket érdemes tornateremben megtartani, ezt előre jeleztük.
Ha az órát mozgásos játékkal kezdjük, akkor azt érdemes már az órát megelőző szünetben elkezdeni. Így
lesz idejük a gyerekeknek jobban belemelegedni a játékba.

Miért van szükség mesesarokra, mesekuckóra?

Nem a „sarok” vagy „kuckó” a lényeg, hanem hogy legyen egy rituáléja a meseolvasásnak. Ezt nem árt, ha
valami helyzetváltoztatás előzi meg: elhelyezkedés a mesesarokban, leheverés a meseszőnyegre, vagy ha
semmi más lehetőség nincs, akkor boruljanak le a gyerekek a padra!
A meseolvasás nagyon fontos aktus, amiben sajnos egyre kevesebb gyereknek van otthon része. Ezért időről-időre beterveztünk mesedélutánokat, amikor valójában nincs más feladatunk, mint elmerülni a mesék
varázslatos világában. Ezekre a délutánokra meghívhatjuk a szülőket, nagyszülőket is.

Technikai tudnivalók
Hol találom az online anyagokat?

A szöveggyűjtemény nyomtatott szövegei mellett online elérhető szövegeket is feldolgoztunk az Ötlettárakban, valamint számos sablont, grafikát, kottát, videót, hangfájlt, tankockát stb. építettünk be a tananyagba.
Ezeket a Református Tananyagtáron, a reftantar.hu oldalon találod, az irodalmi szöveggyűjtemény egyes
köteteinek aloldalán. Az aloldalon a szöveggyűjtemény és az Ötlettár tagolását és fantáziacímeit használtuk. Minden online anyag annál a tanegységnél, illetve feladatnál szerepel, ahol az Ötlettárban is található.
Az online szövegeket wordben éred el, hogy szükség esetén kivághass, másolhass belőle részleteket.
A grafikák kivetíthetők, a sablonok akár felnagyíthatók, többszörözhetők.
A tankocka feladatokat a Learning Apps segítségével készítettük, a linkek akár megoszthatóak a diákokkal
is. Ha megnyitod a tankockát, először az instrukció jelenik meg. Majd a kéz-ikonra kattintva megoldhatóvá
válik a feladat is. A képek az esetek többségében nagyíthatóak. A hanganyagoknál ne lepődj meg, kicsit várni
kell, hogy elinduljanak! Előfordulhat, hogy egy-egy tankockáról „eltűnnek” a képek (mivel online anyagokkal
dolgozunk, ha törlik az eredeti képet, a Learning Apps se tudja beolvasni). Ebben az esetben se ess kétségbe!
A tankockák letölthetők és szerkeszthetők, úgyhogy nyugodtan kereshetsz másik képet, vagy akár teljesen át
is szerkesztheted a tankockát. Szükség esetén magad is készíthetsz újat. Ehhez előbb jelentkezz be, és nyisd
meg a saját Learning Apps fiókodat, amit aztán kreatívan tudsz alkalmazni a munkád során.
A tankockákat és a multimédiás linkeket (mint minden más feladatot és tevékenységet) érdemes az óra
előtt kipróbálni, nehogy meglepetés érjen, hogy valamiért nem fut az anyag.
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Hogyan készítsünk QR-kódot?

A Learning Apps feladatai megoldhatók kivetítve, vagy kis csoportban, ha van megfelelő számú tablet, okostelefon. Ha terepre megyünk, készüljünk fel tabletekkel, okostelefonokkal, ha valamelyik tankockát szeretnénk közben használni! Ha kinyomtatva adnád ki a feladatot, akkor azt javasoljuk, hogy készíts QR-kódot a
linkből! Ennek folyamatáról készítettünk egy rövid leírást és a készítést bemutató rövid videót is.
Az online segédanyagok között sok olyat találni, amely lehetőséget ad a gyerekek számára önálló vagy csoportos munkára valamilyen digitális okoseszköz (telefon, tablet) segítségével. A Református Tananyagtárban a Szöveggyűjtemény aloldalán összegyűjtöttük az összes online segédanyagot (link). A segédanyagok
linkje könnyen átalakítható QR-kóddá, amelyet kinyomtatva a gyerekek az eszközük segítségével leolvasva
megnézhetik a kapcsolódó tartalmat.
1. lépés: Válasszuk ki a kívánt online segédanyagot a Református Tananyagtárból!
2. lépés: Az egér jobb gombját megnyomva a felugró menüből válasszuk ki a Link címének másolása sort!
3. lépés: Keressünk egy QR-kód generáló oldalt (pl. https://www.the-qrcode-generator.com/)!
4. lépés: Válasszuk az URL menüpontot, majd illesszük be a kimásolt címet!
5. lépés: Mentsük le az elkészült QR-kódot (Save), adjunk nevet a fájlnak, a PNG kiterjesztést
válasszuk!
A QR-kódról megnyitható videóban a gyakorlatban is bemutatjuk a fenti folyamatot.

Hogyan használjam A Nap háza antológiához készült digitális segédanyagokat?

Egyes szépirodalmi szövegeket egy antológiába szerkesztettük, amelyek nyomtatva is megjelentek a Kálvin
Kiadónál A Nap háza címen. Ezekhez a szövegekhez készíttettünk illusztrációkat, animált változatokat, valamint videókat hanggal, felirattal, sőt interaktív változatokat is, a végén játékokkal.
Az óraleírásokban általában megadjuk, hogy az ezekhez a szövegekhez kapcsolódó digitális anyagok közül mit
hogyan használj, de természetesen más módon is felhasználhatod őket, a többféle verzióban pont ez a jó.
Képek
A képek külön-külön letölthetőek, kinyomtathatóak, esetleg laminálhatóak. Segítségedre lehetnek a történetmondásnál, képaláírásokat készíthetnek hozzá a gyerekek, vagy indukciós anyagként szolgálhatnak
(akár egy teljesen másfajta) szövegalkotásnál.
Szöveg
Megtalálod kinyomtatható formában az eredeti szöveget is, ami például csoportmunkánál vagy szövegtanulásnál, dramatizálásnál lehet hasznos.
Hanganyag
Mintha esti mesét hallgatnának a rádión, padra lehajtott fejjel vagy lehunyt szemekkel csak a bennük
megjelenő képekre figyelhetnek a gyerekek. De némajátékkal, szereposztás szerinti mozgással is megeleveníthetik a történetet.
Interaktív változat
A szöveg végén találtok egy interaktív feladatot, ami a szövegértés ellenőrzését segíti játékosan.
Lapozható képeskönyv
A hangos olvasás gyakoroltatására kiváló.
Videó hanggal és felirattal
Az animációs filmet néma olvasással követhetik a gyerekek.
Videó hanggal, felirat nélkül
Ez a változat a szöveg elsődleges megismerésénél fontos, hogy az elsődleges élmény megszerzését ne
zavarják az olvasástechnikai nehézségek.
Videó hang és felirat nélkül
A gyerek szabadon, szereposztás szerint „szinkronizálhatják alá” a képeket.
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Június

10.
Aranykapu

Hónap

Napraforgó

Sportok – a sport mint
életforma

2. Sport, mozgás

A teljes témához

5. Mért üres a postaláda
mostanába?
Varró Dániel: Mért üres a
postaláda mostanába?
(részlet)
Miklya Luzsányi Mónika: Laci
papa és Kisbalázs

3. Elmés lelemények
Laik Eszter – Misik-Nagy
Rita: Elmés lelemények
(részletek)

2. Mekk Elek, az
ezermester
Romhányi József: Mekk Elek,
az ezermester: A csodálatos
asztalos – bábfilm (online)

Zelk Zoltán: Göncöl kovácsa

1. A Göncöl kovácsa
Kipp-kopp, kalapács – magyar
gyermekmondóka

A teljes témához

1. Találmányok, technika

Mesterségek, feltalálók –
életet szolgáló találmányok

Tanegység, feladat

Téma
FI-501020201/1
FI-501020202/1

2. osztályos olvasókönyv

Katt – a számítógépes egér
(I/51. o.)

Kézművesség, népi
mesterségek (II/112-113.
o.)

FI-501020301/1
FI-501020302/1

3. osztályos olvasókönyv

Állami tankönyves kapcsolódás

Sport (II/146-147. o.)

A számítógép (II/133. o.)

Híres magyarok (II/132135. o.)

Tudomány (II/126-129. o.)
Híres magyarok (II/132135. o.)

FI-501020401/1
FI-501020402/1

4. osztályos olvasókönyv

Nyelvi csínyek
Eörsi István: Hogyan készül a
vers? (SZGY: 105. o.; FGY: 082/6. tanegység)

SZGY-FGY/Április

Csillagjáró
Tamkó Sirató Károly:
Csillagjáró Fehér Ráró (SZGY:
183. o.; FGY: 03-3/2.
tanegység)

SZGY-FGY/November

A patkószeg
Mese a patkószegről – angol
népköltés
(reftantar.hu: online; FGY: 051/4. tanegység)

Online-FGY/Január

Belső kapcsolódás
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Tanévzáró, VAKÁCIÓ –
útravaló, könyvajánló a
nyárra

3. Itt a nyár

Csík Mónika: A fagyi

2. A fagyi, a fagyi…
Szabó T. Anna: Június

1. Átváltozás
Mészöly Ágnes: Átváltozás
Csukás István: Tanévzáró

A teljes témához

6.3 Győzd le magad
Lázár Ervin: Ló Szerafin
legyőzi önmagát

6.2 Olimpiai témanap
Kubány Éva: A nagy erejű
Milón (online)
Olimpia, a játékok játéka –
összeállította: Miklya
Luzsányi Mónika (online)

6.1 Úszólecke
Hajnal Anna: Úszólecke

Mónika:

Varró Dániel: Maszat-hegyi
naptár / Május (fagyi)
(II/60. o.)

Június – magazin (II/140143. o.)

Gyurkovics Tibor: Rád nem
lehet számítani (II/108-109.
o.)

4. Focis témanap
Csukás István: Mirr-Murr, a
gólkirály
Lázár Ervin: Foci
Kiss Ottó: Focisták kézikönyve
(részlet)

5. Sportnapközi
Miklya Luzsányi
Sportnapközi

A Virág utcai focibajnokság
(6. fejezet) (II/126-131. o.)

2. Sportos nagyi
Dávid Ádám: A Virág utcai
focibajnokság (részlet)

Kölcsey Ferenc: Himnusz
(II/83. o.)
Vörösmarty Mihály: Szózat
(II/84. o.)
A márciusi ifjak (II/85-89.
o.)
-

Lázár Ervin: Ló Szerafin
legyőzi önmagát (I/77-84.
o.)

Sport: olimpiai sportágak
(II/147. o.)

Sport: vizes sportok
(II/146-147. o.)

Táskavizit
Ladik Katalin: Az én táskám
(SZGY: 14. o.; FGY: 01-1/2.
tanegység)

SZGY-FGY/Szeptember
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Régi és mai játékok –
játéknap, játékajánló a
nyárra

4. Játék

Gyermekjátékok:
Ugróiskola, Adj király
katonát! (II/110. o.)

1. Régi jó játékok
Müller Péter Sziámi:
Macskabölcső
Nemes Nagy Ágnes:
Ugróiskola

5. Buborék-dal
Weöres Sándor: Déli felhők
Áprily Lajos: Labda-fellegek
Petőfi Sándor: A nap

Hagyomány – magazin:
gyermekjátékok (II/110. o.)

Mit olvass a nyáron?
(II/143. o.)

A teljes témához

7.4 Bodzanap
Fecske Csaba: Bodza
Nemes Nagy Ágnes: Tavaszi
felhők

5. Századik könyv
Móra Ferenc: A századik
könyv
Janikovszky Éva: Bizi (részlet
a szerző Velem mindig
történik valami című
könyvéből)

4. Nyári tervek
Egyed Emese: Nyári
tantervek
Balázs Ágnes: Nyár
(Neveletlen ABC – részlet)

3. Kuckó király
Móra Ferenc: Kuckó király

Petőfi Sándor: Dalaim
(részlet) (I/91. o.)
Kiss Anna: A Nappal és az
Éjszaka (I/91. o.)

Rigó Béla: Naptár (II/21. o.)

Vershullámok
Nemes Nagy Ágnes: Tavaszi
felhők
(SZGY: 211. o.; FGY: 09-4/5.
tanegység)

SZGY-FGY/Május

Békés együttélés
Móra Ferenc: A csókai csata
(SZGY: 92-95. o.; FGY: 02-2/1.
tanegység)

SZGY-FGY/Október
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Július

11. Türkiz
tenger

Folyóvizek, állóvizek,
vízparti játékok – a víz
ajándéka

1. Víz, víz, vízpart

7.1. Zümmögő
Kányádi Sándor: Zümmögő c.
verskötete

6. Patakiskola
Kányádi Sándor: Ballag a
folyó
Mint a szép híves patakra (42.
zsoltár, részlet)
Orbán Ottó: Mese
Miklya Zsolt: Patakiskola
László Noémi: Tükör (online)

5. Hej, halászok
Hej, halászok, halászok –
magyar népdal (Szegvár,
Csongrád megye)
Kiss Benedek: Halászok
Jézus megjelenik a Tibériástengernél: a nagy halfogás –
János 21,1–14

Kányádi Sándor: Fa az ágát
földre hajtja (I/28. o.)
Kányádi Sándor: Ballag már
(I/114. o.)
Kányádi Sándor: Hóvirág,
hóvirág (II/12. o.)

Janikovszky Éva: Ha én
felnőtt volnék – részletek
(I/119-120. o.)

7.3 Mit szeretnék
Fekete Vince: Mit nem
szabad? (online)
Fekete Vince: Mit szeretnék?
(online)

Kányádi Sándor: Alma, alma
(I/19. o.)
Kányádi Sándor: Valami
készül (I/28. o.)

A királykisasszony találós
kérdései – görög mese
(II/20-21. o.)

7.1 Találós-műhely
Dániel András: Rejtvény
(online)

1. Vízparti kirándulás
Kányádi Sándor: Az én folyóm
Nagy László: Balatonparton
Szabó Lőrinc: Vadliba
Szilágyi Domokos:
Nádiverebek – online

Kiss Ottó: A játékban…
(II/124. o.)

6. Papírsárkány
Kiss Ottó: Papírsárkány
Kosztolányi Dezső: A játék

Szabó Lőrinc: Erdei patak
(I/91. o.)
Az életmentő király (átkelés
a Tiszán) – a Dubnici
krónika nyomán (II/68-69.
o.)

May Szilvia: Mélységes ég
(II/114-117. o.)

József Attila: Perc (II/102.
o.)
Zalán Tibor: Szitakötő
(II/104. o.)

Jólesz György: Találós
kérdés (I/87. o.)
Találós kérdések (II/23. o.)
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Közlekedési eszközök,
városi közlekedés

3. Utazás, közlekedés

Tengerpart, tengerélmények

2. Irány a tenger!

Erdős Virág: Négyeshatos
(részlet) (II/60-62. o.)

4. Villamossal utazunk
Nyulász Péter: Combinózni jó
Tóth Ágnes: Zireg-zörög
Erdős Virág: Négyeshatos

7.2 Tengerecki Pál
kalandjai
Tamkó Sirató Károly:
Tengerecki Pál (online)

Varga Katalin: Kisbence
titka (II/25. o.)

3. Odafenn – odalenn
Orbán Ottó: Pilóta

2. A mi autónk
Máté Angi: Volt egyszer egy
autó
Mosonyi Aliz: Autósmesék
(részlet)
Lackfi János: A nagy
autóbambulás

1. Utazás az öreg Forddal
Miklya Zsolt: Fordulatszintek

A teljes témához

4. Óperenciás műhely
Finy Petra: Az óperenciás
ember
Dávid Ádám: Tetkó, a
tengerész
Kovács András Ferenc:
Bolondos ének

5. A messzi tengeren
Mándy Stefánia: A messzi
tengeren

1. Milyen a tenger?
Marék Veronika: Milyen a
tenger?

József Attila: Altató (II/102103. o.)

Berg Judit: Rumini: A hétágú
szigony; Az Orom-sziget
kincse; Félszemű Morti
(I/60-65. o.)

Tamkó Sirató Károly:
Tengerecki hazaszáll (I/2223. o.)

Mosonyi Aliz: Mesék
Budapestről (I/98-99. o.)

Szárnyaló ősi vágyunk – a
repülés története (II/136139. o.)

Tudomány – az autók
története (II/126-129. o.)
Szárnyaló ősi vágyunk – a
repülés története (II/136139. o.)
Az autók világhódító útja –
az autógyártás története
(II/126-129. o.)
Mosonyi Aliz: Mesék
Budapestről (I/98-99. o.)

Lázár Ervin: Az élet titka
(II/118-120. o.)
Az élet sava – a C-vitamin és
a „tengeri pestis” (II/134. o.)

May Szilvia: Mélységes ég
(II/114-117. o.)

Táltos paripa
Tamkó Sirató Károly:
Csillagjáró Fehér Ráró
(SZGY: 183. o.; FGY: 03-3/2.
tanegység)

SZGY-FGY/November
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Augusztus

12. Országvilág

Tájak, vidékek –
országismeret

1. Hazánk, Magyarország

Nyári táborok, kirándulás

4. Táborozás, túra

A magyar tájról – magazin
(II/136-139. o.)

3. Anyu, végy egy hegyet
nékem!
Zelk Zoltán: Anyu, végy egy
hegyet nékem

2. A Tisza
A Tisza eredete – magyar
népmonda
Általmennék én a Tiszán –
magyar népdal (Szeged,
Kodály Zoltán gyűjtése)

1. Ópusztaszerre megyünk
Komjáthy István: Pusztaszer
Arany János: Rege a
csodaszarvasról (részlet)

A magyar tájról – magazin
(II/136-139. o.)

A Tisza eredete – magyar
népmonda (II/94. o.)

Az életmentő király (átkelés
a Tiszán) – a Dubnici
krónika nyomán (II/68-69.
o.)

A honfoglalás kora: A hét
törzs; A magyarok útra
kelnek; Árpád, a honalapító
(II/40-45. o.)
A honfoglalás korából –
magazin (II/46-49. o.)

Turizmus – Irány
Magyarország! (II/140-141.
o.)

Zalán Tibor: Szitakötő
(II/104. o.)

5. Isten fényei
Kántor Péter: Csendélet

A teljes témához

Janikovszky Éva: Az úgy
volt… (részlet) (I/6-7. o.)

Radnóti Miklós: Erdő
(II/103. o.)

4. Mi újság?
Janikovszky Éva: Mi újság?

3. Együtt a madarakkal
Szabó Lőrinc: Vadliba
Miklya Zsolt: Há/vé

2. Hegyen, hegyen túl
Rónay György: Ének az
elemekről (részlet)
Ijjas Tamás: Spenót
Gyárfás Endre: Hegyre hívó

Vízparti kirándulás
Szabó Lőrinc: Vadliba
(SZGY: 85. o.; FGY: 11-1/1.
tanegység)

SZGY-FGY/Július
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Állatvilág, állatkert – állati
téma

2. Vadaspark

3. Petymeg és társai
Kovács András Ferenc:
Egy pettyes petymeg
Reszket a rozmár…
Mormota

4. Erdő témanap
Csukás István: Őz-mese
Szepesi Attila: Agancsos
vitézek

4. Erdő témanap
Börcsök Mária: Nyuszi-kresz
Janicsák István: A nyúl
Csukás István: Róka-mese

2. Furfangoló
Zelk Zolán: Mese a
legokosabb nyúlról

1. Az állatok teremtése
Miklya Luzsányi Mónika: A
nagy agyagozás
Nagy Bandó András: Az
állatok teremtése

5. Itthon vagyok
Nagy László: Itthon vagyok
Kőrizs Imre: Városnézegető
(részletek)
Szepesi Attila: Városok

4. Tanúhegyek partján
Takács Gyula: Csobánci vár
alatt (részlet)
Balázs Imre József: Balatoni
táj
A balatoni bőség legendája –
magyar népmonda
6.2 Az utolsó óriás
Lipták Gábor: Az utolsó óriás

Weöres Sándor: A tündér
(II/14. o.)

Kacor király – magyar
népmese (I/32-37. o.)
Zelk Zoltán: A három nyúl
(I/90-93. o.)
Lázár Ervin: A nyúl mint
tolmács (I/94-97. o.)
Romhányi József: Nyúliskola
(I/98-99. o.)

Tamkó Sirató Károly:
Országjárás (II/136. o.)

Kovács András Ferenc:
Macskamedve (I/75. o.)

Rege a csodaszarvasról –
magyar monda, Móra
Ferenc feldolgozása (II/2830. o.)
A csodaszarvas (részlet) –
román kolinda, Bartók Béla
fordítása (II/33. o.)

Nemes Nagy Ágnes: Bors
néni és a nyulak (I/69-72. o.)

Petőfi Sándor: Füstbe ment
terv (II/17. o.)

Nyulász Péter: Helka
(részlet) (II/8-11. o.)
Komjáthy István: Balatoni
kecskekörmök (II/12-15)

Nemzetiségi forgó
A szarvassá változott fiúk –
román népballada, Bartók
Béla fordítása
(SZGY: 106-108. o.; FGY: 022/2.6. tanegység)

SZGY-FGY/Október

Minden, amit alkotott, jó
Nagy Bandó András: Mindent
szeretek
Kollár Árpád: Jó
Miklya Luzsányi Mónika: Hét
szuper nap
(SZGY: 29-33. o.; FGY: 01-2/3.
tanegység)

SZGY-FGY/Szeptember
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Szociális, mentális, testi,
életkori különbségek –
tolerancia, egymás
elfogadása

3. Nem vagyunk egyformák

5. Idősek között
Csorba Piroska: Csupa fehér
Molnár Krisztina Rita:
Levendulaszappan
Csorba Piroska: Öreg bácsi a
szomszédban

3.2 Mesélő takaró
Majoros Nóra: Őszi alma

4. Cidri
Balázs Ágnes: Neveletlen ABC
(részletek)
Nattán-Angeli Nóra: Cidri

2. Kavicsfigurák
Horgas Béla: Három kavics

1. Kirívó tulajdonságok
Eörsi István:
Katicabogaramról
Finy Petra: A sellőlány álma

6.3 Hűsítő mese
Marék Veronika: Hűsítő mese
(online)

5. Állatkertlátogatás
Orbán Ottó: Tigris
Gryllus Vilmos: Tigris
Gyárfás Endre: Panasznap az
állatkertben
Tarbay Ede: A majom

Majoros Nóra: 3x1 család –
Puding villával (I/140-141.
o.)
Fecske Csaba: A
nagymamánál (részlet)
(II/96. o.)

Gyurkovics Tibor: Rád nem
lehet számítani (II/108-109.
o.)

Molnár Krisztina Rita: Piac
(II/106-107. o.)
Máté Angi: Az emlékfoltozók
(II/5-7. o.)

Lackfi János: Kövér Lajos és
a színes zoknik (I/136-139.
o.)

József Attila: Perc (II/102.
o.)

Astrid Lindgren: Harisnyás
Pippi – Pippi iskolába megy
(I/128-134. o.)

May Szilvia: Mélységes ég
(II/114-117. o.)

Távol élő rokonok: oroszlán,
tigris, párduc, jaguár (I/58.
o.)
Csukás István: Keménykalap
és Krumpliorr – Kell egy
tigris! (I/146-155. o.)
Nemes Nagy Ágnes: Az
Aranyecset – Majomka
(II/92-97. o.)

Világjáró – Északi-sark
Lengyel Balázs: Kicsi Elik
vadász lesz (részlet)
(SZGY: 75-77. o.; FGY: 021/2.2. tanegység)

SZGY-FGY/Október

Állatkerti karácsony
Dávid Ádám: Állatkerti
karácsony
(SZGY: 83. o.; FGY: 04-4/4.
tanegység)

SZGY-FGY/December
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Természetszeretet –
ökológiai problémák

4. A mi világunk

6. Te nyugtass meg, erdő!
Kollár Árpád: Erdős vers

5. Kezd őszülni a nyár
Miklya Zsolt: Kezd őszülni a
nyár

4. Földlufi
Petőfi Sándor: Mi kék az ég
(részlet)
Orbán Ottó: A Föld

3. A virágvadász
Forgács Ildikó – Dózsa
Tamás: Bolygóvigyázók
kézikönyve (részlet, online)
Pacskovszky Zsolt: A
virágvadász
Zelk Zoltán: Köd és fény

2. A hegy meg az árnyéka
Mészöly Miklós: A hegy meg
az árnyéka
A teremtő és megtartó Isten –
104. zsoltár (1–2.8.10–14.31)

1. Falátogatás
Beney Zsuzsa: Fa
Kányádi Sándor: Két vén fáról

A teljes témához

Mészöly Miklós: A hegy meg
az árnyéka (II/115-116. o.),

Kányádi Sándor: Fa az ágát
földre hajtja (I/28. o.)

Szabó Lőrinc: Erdei patak
(I/91. o.)
Radnóti Miklós: Erdő
(II/103. o.)

Petőfi Sándor: Dalaim
(részlet) (I/91. o.)
Kiss Anna: A Nappal és az
Éjszaka (I/91. o.)
Petőfi Sándor: A bánat? egy
nagy oceán (II/104. o.)
Zalán Tibor: Szitakötő
(II/104. o.)

Környezetünk védelme
(II/130-131. o.)

Környezetünk védelme
(II/130-131. o.)

Minden, amit alkotott, jó
Kollár Árpád: Jó

SZGY-FGY/Szeptember

Nem vagyok méregzsák
Miklya Zsolt: Nem vagyok
méregzsák
(reftantar.hu: online; FGY:
01-1/7.4. tanegység)

Online-FGY/Szeptember

Madarak-fák napi forgó
Géczi János: A gesztenyefának
Nemes Nagy Ágnes: Cifra
palota
(SZGY: 157. o.; FGY: 09-2/2.
tanegység)

SZGY-FGY/Május
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7.2 Mackók napja, verebek
napja
Tandori Dezső: Mackók
napja, verebek napja

Medvék és madarak télen
Tandori Dezső: A sárga kis
madárcsapat
(reftantar.hu: online; FGY:
05-4/7.5. tanegység)

Online-FGY/Január

Titkok titka
Kányádi Sándor: Erdő, erdő…
(SZGY: 89. o.; FGY: 08-1/2.
tanegység)

SZGY-FGY/Április

(SZGY: 30. o.; FGY: 01-2/3.
tanegység)

Mit szeretnénk
elérni?

A gyerekek kapjanak képet a régi és a mai technikai eszközökről, és az ezekhez köthető változásokról. Érzékeljék a változás irányát, dinamikáját, ugyanakkor értékeljék a régi mesterek
tudását, életbölcsességét is.

Miről szól
ez a téma?
Miért fontos
nekünk?
A technikai fejlődés az utóbbi években igen felgyorsult. A mai gyerekeknek sokszor fogalmuk
sincs a régi mesterségekről vagy kommunikációs módszerekről. A verseken és egyéb tevékenységeken keresztül a technika változásait
szeretnénk bemutatni a gyerekeknek.
JEGYZETEIM
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tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Kipp-kopp, kalapács –
magyar gyermekmondóka (Nemeskajal, Pozsony
megye)
Illyés Gyula: A „mester”
Zelk Zoltán: Göncöl
kovácsa
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Internet, projektor,
hangfal
Szöveggyűjtemény
Füzet, íróeszköz

A Göncöl kovácsa
Minimum 2x45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra bibliai kapcsolódással, lehetőség szerint műhely- vagy múzeumlátogatással egybekötve
(magyar, ének-zene, társadalomismeret,
kreatív írás)
Miről szól ez
a tanegység?

Áttekintő vázlat

1.1 A kovácsmester
1.1a Kipp-kopp kalapács
1.1b Patkókészítés
1.1c A mester
1.2 A Göncöl kovácsa
1.2a Hiripen és Homoródon
1.2b Az égi kovács
1.2c Göncöl és szekér
1.2d A Göncöl szekér kovácsa
1.3 Kirándulás, műhely- vagy múzeumlátogatás
Összesen:

Előkészületek
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Mára már sok mesterség kikopott vagy eltűnt a gyerekek látómezejéből. Az egyik ilyen mesterség a kovácsé, aki pedig elég gyakran előfordul a népmeséinkben. Ezen az órán a verseken és az
egyéb feladatokon keresztül bepillantunk a kovács műhelyébe.

45 perc
15 perc
15 perc
15 perc
45 perc
5 perc
10 perc
10 perc
20 perc
min. 2x45 perc

Érdemes utánajárni a lehetőségeknek, és megszervezni egy
műhely- vagy múzeumlátogatást. Ha helyben meg lehet oldani,
akkor a látogatás összekapcsolható a tanórákkal, és egy témanapot is felölelhet.

FELADATOK LEÍRÁSA

45
perc

1.1 A kovácsmester

15
perc

1.1a Kipp-kopp kalapács

A gyerekekkel mondjuk el közösen a jól ismert Kipp-kopp kalapács kezdetű magyar gyermekmondókát (Nemeskajal), amit kísérjünk mozgással is: kalapáló
mozdulat utánzása karmozgással, törzsdöntéssel (1-4. sor), majd lovagló mozdulat utánzása (5-6. sor)!
Tapsoljuk le a mondóka zenei ritmusát, majd negyed értékenként üssünk, mintha
kiszámolót mondanánk (hiszen kiszámoló mondókáról van szó). Közben mondjuk
a szöveget is:
Kipp-kopp kalapács,			
Kicsi kovács, mit csinálsz?		
Sárga lovat patkolok, 			
Aranyszeggel szegelek, 			
Uccu pajtás, kapj fel rája, 		
Úgy is te vagy a gazdája. 		

   
   
   
   
   
   

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek fedezzék fel
a munkaritmus és versritmus közötti hasonlóságot.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mondókázás (kiszámoló),
ritmizálás (ütemmérő)
Ritmikus mozgásjáték
Videofilm megtekintése
a kovácsok munkájáról,
tapasztalatszerzés megfigyelés útján
Vers olvasása és
értelmezése

Tapsolhatjuk és üthetjük a ritmust két szólamban is:
• szóló (taps): zenei ritmus (tá-tá-ti-ti-tá…)
• kíséret (koppantás): kiszámoló ritmus (tá-tá-tá-tá…)
Elevenítsünk fel népmeséket, amelyekben ló, paripa, táltos szerepel!

Vedd figyelembe!

A zenei ritmus nyolcad és negyed ritmuselemei (ti-tá) nem azonosak az időmértékes verselés rövid-hosszú szótagjaival, holott korábban ezek jelölésére is
használtuk a ti-tá elnevezést az egyszerűsítés miatt.
Például a „Sárga lovat patkolok” sor zenei ritmusa: ti-ti-ti-ti│ti-ti-tá, időmértékes
ritmusa pedig: tá-ti-ti-tá│tá-ti-tá.

1.1b Patkókészítés

Elevenítsük fel a „Mese a patkószegről” című angol népköltést a Reftantáron elérhető link segítségével!
(Lásd még a januári 1. téma Lesz, lesz, lesz című tanegységében – 05-1/4.)

15
perc

Beszélgessük a gyerekekkel arról, tudják-e mi az a patkó, miért kell a lovakat
patkolni! Ha van olyan gyerek, aki jár lovagolni, adjunk neki időt, hogy beszámolhasson a saját élményeiről!

JEGYZETEIM
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A patkolásról bővebben a Miért kell patkó a ló lábára? című bejegyzésben olvashatunk a Reftantáron.
Nézzük meg A patkolókovács című tankockán, hogyan készül a patkó! A gyerekek
figyeljék meg a filmen a kovácsok munkáját, illetve a kovácsszerszámokat!
Beszéljük meg, mit láttak a filmen!
• Hogyan dolgoznak a kovácsok?
• Minek a segítségével munkálják meg a vasat?
• Mit gondoltok, miért vannak ketten?
Most ti lesztek a kovácsok! Hallgassuk meg a kovácsolás folyamatának pár másodpercét kép nélkül, csak hanggal, a Kovácsritmusok című tankockáról!
Először a gyerekek kézmozgással kísérjék a hanganyagot!
Próbáljuk meg visszatapsolni a hallott ritmusokat!
A tankockák elérhetők a Reftantáron.
Tapsoljuk és üssük újra a Kipp-kopp kalapács ritmusát két szólamban, de most
szövegmondás nélkül (előbb nem árt egy-egy szólampróba):
• szóló (kis kalapács: taps): tá-tá-ti-ti-tá…
• kíséret (nagy kalapács: koppantás): tá-tá-tá-tá…
Ha jól sikerült, válthatunk hangot: mindkét kalapács üt, a kis kalapács ujjal, a
nagy kalapács ököllel.

1.1c A mester

15
perc

A patkolókovácsról szóló filmet indítsuk el újra, és állítsuk meg az elején,
ahol jól látszanak a kovácsszerszámok!
Beszéljük meg, milyen szerszámokat ismernek fel a gyerekek a kovácsműhelyben!
Mutassunk rá a kürtős kovácstűzhelyre, amelynek tüzénél felhevítik a vasat!
Az üllőre, amelyen verik az átforrósodott anyagot!
A kalapácsokra, fogókra, amelyek a falon, fal mellett sorakoznak, illetve melyekkel dolgoznak a kovácsok!
A bemutató után olvassuk fel Illyés Gyula: A „mester” című versét!
• Milyen szerszámok szerepelnek a versben?
• Ezek közül mi az, ami nem látszott a videofilmen?
• Miért volt orgonás a pusztai kovács? Mit gondoltok?
• Láttatok már orgonasípokat? Hogyan sorakoznak egymás mellett?
• Miért lehet hozzájuk hasonlítani a szerszámokat?
(Orgona, orgonasípok képe elérhető a Reftantáron.)
Gondoljatok a hangokra is: ahogy az orgonasípok különböző hangokat adnak ki,
úgy a kovácsszerszámok és vasak is különböző hangokon csengenek! Tényleg
olyan a kovácsműhely, mintha zene szólna benne.
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Olvassa fel a pedagógus a gyerekeknek a vers „szerszámos” sorait ritmizálva, és
a gyerekek figyeljék meg a „pengését” (a nyomatékos részeket)! Majd ritmizáljuk
együtt, ütemhangsúly szerint (ujjunkkal ütve a ritmust):
A satu fölött léc futott.
A csavarhúzók ültek ott.
A fogók, nagy és kicsi, mind;
a vasvágók, hosszuk szerint;

Vedd figyelembe!

Illyés Gyula verse szimultán verselésű, vagyis az ütemhangsúly mellett az időmérték is meghatározó. A vers jambikus lejtésű, amit leginkább a sorok utolsó
verslábának jambusi rendjéről lehet felismerni. A jambusi lejtést az alábbi sor is
szépen mutatja:
a vasvágók, hosszuk szerint;

U–│––│––│U–

A kiszámoló mondókához hasonló ritmizálásra ezért kevésbé alkalmas. Ezt majd
a következő vers pótolhatja.

1.2 A Göncöl kovácsa
1.2a Hiripen és Homoródon

45
perc

5
perc

Olvassuk el Zelk Zoltán: Göncöl kovácsa című versét, majd a gyerekekkel
közösen tapsoljuk le a zenei ritmust, amit Sikos bácsi kivert a kalapácsával! Ez
hasonló a kiszámoló mondóka utolsó két sorához:    
Majd koppantsunk negyedértékenként (minden páratlan szótagra), mintha kiszámolóként mondanánk!
Végül koppantsunk félértékenként, minden sorfél elején, ahova általában az
ütemhangsúly esik:
Ide fusson │ ahány ló van
Hiripen és │ Homoródon,
Pálfalván és │ Újmajorban!

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék fel
a kovács ábrázolásában
a mesei képalkotást és
a bibliai párhuzamot.
Alkossanak mesét, verset
az égi kovácsról, illetve
az égi kovács hangján.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Ritmusjáték
Vers olvasása és
értelmezése
Bibliai párhuzam keresése
Kreatív írás: mese vagy
vers (munkadal)

JEGYZETEIM
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1.2b Az égi kovács

10
perc

A gyerekek keressék meg azokat a sorokat, amelyekkel a költő a kovácsot
jellemzi!
• Milyen alaknak, milyen figurának ismerjük meg?
• Mely szavak jelzik, hogy valójában egy „isteni” személyről van itt szó? (Ilyennek
látja a gyerek, most az ő szemével látunk.)
• Kivel küzd a kovács? Kit reguláz meg?
• Hol találkozunk a Bibliában a kígyóval?
• Mit ígér Isten, ki fogja legyőzni a kígyót?

Kapcsolódó

A bűneset története tartalmazza az úgynevezett protoevangéliumot, más néven
ősevangéliumot (1Mózes 3,15), amely az első messiási prófécia a Bibliában. Zelk
Zoltán versében szépen megfigyelhető ez a motívum: a tüzes kígyó és a mester,
aki a kígyó fejére „tapos”, formálja a kalapáccsal.

1.2c Göncöl és szekér

10
perc

1.2d A Göncölszekér kovácsa

20
perc

A kovács emberfeletti tulajdonságát bizonyítja mesei-mítoszi nyelven,
hogy ő verte az abroncsot a Göncölszekér kerekére.
A gyerekekkel tisztázzuk a fogalmakat a Göncöl-szekér című tankocka segítségével a Reftantáron! A képekre kattintva nagyíthatjuk a fotókat.
• Melyik a Göncöl (csillagkép)?
• Melyik a szekér(kerék)?
• Mi az a Göncölszekér, és miért kell vasalás a szekér kerekére?
(A Göncölszekér a Nagy Medve csillagkép elnevezése. A vasalás a fából ácsolt
kereket kívülről erősíti, fogja össze.)

Zelk Zoltán nagyon plasztikusan leírja versében a Göncölszekér kovácsát.
A gyerekek egyénileg vagy kis csoportban írjanak
• mesét, amiben a Göncölszekér kovácsának egy kalandját mesélik el,
• vagy verset, ami a kovács munkadala vagy csillagdala is lehetne!

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Személyes tapasztalatszerzés a témában.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Kirándulás, műhely- vagy
múzeumlátogatás
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1.3 Kirándulás, műhely-, vagy múzeumlátogatás
Ha van rá lehetőségünk, menjünk el a gyerekekkel egy működő kovácsműhelybe
vagy a múzeumba, skanzenbe, ahol eredetiben, esetleg használat közben is megnézhetjük a kovácsszerszámokat!
Ha a Mátrába szervezünk osztálykirándulást, ne hagyjuk ki Parádon a Kocsimúzeumot! (Tájékoztató elérhető a Reftantáron.)

Mekk Elek, az ezermester
2x45 perces szövegfeldolgozó, szövegalkotó óra filmnézéssel és
kreatív műhelymunkával
(magyar, kreatív írás, dráma, vizuális kultúra)
Romhányi József művei tele vannak nyelvi ötlettel és sziporkával. A Mekk Elek, az ezermester című, immár klasszikus
Miről szól ez
bábsorozatban az eszperente nyelvet ismerhetik meg a gyerekek,
a tanegység?
és próbálhatják ki maguk is, miközben megismerkedhetnek az
„ezermester” fogalmával és görbe tükrével (a kontársággal). Mivel
a szöveg nem jelent meg nyomtatásban, hallás után, a bábfilm megtekintésével
találkozhatnak vele a gyerekek. Ezt egy kötetlenebb, tevékenységválasztáson alapuló műhelymunka követi, ahol alkotó módon dolgozhatják fel az élményeiket.

Áttekintő vázlat

2.1 Ezermesterkedés
2.1a Ezermester kecske
2.1b Állati nyelveken
2.1c Eszperente lecke
2.2 Alkotóműhely
2.2a Pillantás a versműhelybe
2.2b Pillantás a bábműhelybe
2.2c Pillantás a meseműhelybe
2.2d Műhelymunka
2.2e Műhelybemutatók
Összesen:

45 perc
15 perc
15 perc
15 perc
45 perc
5 perc
5 perc
5 perc
20 perc
10 perc
2x45 perc

2.

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Romhányi József: Mekk
Elek, az ezermester: A
csodálatos asztalos –
bábfilm (online)
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Internet, projektor,
hangfal
Füzet, íróeszköz
Bábkészítés anyagai,
eszközei: gyurma, színes
papír, textil, fonal,
zsineg, hurkapálca, olló,
gyurmakés, alátét

Két rendhagyó óráról van szó, hiszen egy bábfilm megtekintésével kezdjük, majd szabad műhelymunka következik, amikor
a gyerekek választhatnak a tevékenységek között. Érdemes a
Előkészületek
szabad választást lehetővé tenni, mert így lehet igazán inspirált mindenki. Ehhez lehetőség szerint biztosítsuk a műhelyek,
csoportok elkülönülésének feltételeit, beleértve az egyéni írózugokat is! Érdemes
annyi anyagot előkészíteni a bábműhelyhez, hogy ha sokan azt választják, akkor
se okozzon gondot. (Például mindenki hozza el vagy készítse elő, ha van saját
gyurmája!)

JEGYZETEIM
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FELADATOK LEÍRÁSA
MIT AKARUNK ELÉRNI?
Kedvcsinálás a nyelvi
játékossághoz; a hangfestés „mesterségének”
megismerése.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Bábfilm megtekintése
Ezermester fogalma,
mesterségek ismertetése
Hangutánzó, hangfestő
szavak megfigyelése,
írása
Eszperente szavak, mondatok megfigyelése és
írása hallás után

2.1 Ezermesterkedés
2.1a Ezermester kecske

45
perc

15
perc

Nézzük meg a gyerekekkel a Romhányi József által írt klasszikus magyar
bábfilm, a Mekk Elek, az ezermester első részét, A csodálatos asztalos című epizódot (elérhető a Reftantáron)!
A film megtekintése után beszéljük meg a gyerekekkel:
• Mit jelent az, hogy ezermester?
• Érthet-e valaki ezerféle mesterséghez?
• Mekk mester hányhoz értett, pontosabban, hány mesterségről állította azt,
hogy ért hozzá?
Ebben segít, ha újra lejátsszuk a bábfilm első fél percét (akár állítsuk is meg a
videót), és a cégérek alapján azonosítsuk be, mely mesterségek szerepelnek a
filmben!
Beszéljük meg, hogy mit csinál az asztalos, a kertész, a kútásó, a kőműves, a
szakács, a szabó, a kovács, a lakatos, a kályhás, a cipész, a molnár, a hangszerkészítő, a fodrász! Lehetséges–e, hogy egy személy ennyi mesterséghez értsen?

2.1b Állati nyelveken

15
perc

A Mekk mester házánál megjelenő állatok mondataiban hangutánzó szavakat találunk. Hallgassuk meg ezeket a szavakat és mondatokat újra (02:05–02:35),
majd a gyerekek is beszéljenek úgy, hogy az adott állat hangját imitálják vele!
Figyeljük meg közösen, mi jellemző a különböző állatok hangjára! Milyen nyelvi
eszközökkel, hanghatásokkal festi le a szerző az állatok hangját?

Kis csoportokban vagy párokban maguk a gyerekek is írjanak hasonló hangutánzó mondatokat, amelyeket olvassanak fel, illetve adjanak elő!

2.1c Eszperente lecke

Flórián, a papagáj, Mekk Elek hírmondója eszperente nyelven beszél, így reklámozza a mekegő kecske tudományát. De maga a mester is, ha csak teheti, eszperente szavakat használ. Az eszperente az a beszédmód, nyelvi játék, amikor csak
e magánhangzós szavakat használhatunk a beszélgetés folyamán.
(Elvétve azért tehetünk kivételt, de ez már lazított eszperente. Mekk mester
beszéde ilyen, nála inkább a mekegést utánzó hangfestő hatásról van szó, mint
eszperente nyelvről.)
Hallgassunk bele a filmbe újra, és figyeljük meg, milyen eszperente szavakat,
mondatokat hallunk! Például: „Remek eme Mekk mester, gyere erre, keresd fel!”
(01:25–01:29).
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Majd írjanak a gyerekek maguk is egy-egy összefüggő mondatot, esetleg pár
mondatos szöveget ezen a nyelven!
Végül válasszanak ki egyet Mekk Elek cégérei közül, és írjanak róla eszperente
reklámverset vagy szöveget!

2.2 Alkotóműhely

45
perc

Ha már ezermesterségről van szó, pillantsunk be egy-egy műhelybe, majd végezzünk magunk is műhelygyakorlatokat!

2.2a Pillantás a versműhelybe

15
perc

Hallás után is biztosan észrevették a gyerekek, hogy a mese (Romhányi
József: Mekk Elek, az ezermester: A csodálatos asztalos) szereplői többnyire
versben beszélnek. Figyeljünk meg egy-egy ilyen szövegrészt verssorokra tagolva!
Mitől válnak verssé? Például:
• páros rím, 7 szótagos sorok:
Nem disznóól │ az akol,
csak a malac │ maszatol.
bokorrím,
belső rím, 6-7 szótagos sorok:
•
Kotkodács, │ ez csodás!
Egy személyben │ ács, kovács,
szakács, takács, │ kotkodács!
• páros rím, belső rím, 8 szótagos sorok:
Én, Mekk Elek, │ remekelek,
levágom a │ felesleget.
Ott az feljebb, │ itt meg lejjebb,
párat kell csak │ fűrészeljek.
bokorrím,
sőt halmazrím, 6 szótagos sorok, középen félsoros zárlat:
•
Nyekereg a fűrész,
nyek-nyek-nyek a fűrész,
és a remekmű kész.
Mek-mek-mek.
Nyekereg a fűrész,
a fü-fü-fü-fűrész,
és a remekmű kész.

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Vonjuk be a gyerekeket
a nyelvi és mesealkotó
műhelybe választható
műfajokon keresztül.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Megfigyelések:
versformák
bábkészítés anyagai
párbeszédek
Kreatív írás: vers, mese
Bábfigurák, tárgyak
alkotása
Drámajáték: mesejelenet
Műhelybemutatók
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Bábkészítés anyagai,
eszközei: gyurma, színes
papír, textil, fonal,
zsineg, hurkapálca, olló,
gyurmakés, alátét

Vedd figyelembe!

Az „Én, Mekk Elek, │ remekelek,” sor emlékeztet Eörsi István: Hogyan készül a
vers? című versének első szakaszára: „Én vagyok a Remek Elek, / most egy verset
remekelek.” A Gólyahír című szöveggyűjtemény 105. oldalán, az áprilisi Bolondozások, tréfák témában találkozhattunk vele (08-2/6.3).
JEGYZETEIM
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2.2b Pillantás a bábműhelybe

5
perc

2.2c Pillantás a meseműhelybe

5
perc

2.2d Műhelymunka

20
perc

Milyen anyagokból készíthették el a bábfilm alakjait és tárgyait? Figyeljük
meg újra a film egy-egy jellemző részletét, és nevezzenek meg a gyerekek anyagokat, amelyeket felismernek!
Az anyagok közül melyik az, amivel mi is dolgozhatnánk?

Figyeljük meg jobban a mese párbeszédeit! Keressük meg, miről és hogyan
beszélgetett a birkacsalád az asztalnál Mekk Mester ténykedése előtt és után!

Választható tevékenységek:
• Versműhely (egyéni munka):
• Írjatok magatok is hasonló rövid, mondókaszerű vagy dalszerű verseket!
Téma lehet valamelyik állat vagy foglalkozás a megismertek közül.
• Dúdolgatva dallamot is kitalálhattok a versekhez.
Bábműhely
(egyéni, páros és/vagy csoportmunka):
•
• Készítsétek el a mese egy-egy figuráját gyurmából! Adhattok rá színes
papírból, textilanyagból kivágott ruhadarabokat is.
• Készítsetek el egy-egy bútordarabot vagy más jellemző tárgyat is! Felhasználhattok ehhez pálcikákat, fonalakat is.
• Meseműhely (egyéni és/vagy csoportmunka):
• Képzeljétek el, hogy Mekk Elek unokája ma már százezermester, és állítólag mindenféléhez ért! Tervezzétek meg csoportmunkában meséjének a következő részét, amikor egy mai mesterséggel próbálkozik! Elég
megírni a mese cselekményvázlatát, vagy kidolgozni egy párbeszédes
jelenetét.
• A jelenetet el is lehet játszani. (Ha a drámajátékot választja a csoport, a
párbeszédet nem fontos leírni.)

Vedd figyelembe!

A bábfilm figurái asztali bábok, tehát kisméretű szobrokról van szó inkább, mint
klasszikus bábokról. A bábfilm animációs filmtechnikával, a mozgásfázisok beállításával és sorozatos felvételével készült.
A gyerekek is olyan bábokat készítsenek, amelyek asztallapra állíthatók!

2.2e Műhelybemutatók

Végül a műhelyek mutassák be munkáikat a többieknek!

Variáció

10
perc

Záróképként bemutathatjuk Mihajlo Kolodko ukrán szobrászművész Mekk Elek
szobrát a Széll Kálmán téren, amint kezében egy elektromos csavarhúzóval indul
valahová, talán épp hozzátok (elérhető a Reftantáron).


40

JEGYZETEIM

3.

Elmés lelemények
Minimum 2x45 perces szövegfeldolgozó,
szöveg- és képalkotó óra
(magyar, kreatív írás, vizuális kultúra, technika)
A magyar tudósok sok felfedezéssel és találmánnyal gazdagították az emberiség kultúráját. Ezek közül néhánnyal ismerkedMiről szól ez
hetnek meg most a gyerekek. Majd belebújhatnak a feltalálók
a tanegység?
„bőrébe”, maguk is feltalálhatnak egy-egy képzelt eszközt, és egy
kisgyerek képzeletvilágán keresztül egy furcsa autómodellel is
megismerkedhetnek.

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Laik Eszter – Misik-Nagy
Rita: Elmés lelemények
(részletek)
Tóth Krisztina: Marci
szerel
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Internet, projektor,
hangfal
Szöveggyűjtemény

Áttekintő vázlat

Füzet, íróeszköz

3.1 Találmányok és feltalálók
45 perc
3.1a Találmányok
10 perc
3.1b Elmés lelemények
20 perc
3.1c Találmányok között élünk
15 perc
3.2 Legyünk feltalálók
min. 45 perc
3.2a Legyünk mi is feltalálók!
25 perc
3.2b Marci autója
20 perc
Összesen:
min. 2x45 perc

Előkészületek

tanegység

Rajzlap, rajzeszköz

Az órablokk egy plusz órával bővíthető, amit főleg nagyobb
létszámú, illetve kreatív, aktív osztályok számára ajánlunk. Így
mindenki számára jobban lesz idő és lehetőség a tervezésre,
kidolgozásra és bemutatásra.

FELADATOK LEÍRÁSA
3.1 Találmányok és feltalálók
3.1a Találmányok

45
perc

10
perc

A gyerekek oldják meg közösen a Találmányok, felfedezések című tankocka feladatát, ahol képeket és verssorokat kell párosítani! (A találmányok, felfedezések és a versrészletek Laik Eszter – Misik-Nagy Rita: Elmés lelemények című
könyvéből valók. A tankocka elérhető a Reftantáron.)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjenek
meg néhány magyar találmányt és felfedezést.

JEGYZETEIM
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Interaktív multimédiás
feladat
Beszélgetés, információgyűjtés
Barkochba játék
Érvek gyűjtése, értékrend
felállítása
Kreatív írás: ismerettartalmú rövid próza vagy
vers

Majd beszélgessünk ezekről a találmányokról, felfedezésekről:
• Melyiket ismerik, használják, alkalmazzák a gyerekek is a hétköznapokban?
• Melyik számukra a legérdekesebb?
• Miért?
Barkochba játékkal próbálják kitalálni, mi kötheti össze a találmányokat! (Mindet
magyar tudós fedezte fel.)

Vedd figyelembe!

Kapcsolódó anyagrész a 4. osztályos állami olvasókönyvből: Híres magyarok
(II/132–135. o.). Az ismerettartalmú szövegekben szereplő feltalálók/felfedezők
és találmányaik/felfedezéseik: Kempelen Farkas – sakkozógép, Neumann János –
számítógép, Szent-Györgyi Albert – C-vitamin.

3.1b Elmés lelemények

20
perc

A gyerekeket osszuk nyolc csoportra, és minden csoport válasszon magának egy találmányt, felfedezést! Olvassák el az ehhez tartozó szövegrészleteket,
életrajzokat, majd számoljanak be a többieknek arról, hogy ki a felfedező/feltaláló, az adott találmány/felfedezés hogyan működik, hogyan alkalmazható, és
miért fontos vagy hasznos!
Állítsanak össze egy érték-listát, hogy szerintük miért fontos, illetve mi lehetett
benne az új, amikor feltalálták/felfedezték!

Vedd figyelembe!

Kisebb osztálylétszám esetén a gyerekek dolgozhatnak párban vagy kevesebb
csoportban is. Utóbbi esetben is jobb, ha a gyerekek választanak.
Ezen a ponton érdemes ajánlani a gyerekeknek Laik Eszter – Misik-Nagy Rita:
Elmés lelemények című könyvét (könyvajánló elérhető a Reftantáron).

3.1c Találmányok között élünk

15
perc

Beszélgessünk arról, hogy milyen fontos technikai eszközök, találmányok
könnyítik meg az életünket, a hétköznapjainkat! A gyerekek talán nem is gondolnak rá, hogy néhány évtizede még nem volt GPS, mobiltelefon, mikrosütő vagy
elektromos autó. Gyűjtsünk össze közösen minél több ilyen találmányt, és írjuk
fel a nevüket a táblára!
Minden gyerek válasszon közülük egy találmányt, és írjon róla egy rövid kis ismertető szöveget, ami akár vicces is lehet, vagy vers formájában is íródhat!

Vedd figyelembe!

Elképzelhető, hogy az órán csak a feladat megbeszélésére marad idő. Az írásbeli
kidolgozás átcsúszhat a következő óra elejére, vagy házi feladat is lehet. Utóbbi
esetben az információgyűjtésre könyvtár- és/vagy internethasználat is bevethető.
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3.2 Legyünk feltalálók
3.2a Legyünk mi is feltalálók!

min.
45 perc

min.
25 perc

A gyerekeket hívjuk alkotó szerepjátékra, amelynek során „találjanak fel”
valami különleges tárgyat vagy eszközt:
Most legyetek ti is feltalálók! A csoport, amiben eddig dolgoztatok, átalakul
tudományos kutatócsoporttá, és egy olyan találmányon, felfedezésen dolgoztok,
ami megváltoztatja a mindennapjainkat. Vajon mi lehet ez? Beszéljétek meg, és
készítsetek róla rövid leírást, vázlatot (esetleg vázlatrajzot), majd a csoportok
mutassák be a találmányukat! (Olvassák fel, amit írtak, vagy tartsanak beszámolót stb.!)

Vedd figyelembe!

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek képzeletének
fejlesztése.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Fantáziajáték, alkotó
csoportjáték
Találmány leírása és
lerajzolása
Vers olvasása, szógyűjtés, értelmezés
Illusztráció készítése
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, rajzeszköz

Ha a gyerekek egyénileg vagy párban szeretnének dolgozni inkább, engedjük meg
azt is!
Ha nagyon belelendülnek a munkába, és elhúzódik, ez a feladat kitölthet egy
egész tanórát.

3.2b Marci autója

min.
20 perc

A gyerekek olvassák el Tóth Krisztina: Marci szerel című versét!
Húzzák alá azokat a szavakat, amelyekből megtudjuk, milyen ez az autó, és hogyan is működik!

• Hány éves lehet Marci, az autó „irányítója”?
• Tízévesen ti milyen újításokat vezetnétek be egy elképzelt új autómodellen?
Rajzoljátok le, milyennek képzelitek el Marci autóját!
Akinek ehhez nincs kedve, a maga által elképzelt autómodellt is lerajzolhatja.

Variáció

A rajzos feladatra akár egy teljes rajzórát is rászánhatunk, és autómodell mellett
más önálló találmányokat is lerajzolhatnak a gyerekek.
Ahogy Marci esetében, most szabad a fantázia: egészen különleges fantázia-találmányok is születhetnek.

JEGYZETEIM
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4.

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Döbrentey Ildikó:
A hajómanó meséje
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Internet, projektor,
hangfal
Szöveggyűjtemény

Hajómanó
3x45 perces komplex szövegfeldolgozó, szöveg-,
kép- és modellalkotó órablokk
(irodalom, kreatív írás, ének-zene, vizuális kultúra,
technika)
Miről szól ez
a tanegység?

Füzet, íróeszköz
Rajzlap/írólap, rajzeszköz
Kerékpár
Szerelőkészlet vagy
anyagok, eszközök a hajtókar-modell építéséhez

Áttekintő vázlat

4.1 Hajókázás
4.1a Hajós élmények
4.1b Melyik hajó
4.1c Hajók a mesében
4.1d Mesehallgatás
4.2 Hajómanó meséje
4.2a Óóóóóriási
4.2b Csöppnyi csavar
4.2c Csöppnyi érték
(Variáció: Égből pottyant meseepizód)
4.3 A hajtókar
4.3a Hajtókar
4.3b Hajtókar építése
Összesen:

Előkészületek
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Egy olyan világban élünk, amelyből az árad, hogy mindenkinek
elsőnek és legjobbnak kell lennie. A gyerekek között és a gyerekekben is hatalmas a versengési kényszer. A csöppnyi csavar
„példázatával” be tudjuk mutatni, mennyire fontos az, hogy a
legkisebb „részecske” is jól végezze a munkáját.

45 perc
10 perc
10 perc
15 perc
10 perc
45 perc
15 perc
15 perc
15 perc
45 perc
15 perc
30 perc
3x45 perc

Az órablokk többféleképpen is szervezhető, attól függően, hogy
megnézzük-e az Égből pottyant mesék epizódját, vagy tudunk-e
szerelőkészletet szerezni. Ezért érdemes időben elkezdeni az
előkészítést, utánajárást. Amennyiben a hajtókar modelljét nem
kész elemekből készítjük el, az alapanyagok gyűjtését (papírhenger, spulni, fonalmaradék stb.) szintén időben indítsuk el!

FELADATOK LEÍRÁSA
4.1 Hajókázás
4.1a Hajós élmények

45
perc

10
perc

Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy ki utazott már vízi járművön!
Mikor, hol, milyen élmény volt?
Majd játsszuk el mozgással, hogy
• egy evezős csónakban ülünk, és keményen húzzuk az evezőt árral szemben!
• átszállunk egy motorcsónakba (amit állva vezetünk), nagy sebességgel
haladunk. Hirtelen meg kell fordulnunk, erősen megdől a motorcsónak, teljesen
vizesek leszünk.
• átülünk egy sétahajóba, ahol csak csodálkoznunk és nézelődnünk kell.
• megunjuk a sétahajózást, bérlünk egy vitorlást. Felhúzzuk a vitorlákat, és már
suhanunk is.

4.1b Melyik hajó

10
perc

4.1c Hajók a mesében

15
perc

A Hajófajták című tankocka segítségével ismerkedjünk meg a különféle
hajókkal (elérhető a Reftantáron)!
Vajon össze tudjátok párosítani a hajók nevét és fényképét?

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek aktiválják a
hajókkal kapcsolatos ismereteiket, élményeiket,
ezen keresztül jussunk
el a szöveg élményszerű
befogadásáig.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Élménybeszámolók
Mozgásos, mímes játékok
Interaktív multimédiás
feladat
Mesehallgatás, beszélgetés

A gyerekek olvassák el Döbrentey Ildikó: A hajómanó meséje című meséjének első két bekezdését, a különböző hajók megjelenéséig, majd azonosítsák
be a szövegben szereplő hajókat és a tankocka képeit! (A képek nagyíthatók.)
• Mely hajók nem szerepelnek a képeken?
• Melyik lehet a kisasszonyhajó és a tengerfelettjáró? (Yacht és légpárnáshajó)
• Mely hajók nem szerepeltek a mesében?
Játsszuk el a hajók találkozását az óceánjáró hajóval:
• Nézzünk laposan, mint a bálnavadász hajó,
• lessünk féltékenyen, mint a sétahajó,
• ámuljunk elismerően, mint a vitorláshajó,
• pislogjunk ijedten, mint az utasszállító hajó,
• kacsintgassunk kacéran, mint a kisasszonyhajó,
• figyeljünk komolyan, mint a tengerfelettjáró,
• hunyorogjunk rövidlátóan, mint a tengeralattjáró!
És most hallgassuk meg kíváncsi fülekkel az óceánjáró hajó történetét!
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4.1d Mesehallgatás

10
perc

A pedagógus olvassa fel a mese folytatását! A szöveg rengeteg ritmikus,
ismétlésre épülő elemet tartalmaz, amit mondóka szerűen, hangutánzással,
helyenként szinte dallamos szövegmondással olvashat. Érdemes bevetni előadói
készségeit, ily módon bevonva a gyerekeket a mese világába.
Végül kérdezze meg a gyerekektől, melyik rész tetszett nekik legjobban! Hadd
meséljék el újra spontán élményeiket!

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg
a „csöppnyi csavar”-lét
fontosságát, és fedezzék
ezt fel az életükben is.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szöveg értelmezése,
vizsgálata
Beszélgetés a meséről és
a csöppnyi csavarságról
Kreatív írás vagy rajz:
csöppnyi érték kifejezése
történetben vagy képi
nyelven
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap/írólap, rajzeszköz

4.2 Hajómanó meséje
4.2a Óóóóóriási

15
perc

4.2b Csöppnyi csavar

15
perc

4.2c Csöppnyi érték

15
perc

Keressük meg a szövegben (Döbrentey Ildikó: A hajómanó meséje), mi minden volt óóóriási a tengerjáró hajón!
• Mi minden fért rá?
Keressük ki, és játsszuk el mozgással, szövegmondással, milyen volt, mit mondott
és mit csinált a hajózászló, a kormánylapát, a kémény!
• Miért állt meg a hajó?
• Miért volt fontos a csöppnyi csavar?
• Miért gondolta magáról, hogy nem számít a munkája?
Mondjuk el az ő szavait is a mese végéről, a mozgásával kísérve! (Keressük meg
előbb, mi volt a mozgása!)

Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy mit jelenthet a hétköznapi
életben az, ha valaki egy „csöppnyi csavar”! Tudunk-e olyan feladatköröket, vagy
az életünkben olyan apróságokat, melyeket talán észre sem veszünk, amíg jól
működnek?
Alkossunk közösen egy mesét a „csöppnyi csavar” életéről, aki bármi vagy bárki
más is lehet! A meséből derüljön ki, hol szolgált, mit csinált a „csöppnyi valami/
valaki”, és hogyan, mikor jött rá arra, hogy ő az óóóóóriási rendszer egyik fontos
része!

Mindenki gondolja végig, mi lehet ilyen „csöppnyi csavar” az életében!
Majd fogalmazza meg a gondolatait:
• írjon egy rövid történetet, mesét erről a csöppnyi, de fontos dologról;
• vagy készítsen róla, illetve a működéséről egy beszédes rajzot!
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45
perc

Variáció

Az utolsó feladat helyett szintézisként megnézhetjük A hajómanó meséje „Égből
pottyant” epizódját is Gryllus Vilmos és Levente Péter előadásában, a gyerekrajzok világán keresztül (elérhető a Reftantáron).
A meseepizód az „Égből pottyant mesék” keretjátékát is tartalmazza, és így
a mesesorozatra irányítja a figyelmet, amit ajánlhatunk a gyerekeknek, a
mesekönyvvel együtt: Döbrentey Ildikó: Égből pottyant esti mesék (könyvajánló
elérhető a Reftantáron).
Ha csak magát a meserészt szeretnénk vetíteni, azt is könnyen megtehetjük, a
2:38 – 11:02 percek között.
A videofilmen keressük meg a zászló, a kormány és a hajólapát első énekét, valamint a csöppnyi csavar záró énekét, és tanuljuk is meg közösen! Felfedezhetjük a
dalformát is, ami 4 szótagos sorokba tördelve így néz ki:
Nem fáradok,
nem nyughatok!
Én egy fontos,
nagyon fontos
csavar vagyok!

Vedd figyelembe!

A filmen hallott szöveg több helyen eltér a nyomtatott változattól, legnagyobb
eltérés a vihar alatt a kémény, kormánylapát és zászló énekszövegében van.
A nyomtatott szövegváltozat összetettebb, a „fontos” szereplők zavarodott állapota a mondatszerkezet összezavarásában is megmutatkozik, amit a gyerekekkel
is felfedeztethetünk. Például a magabiztos és a rázkódó kormánylapát így szól:
– Semmit félbe én nem hagyok! Én egy fontos, nagyon fontos lapát vagyok!
– Semmit hagyok, füstbe ragyog, fontos fénylik, fontos fénylik, lapát vagyok!...
Mi történt vele? Hisz azt sem tudja, hogy lapát, zászló vagy kémény. Összekeveredtek mondatában a szavak. Ahogy a többi „fontos” szereplő mondatai is jól
összezavarodtak.

Kapcsolódó

Hogy mi történik ilyenkor, azt a bibliai idők hajósai is jól ismerték. A 107. zsoltár
így írja le a hajón átélt tengeri vihart:
„Vannak, akik hajókon a tengerre szálltak, munkájukat a nagy vizeken végezték.
Ezek látták az Úr tetteit, csodáit a mélységes tengeren. Szavára forgószél támadt,
fölemelték őket a hullámok. Égig emelkedtek, majd a mélybe zuhantak, kétségbeestek a veszedelemben. Imbolyogtak, tántorogtak, mint a részegek, bölcsességük
JEGYZETEIM
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egészen odalett. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és ő kiszabadította
őket szorult helyzetükből. Lecsendesítette a forgószelet, elcsitultak a hullámok.
Örültek, amikor azok elsimultak, és a kívánt kikötőbe vezette őket.” (Zsoltárok
107,23–30)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Hajtókar mozgásának,
szerepének megértése és
modellálása.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Hajtókar bemutatása
Mozgásos játék
Hajtókar építése
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Kerékpár
Szerelőkészlet vagy
anyagok, eszközök a hajtókar-modell építéséhez

4.3 A hajtókar
4.3a Hajtókar

45
perc

15
perc

Szünetben maradjunk kint a gyerekekkel, és egy kerékpáron mutassuk
meg a hajtókart és a hajtókart tartó csavart! (A kerékpár bemutató képe a részek
nevével elérhető a Reftantáron.)
Hajtókar-játék:
A gyerekek álljanak körbe! Oldalsó középtartásban fogják meg egymás kezét úgy,
hogy összekulcsolják az ujjaikat, mintha két fogaskerék csatlakozna össze! Az
első gyerek végezzen a jobb karjával karkörzést, amivel természetesen megmozgatja a társa bal karját is! Ezután a második gyerek, átvéve a mozdulatot, végezzen karkörzést a jobb karjával, amivel a harmadik gyerek bal karját mozgatja
meg, aki szintén továbbadja a mozdulatot, és így tovább!

4.3b Hajtókar építése

30
perc

Ha van az iskolában fém szerelőkészlet olyan mennyiségben, hogy minden tanulónak vagy tanulópárnak jusson, akkor a legjobb, ha ki is próbálják a
gyerekek a gyakorlatban a hajtókar építését. A fém szerelőkészleten kívül a Tüske
és a Tecno játékban is vannak olyan elemek, amelyekkel hajtókart lehet építeni.
Ha egyik sem lehetséges, akkor könnyen beszerezhető anyagokból is építhetünk
viszonylag egyszerűen hajtókart.
A modell elkészítéséhez szükségünk van
• 2 db papírhengerre (például alufólia vagy papírtörlő hengerére)
• 1 vastag szívószálra, amelynek hajlított a vége
• 1 üres spulnira (például amire szalagot szoktak tekerni)
• fonalra
• papírhurkára
• ragasztószalagra
• alapkartonra
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Az elkészítés lépései:
1. A papírhengerek külső szélébe vágjunk egy vájatot, amibe majd belehelyezzük
a szívószálat!
2. A papírhengereket állítsuk az alapkartonra, egymástól kb. 10 cm távolságra, és
ragasszuk rá ragasztószalaggal úgy, hogy biztosan álljanak!
3. A spulnira tekerjük fel a fonalat, kössük rá a papírhurkát!
4. A szívószálra húzzuk rá a spulnit, ha nem elég szoros, ragasztószalaggal erősítsük meg, majd helyezzük el a papírhengerek tetején!
5. A szívószál behajlított végét fogva tudjuk fel és le tekerni a fonalat a spulniról.
A forrásoldalon angol nyelvű leírást találunk a készítés menetéről, képekkel
illusztrálva (elérhető a Reftantáron).
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5.

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Varró Dániel: Mért üres a
postaláda mostanába?
(részlet)
Miklya Luzsányi Mónika:
Laci papa és Kisbalázs
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Szöveggyűjtemény
Internet, projektor,
hangfal
Levélpapír, boríték
Füzet, íróeszköz
vagy telefon

Mért üres a postaláda
mostanába?
3x45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra
(magyar, kreatív írás)
Az utóbbi néhány évtizedben teljesen megváltoztak a kommunikációs formák. A gyerekek számára szinte ismeretlen fogalom a
Miről szól ez
papíralapú levélírás vagy a táviratfeladás. Ebben a tanegységben
a tanegység?
előbb ezekkel a kommunikációs formákkal fogunk találkozni, a
szövegalkotási folyamatokban pedig ki is próbálhatják ezeket.
Majd a mai formákkal összehasonlítva észleljük a különbséget, és alkalmazzuk a
szövegalkotás folyamatában.

Áttekintő vázlat

5.1 Levél, távirat és társai
5.1a Postaláda
5.1b Levélírás
5.2 Miért üres a postaláda
5.2a Miért üres a postaláda mostanába
5.2b Nektek mit hoz Emil bácsi?
5.3 Laci papa és Kisbalázs
5.3a Arany Lacinak
5.3b Laci papa és Kisbalázs
5.3c Jeride és Denemoccanj története
Összesen:

45 perc
15 perc
30 perc
45 perc
20 perc
25 perc
45 perc
10 perc
15 perc
20 perc
3x45 perc

Fontos kapcsolódási pont Petőfi Sándor: Arany Lacinak című
verse, ezért nem mindegy, hogy az osztályunk emlékszik-e rá, ilElőkészületek
letve milyen szinten dolgozták fel a verset 2. osztályban. Érdemes
visszakeresni vagy utánakérdezni.
Motiváló lehet a gyerekek számára, ha az e-mail levelet a telefonjukba írhatják, esetleg használhatják azt az ürge-információk lekéréséhez is.
Mindezt a csoport érettségétől és a nevelési szituációtól tehetjük függővé.
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FELADATOK LEÍRÁSA
5.1 Levél, távirat és társai
5.1a Postaláda

A gyerekek párosítsák össze a régi és a mai kommunikációs eszközöket a
Postaláda című tankocka segítségével (elérhető Reftantáron)!

45
perc

15
perc

Vedd figyelembe!

Elképzelhető, hogy a gyerekek jó néhány kommunikációs formát nem ismernek
(például távirat, képeslap). Ebben az esetben együtt oldjuk meg a feladatot, és
beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy mi is volt a távirat, a képeslap, a levél;
mikor, kiknek és milyen helyzetben írtuk ezeket!
A 4. osztályos állami tankönyvben szerepel Takács Zsuzsa: Rejtjeles tábori lap
című verse. Utalhatunk rá, illetve elolvashatjuk újra (I. kötet, 15. oldal).

5.1b Levélírás

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék
meg és alkalmazzák a
levélírás eredeti módját,
formai és tartalmi követelményeit.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Interaktív multimédiás
feladat
Beszélgetés
Levélírás
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Levélpapír, boríték,
íróeszköz

30
perc

Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy:
Írtak-e már valaha, valakinek kézzel üzenetet?
• Mikor, kinek?
• Miért kézzel írták?
(Biztosan írtak már, ha máskor nem, tanórán a padtársuknak.)
• Írtak-e már kézzel levelet?
• Ha írnának, kinek, mikor és miért?
• Miben más egy kézzel írott levél, mint egy e-mail levél vagy egy SMS-üzenet?
Ezek után beszéljük meg a gyerekekkel a levélírás formai követelményeit, majd
adjuk ki az alábbi feladatot!
Képzeljétek el, hogy megérkeztek egy táborba, ahol nincs térerő és wifi sincs! A
tábor első napján azonban valami olyasmi történt, ami rettenetesen izgalmas, és
mindenképpen meg szeretnétek osztani a barátotokkal vagy valakivel a családból. (Ötletelhetünk közösen is egy kicsit, hogy mi lehet ez az izgalmas dolog.)
Nincs más megoldás, levelet kell írnod kézzel a barátodnak/családtagodnak!
Osszunk ki a gyerekeknek borítékokat, és címezzük meg közösen, majd írjanak
egy rövid levelet a barátjuknak vagy családtagjuknak (a formai és tartalmi követelményeket betartva)!
Néhány vállalkozó felolvashatja a levelét.
Majd beszélgessünk róla, hogy miben különbözik egy kézzel írott levél egy elektronikus levéltől!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A levélüzenet szerepének és változásának
megértése, üzenetváltás
megfogalmazása e-mail
stílusban.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása és értelmezése, a postáskarakter
jellemzése
E-mail üzenetváltás
írása valós vagy képzelt
személlyel
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
esetleg telefon

5.2 Miért üres a postaláda
5.2a Miért üres a postaláda mostanába

45
perc

20
perc

Tegyük fel a gyerekeknek a címben szereplő kérdést! Ha van is benne
némi túlzás, mert azért reklámújsággal tele van néha a postaláda, és a számlalevelek is postai úton érkeznek, az biztos, hogy személyes levelet alig-alig kapunk.
• Hol érkeznek ma a személyes levelek?
• A gyerekek szoktak-e e-mail levelet, üzenetet kapni?
• Milyen e-mailek érkeznek a postafiókjukba?
• Kiktől szoktak e-mailt kapni?
• Kapnak-e kéretlen üzeneteket, spameket? Tudják-e, mit kell tenni a kéretlen
üzenetekkel?
Ezek után olvassuk fel a gyerekeknek Varró Dániel: Mért üres a postaláda mostanába? című versrészletét! Majd beszéljük meg, hogy mi történt a postás bácsival!
Mi mindene változott meg? Mi a legfontosabb változás az életében?
Keressetek vicces sorokat, megfogalmazásokat. Mit jelentenek a következők?
• „Bélyeg helyett kukac van”
• „Létezésem virtuális”
• „Hanem hívnak Emilnek”

Vedd figyelembe!

A spamekről és egyéb internetes veszélyekről a Reftantáron olvashatunk bővebben.

5.2b Nektek mit hoz Emil bácsi?

25
perc

Képzeljétek el, hogy ma egy fontos levelet kézbesít nektek Emil bácsi! Mi lehet a levélüzenet, és ti hogyan válaszoltok rá? Fogalmazzatok meg egy képzeletbeli
e-mail levélváltást valakivel egy számotokra fontos dologról! (A levélküldő lehet
valós vagy képzelt, sőt mesebeli személy is. Teljesen el lehet rugaszkodni a valóságtól, a lényeg, hogy az üzenetváltás adekvát tartalmú és e-mailstílusú legyen.)
A levélüzenetek megfogalmazásakor most is ügyeljenek a gyerekek a formai és
tartalmi követelményekre! Hiába lazább stílusú az e-mail, itt is fontos a megszólítás, a címzett számára érthető fogalmazás, a tiszteletadás, a búcsúzás, név (aláírás helyett). Mivel az üzenet küldője nevében is fogalmazniuk kell, ezért szokatlan lehet a nézőpontváltás. De épp egy ilyen üzenetváltó helyzet segíthet ebben.
A vállalkozó kedvű gyerekek az e-mailváltásaikat felolvashatják.
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Vedd figyelembe!

Az e-mailek csúnya szavakat, szitkozódást nem tartalmazhatnak! Most lehetőségünk van arra, hogy egy kicsit beszéljünk az internetes kommunikáció illemtanáról is, ami még nem kiforrott, de néhány alapvetés már kialakult. Például e-mail
levelezésben is használjuk a magázó formát és a levelek klasszikus tagolását. A
levelek hangneme azonban lehet sokkal közvetlenebb, lazább, mint a klasszikus
levélformánál. Persze a döntő itt is a levélíró és a címzett kapcsolata, hiszen
egyáltalán nem mindegy, hogy ki kinek írja a levelet.
Az e-maileket ma már a telefonjukba is írhatják a gyerekek, ha van nekik.
Ügyeljünk arra is, hogy az internethasználat terén valószínűleg elég nagy különbség van az osztályban a gyerekek között! Van, aki naponta kap és küld e-mail
leveleket, és van, aki hozzá sem fér az internethez, és még életében nem küldött e-mailt. Éppen ezért érdemes kivetítve is bemutatni egy semleges tartalmú
e-mail levélváltást, és így szemléltetni az e-mail formai sajátosságait.

5.3 Laci papa és Kisbalázs
5.3a Arany Lacinak

45
perc

10
perc

A gyerekek már ismerik Petőfi Sándor: Arany Lacinak című költeményét,
hiszen az 2. osztályos tananyag (állami olvasókönyv, I/71-73. o.). Érdemes megnézni egy animációs filmfeldolgozást, ami a motiváció és ismétlés szerepét
egyaránt betölti (elérhető a Reftantáron).

Vedd figyelembe!

Az animációs film több mint fele szöveg nélküli képsor egy kisgyerek játékáról.
Ám csöppet sem fölösleges, mert arányaival is jól bemutatja, milyen távoli az a
példamese, amiről a klasszikus gyerekvers szól.

5.3b Laci papa és Kisbalázs

15
perc

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek érzékeljék a
különbséget Petőfi kora,
beszédmódja és a mai
beszédmód és gondolkodás között.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Animációs film megtekintése
Beszélgetés, fantáziajáték
Szöveg olvasása és értelmezése
Kreatív írás: mese vagy
vers képzeletbeli szereplőkkel

Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy a filmen látott szituáció, illetve a
versben olvasott történet elképzelhető-e manapság!
• Szoktak-e a mai nagypapák hintaszékben ülve pipázgatni?
• És a gyerekek szoktak-e pillangót kergetni?
• Előfordul-e olyan, hogy valaki kimegy a pusztára ürgét önteni?
Képzeljük el, hogy Arany Laci már megöregedett, Laci papa lett, és az unokájának,
Kisbalázsnak szeretné ma elmondani az ürgés sztorit! Szerintetek hogyan zajlana
ez a beszélgetés? (Képzeletjátékról van szó, tehát senkit ne zavarjon, hogy Arany
László már több mint 170 éves lenne, ha élne.)

JEGYZETEIM



53

Ezek után olvassuk el Miklya Luzsányi Mónika: Laci papa és Kisbalázs című
történetét, majd beszéljük meg, hogy miben más ez a történet, mint a Petőfié!
(Leszámítva persze a próza és vers közötti formai különbséget.)
• Mit tudunk meg az ürgékről?
• Hogy került ez a sok információ Kisbalázs fejébe?
• Ürgék helyett kik lettek ott (a fejében) a történet főszereplői?
• Vajon miért?
• Megtaláljuk-e a nevüket az eredeti versben?
• Hova, milyen világba képzelte el Kisbalázs Jeridét és Denemoccanjt?

Vedd figyelembe!

Miklya Luzsányi Mónika művében Kisbalázs neve József Attila Altatójának főszereplőjére utal. A gyerekek valószínűleg ismerik ezt a verset is, hiszen 3. osztályban már találkozhattak vele (állami olvasókönyv, II/102-103. o.). Ha nem jut
eszükbe, az sem baj, mert a párhuzam nem hangsúlyos a műben.

5.3c Jeride és Denemoccanj története

20
perc

A gyerekek írjanak egy rövid mesét vagy verset Jeride és Denemoccanj
kalandjairól!
Ha a verset választják, az alapforma lehet felező 8-as (4/4), mindkét feldolgozott
versnek ez az alapformája:
Postás bácsi, mondja, drága,
Hol csatangol mostanába?
Volt egy ember, nagybajúszos.
Mit csinált? elment a kúthoz.
A versek azonban lazítják, rövidebb sorokkal vegyítik és variálják az alapformát,
így a szabálytartás nem „kötelező”, sőt, ettől lesz természetesebb, élőbeszédszerűbb a forma.
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6.

Egyéb ötletek
FELADATOK LEÍRÁSA
6.1 Házak és házak
6.1a Miből építkezünk?

tanegység
2x45
perc

10
perc

Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy milyen építési anyagokat ismernek, tudják-e, miből épült a ház, amiben laknak!
Párosítsuk össze a házak képét az építési anyagokkal a Házak és alapanyagok
című tankocka segítségével (elérhető a Reftantáron)!

6.1b Házak

10
perc

Olvassuk el László Noémi: Házak című versét a Reftantáron, majd beszéljük meg, milyen házakat és építési anyagokat említ a szerző, és melyiket milyennek tartja!
• Vajon miért?
• A tankocka képei közül melyik illik az utolsó versszakhoz? Miért?
• Vajon hogyan épül egy ilyen épület? Mi „rajzolja” az égre?
A következő versben is benne van a válasz.

6.1c Toronydaru

10
perc

6.1d Az okos és a bolond házépítő

15
perc

6.1e Házmodell építése

45
perc

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Kapjanak képet a
gyerekek a különböző korszakok
építőanyagairól, építési
technikáiról, fedezzék
fel a különbséget és az
állandóságot is.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Interaktív multimédiás
feladat
Versek olvasása, értelmezése
Bibliai példázat képi párhuzamának felfedezése
Házmodell készítése
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Anyagok, eszközök a
házmodellhez

Olvassák el a gyerekek némán Bartos Erika: Toronydaru című versét a Reftantáron, és keressék meg az építésnél használt anyagok, eszközök és az épület
részeinek a nevét!
Majd beszéljük meg:
• Milyen szavakat találtatok? Hol fordulnak elő ezek a szavak? (1-2. versszak)
• A 3-4. versszak miről szól?
• Mihez hasonlítja a költő a toronydarut?
• Milyen képpel mutatja be a nagyságát?

Ismételjük át (vagy ismerjük meg most) az okos és a bolond házépítő
történetét (Máté 7,24–27; Lukács 6,46–49)!
• Milyen feltételei voltak az ókorban a házépítésnek?
• Változtak-e ezek a feltételek a toronydaruk világában?
• Miért kell mélyen és elég szilárdan megalapozni egy épületet?

Építsenek a gyerekek házmodellt kis papírdobozokból (gyufás, gyógyszeres dobozok), illetve agyagból, kövekből, homokból!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék
meg naprendszerünk
fő égitesteit, a Napot, a
bolygókat és a Holdat is.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szöveg olvasása, értelmezése
Naprendszermodell
készítése lufikból
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Lufik, zsineg
Esetleg a papírmasé
anyagai, eszközei

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Az egészséges fény-árnyék egyensúly, az
ellentétes hatások, tulajdonságok egyensúlyozó
szerepének felismerése.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szöveg olvasása és értelmezése
Közmondás és bibliai
párhuzam alkalmazása
Fordított találmányok
tervezése rajzzal, leírással
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap/írólap, rajzeszköz

6.2 Űrhajó

45
perc

Olvassuk el Balázs Ágnes: Űrhajó című szövegét (Neveletlen ABC – részlet) a Reftantáron, majd beszélgessünk az égitestekről, a naprendszerünkről!
A vers elolvasása után készítsük el naprendszerünk modelljét lufik segítségével
(modelladó kép elérhető a Reftantáron)!
A lufikat papírmaséval be is boríthatják a gyerekek, így tartósabb bolygókat
kapunk. A forrásoldalon képeket és angol nyelvű leírást találunk a papírmasé
bolygók elkészítési módjáról (elérhető a Reftantáron).

6.3 Fordított találmányok

45
perc

Olvassuk el Dániel András: Lámpa című történetét a Reftantáron!
• Miért volt szüksége Kicsibácsinak sötétítésre?
• Milyen „találmány” segített neki ebben?
• „Normálisan” mi mindent használunk sötétítésre, árnyékolásra? (Napszemüveg,
napernyő, függöny, redőny, sátor stb.)
„Jóból is megárt a sok” – tartja a közmondás.
• Miből volt túl sok a történetben?
• Tudtok-e még ilyen „jóból is megárt a sok” helyzetet, amikor szükség lenne egy
hasonló találmányra?
Találjatok ki, és tervezzetek rajzzal, leírással hasonló „egyszerű” (fordított) találmányokat!

Kapcsolódó

A „sötétlés”, a túlzó fényt enyhítő árnyék a bibliai képalkotásban is pozitívan
jelenik meg sokszor. Tehát nemcsak a világosság-sötétség etikai ellentétére
(János 3,19–21) vagy a „halál árnyéka völgyére” (Zsoltárok 23,4) lehet gondolni.
A Közel-Keleten élő ember gyakran találkozik a tűző nap pusztító erejével, és
enyhülésként éli meg, ha árnyékba húzódhat. Ézsaiás próféta szerint az igazságos
uralkodó „olyan lesz, mint menedék a szél ellen és fedett hely a zivatar idején,
mint patak a száraz tájon, mint hatalmas kőszál árnyéka a kiszikkadt földön.”
(Ézsaiás 32,2) Isten oltalma is az árnyékként jelenik meg a zsoltár képében: „Aki a
Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az
Úrnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom!” (Zsoltárok 91,1–2)
Nyugodtan elmondhatjuk tehát, hogy időnként szükség van ilyen „egyszerű”,
szemléletfordító találmányokra. Mondjuk egy Kicsibácsi-mesére.
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Mit szeretnénk
elérni?

A gyerekek értsék meg, hogy a testmozgás
életünk elengedhetetlen része. Lelki-szellemi
életünk is ezen az alapon nyugszik, ezért össze
kell hangolni a testi-mozgásos intelligenciával. Íróink-költőink életében is meghatározó
szerepet töltenek be a sport, a mozgásos játék
fordulatai, képei, jelentései.

Miről szól
ez a téma?
Miért fontos
nekünk?
A mai világban az élsporton, a versenysporton
van a hangsúly, pedig a sport egy életforma.
Szeretnénk felfedeztetni a gyerekekkel azt,
hogy a testmozgás, csakúgy, mint az irodalom,
önmagában is örömet okoz, nem szükséges
hozzá különösebb versenycél. Az elsőségre
való törekvés helyett az egymás segítésére és
a kooperációra tesszük a hangsúlyt, valamint
arra, hogy a gyerekek kapjanak példát a testmozgás fontosságára.

1.

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Csukás István:
Egy kisfiú mondja
Gyárfás Endre: Labdarúgó
Bella István: Napvilágrekord (online)
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Internet, projektor,
hangfal
Szöveggyűjtemény
Tornaszerek
(tornaterem)

Lírai tesi
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra
(magyar, testnevelés)
Miről szól ez
a tanegység?

Az intenzív képzeletvilág, benne a megelevenedő tárgyak, a csodás képességekkel rendelkező állatok a gyermeki élethez tartoznak, csakúgy, mint az aktív testmozgás. Ebben a tanegységben e
kettőt kapcsoljuk össze.

Áttekintő vázlat

1.1 Egy kisfiú mondja
1.1a Állati futóbajnokok
1.1b Hol a tigris?
1.1c Nem tudsz te semmit!
1.2 Verses tesi
1.2a Sporthasonlatok
1.2b Irodalmi tesióra
Összesen:

45 perc
15 perc
10 perc
20 perc
45 perc
15 perc
30 perc
2x45 perc

A testnevelésórát legjobb tornateremben, esetleg udvaron szervezni. Készítsük elő a választott mozgásformákhoz a megfelelő
Előkészületek
tornaszereket! Bevihetjük az óra elejére a szöveggyűjteményt, és
a verse(ke)t felolvasva tarthatunk „taktikai” megbeszélést, mint
egy edzés előtt. Így a gyerekek már az óra elején szerephelyzetbe
kerülnek, ami plusz motivációt adhat a gyakorlatokhoz.
Az első óra végi csoportmunka elhagyható, a harmadik vers feldolgozása pedig
választható, ami többféle óraszervezésre ad lehetőséget. Gondoljuk át előre, az
osztályunknak melyik a leginkább „testhezálló”!

FELADATOK LEÍRÁSA
MIT AKARUNK ELÉRNI?
Mozgassuk meg jól a
gyerekek képzeletét a
sportmozgások előtt!
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1.1 Egy kisfiú mondja
1.1a Állati futóbajnokok

45
perc

15
perc

A gyerekek rendezzék az állatok képeit gyorsaság szerinti sorrendbe az
Állati futóbajnokok című tankockán (elérhető a Reftantáron, a szöveggyűjtemény
aloldalán):
Ha az állatok rövidtávú futóbajnokságot rendeznének, szerintetek milyen sorrendben érnének be a célba? Tippeljétek meg!

A gyerekek a tippjeiket írják le egy papírra, majd közösen oldják meg a tankocka
feladatát! (Az kerüljön az első helyre, akire a legtöbben szavaznak, és így tovább!)
Majd ellenőrizzük, hogy helyesen tippeltek-e! Valószínűleg nem mindenben. Ha
így van, próbálják meg kijavítani a hibákat!
Végül, ha érdekli a gyerekeket, osszuk meg azt is, hogy melyik állat közelítőleg
milyen sebességgel tud futni:
• Gepárd 100 km/h
• Gazella 90 Km/h
• Zebra 85 Km/h
• Oroszlán 80 Km/h
• Bölény 80 Km/h
• Strucc 70 Km/h
• Varacskos disznó 60 km/h
• Tigris 50 km/h
• Víziló 30 km/h

1.1b Hol a tigris?

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Interaktív multimédiás
feladat
Versfilm-hangoskönyv
megtekintése
Vers olvasása, értelmezése
Képzeletjáték

10
perc

Nézzük meg Csukás István: Egy kisfiú mondja című versének animációját!
Hol találkozunk a tigrissel, és mit tudunk meg róla?
(Elérhető a Reftantáron a szöveggyűjtemény aloldalán és A Nap háza című antológia oldalán is, ahol több lejátszás-funkció közül a videót válasszuk felirattal vagy
felirat nélkül! Csak az első vers feldolgozását nézzük meg, az 54. másodpercig!)
Vajon igaz lehet-e, amit a tigrisről hallottunk/olvastunk a versben? Vitassuk meg:
• Miért gondoljuk, hogy igaz?
• És miért kételkedünk benne?
Végül nézzünk meg egy YouTube videót, ahol a tigris egy körülbelül három méter
magas kerítés mellett ugrik egy hatalmasat a bedobott étel után (elérhető a
Reftantáron a szöveggyűjtemény aloldalán). A lassított felvételen jól látszik, hogy
egy embermagasságú kerítést simán átugrana.

1.1c Nem tudsz te semmit!

A gyerekek olvassák el a szöveggyűjteményből Csukás István versét, majd
beszélgessünk róla:
• Ki lehet a versbeszélő? Mennyi idős lehet?
• Kihez beszélhet? Miért gondolhatjuk, hogy felnőtt az illető?
• A versben mi mindenről derül ki, hogy nem tudja a felnőtt?
• A valóságban megtörténtek ezek a dolgok?
• Akkor kinek van igaza? Miért?

20
perc
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Kis csoportokban gyűjtsenek össze a gyerekek olyan dolgokat, amelyeket szerintük nem tudnak, vagy nem értenek a felnőttek!
Majd a csoportok számoljanak be a gyűjtésükről!

Variáció

Csoportmunka helyett már ezen az órán folytathatjuk a versolvasást Gyárfás Endre versével, így a második óra teljesen felszabadítható a sportjátékok számára.

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek éljék át a szöveg, a képzelet és a test
mozgásának együttes
örömét.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers(ek) olvasása, értelmezése
verssorokhoz kapcsolódó
mozgások, sportjátékok
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tornaszerek (tornaterem)

1.2 Verses tesi
1.2a Sporthasonlatok

45
perc

15
perc

Folytassuk tovább a képzeletjátékot! Olvassuk el Gyárfás Endre: Labdarúgó című versét is!
• Hogyan kapcsolódik Csukás István verséhez?
• Miért nevezi focicsatárnak a hajnalt Gyárfás Endre? És az estét minek nevezi,
kinek tartja?
• Csukás István Napja mit tud? Ő ki lehet a focicsapatban: csatár, középpályás,
hátvéd?
• Miért illenek a focizás képei a Nap, a hajnal és este képéhez?

Olvassuk fel a verset hangosan úgy, mintha sportközvetítés lenne! Ki lesz az első
sportriporter?
Mit tudunk még a sportokhoz, sporttevékenységekhez hasonlítani? Alkossunk
közösen sporthasonlatokat!

Variáció

Szintén sporthasonlatra épül Bella István: Napvilágrekord című verse, csak egy
kicsit nehezebben kódolható. Feldolgozását ezért csak nyelvileg érettebb csoporttal javasoljuk (a vers elérhető a Reftantáron).
• Milyen sportág képe bomlik ki ebben a versben?
• Kik a súlyemelők? És mi a súly, amit felemelnek?
• Mit gondoltok, miért van vasból az ég?
• Mire utal a cím? Mi jut eszetekbe róla?

1.2b Irodalmi tesióra

30
perc

A két (vagy három) vers alapján összerakhatunk egy irodalmi tesiórát,
ahol a feladatok a versekhez, illetve verssorokhoz köthetőek. (Az utolsó három
csak abban az esetben, ha foglalkoztunk a Napvilágrekord című verssel is.)
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• „a Nap gólt lőtt az ablak jobbfelső sarkába!” – kapura rúgás, falra rúgás
• „Focicsatár! Fejéről a naplabda a magasba száll” – fejelés labdával társnak vagy
kapura

• „Az estkapus kivédené” – kapusnak labdadobás, labdafejelés, reflexgyakorlatok,
védés karral (labdafogással), lábbal
• „A tigris helyből átugorja a kerítést” – magasugrás, akadályfutás, átugrás akadályokon, helyből magasugrás, távolugrás
• „Piros mozdonyszemével kitolat az éjszaka, mindig tolat” – tolató sorverseny,
tolató fogó: csak háttal lehet szaladni
• „De te a füttyöket se hallod, a tülülüző hegyoldalt” – hegyoldalra: ferde padra
mászás, lazításnak füttyverseny vagy közös tülülüzés
• „Rosszabb vagy a medvénél” – medvejárás, cammogás négykézláb
• „Az izgága súlyemelők” – súlyzógyakorlatok, fekvőtámasz (saját súly megemelése)
• „mellükig emelik… kilökik” – medicinlabda mellkasig emelése, lökése magasba
vagy távolba dobás
• „…verejték hull. Vastaps” – tapsváltó sorverseny (csattanó pacsival), gyors futásgyakorlatokkal
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2.

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Pinczési Judit:
Nagymama
Dávid Ádám:
A Virág utcai focibajnokság (részlet)
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Szöveggyűjtemény
Tornaszerek
A regény könyv
formátumban

Sportos nagyi
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra
(magyar, testnevelés)
A mai világban az élsporton, a versenysporton van a hangsúly,
pedig a sport egy életforma. Jó, ha a gyerekek felfedezik, hogy
Miről szól ez
egykor a nagyszüleik is sportoltak, és tiszteletre méltó dolog, ha
a tanegység?
ma is azt teszik, még ha kisebb intenzitással is. A regényrészlet
ráirányítja a figyelmet az idősek sportolói, edzői kompetenciáira,
és lehetőséget ad a csapatmunkában való szövegfeldolgozásra, tervezésre.

Áttekintő vázlat

2.1 Sportos nagyi
2.1a Mit sportolt a nagyi?
2.1b A nagyi sportol
2.1c Nagyi-tesi
2.2 Focibajnokság
2.2a Vébé Virág utcában
2.2b Osztálybajnokság
Összesen:

45 perc
10 perc
15 perc
20 perc
45 perc
20 perc
25 perc
2x45 perc

A gyerekek előzetesen kérdezzék meg a nagyszüleiket, hogy most
sportolnak-e valamit! Ha igen, mit? Tudják meg azt is, hogy fiatalkorukban mit sportoltak!
Előkészületek
Az első óra megtartható az udvaron, a szabadban is. A második
órára menjünk fel a terembe, és kis csapatokban folytassuk a
munkát, amihez át lehet rendezni a termet!
Ha meg tudjuk szervezni, érdemes a gyerekek legjobb tervét megvalósítani szülők, nagyszülők bevonásával. Remek év végi, nyári szüneti program lehet belőle.

FELADATOK LEÍRÁSA
MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék
meg, hogy az idősek
is sportolnak, nekik is
szükségük van rendszeres mozgásra.
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2.1 Sportos nagyi
2.1a Mit sportolt a nagyi?

45
perc

10
perc

A gyerekek számoljanak be arról, hogy mit tudtak meg, mit sportolt a
nagyi és a nagypapa fiatal korában, illetve sportol-e ma valamit! Hány nagyszülő
sportol mind a mai napig? Miért fontos a sport? Miért jó, ha idős korban is
sportolnak az emberek?

2.1 b A nagyi sportol

15
perc

A pedagógus olvassa fel a gyerekeknek el Pinczési Judit: Nagymama című
versét olyan hangon, mintha egy gyerek mondaná!
Majd kérdezzük meg:
• Ki beszélt ebben a versben? Miért gondoltok épp rá (az unokára)?
Olvassátok el ti is a verset, és keressétek meg, hogyan szeretne segíteni az unoka
a nagyamamának!
• Milyen sportok kerülnek szóba?
• Miért akar az unoka mindben „lassítani” (visszafogottan mozogni, teljesíteni)?
• Mit gondoltok, a nagyi mit szólt az unokája ötletéhez?

2.1c Nagyi-tesi

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Vers olvasása, értelmezése
Nagyi-tesi – „lassító”
gyakorlatok
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tornaszerek

20
perc

Végezzetek olyan gyakorlatokat, amelyeket a nagyi is el tudna végezni!
Tartsatok futóverseny helyett lassúsági próbát! Hogyan tudtok egy adott távolságot folyamatosan mozogva minél lassabban megtenni?
Ugyanezt kerékpárral is próbáljátok ki úgy, hogy a lábat nem szabad letenni! (A
lendület miatt muszáj haladni, különben egyensúlyát veszti a kerékpáros.)
További játékformák:
• Lassú labdavezetés lábbal
• Lábbal kapura gurító verseny
• Helyből távollépés (helyből távolugrás helyett)
• Kislabdadobás alsó dobással (alulról lendítve)
• Szatyorcipelés (fél karral, két karral)
• Lépcsőzés stb.

2.2 Focibajnokság
2.2a Vébé Virág utcában

45
perc

20
perc

Dávid Ádám: A virág utcai focibajnokság című ifjúsági regénye már az
alsós korosztálynak is élvezetes olvasmány, ezért nyugodtan ajánlhatjuk az egész
könyvet nyári olvasmánynak. (Érdemes magát a könyvet is beszerezni, megmutatni. A könyv ajánló oldala elérhető a Reftantáron.)
A regény egyik főszereplője Nagyi, aki fiatalkorában elnyerte a gólkirálynő címet,
és aki kiváló fociedző. De nemcsak ő, hanem egész családja különleges figurákból áll. A 3. osztályos állami olvasókönyvben olvashatunk egy egész fejezetet a
könyvből, ami bemutatja a Kovács családot (II/127-131. o.).
Szöveggyűjteményünkben egy újabb fejezet részletét közöljük, amiben kiderül,
Nagyi hogyan szervezte meg a Virág utcai focibajnokságot.

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek éljék át a csapatmunka élményét az
olvasmány feldolgozása
és önálló tervezés során.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szöveg olvasása,
értelmezése, tervezés
csoportmunkában
Csoportbeszámolók
Értékelés, közös terv
elfogadása, készítése
(Focibajnokság szervezése a tervek alapján)
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
A regény könyv formátumban
JEGYZETEIM
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Osszuk a gyerekeket csapatokra! Csapatkötelékben olvassák el a történetet, és
figyeljék meg Nagyi szervező munkáját, majd számoljanak be róla!
• Milyen rendszere volt a bajnokságnak és az edzéseknek?
• Milyen szabályokat vezetett be Nagyi?
• Mivel jutalmazta a bajnokot?
• Kik vettek részt a bajnokságban?

2.2b Osztálybajnokság

25
perc

Szintén csapatkötelékben dolgozzanak ki a gyerekek tervet egy osztálybajnokság vagy osztályok közötti bajnokság megszervezéséhez! Találják ki, hogy:
• Milyen csapatok indulhatnak?
• Legyenek-e külön fiú és lánycsapatok, vagy lehetnek-e vegyes csapatok?
• Ki lesz a csapatok edzője, esetleg hívjanak meg a feladatra szülőket, nagyszülőket?
• Milyen rendszerben és mikor zajlik a bajnokság?
• Mi lesz a díj?
• Kikből áll majd a közönség, hogyan szervezzék meg a szurkolást? Stb.
A terveket ismertessék a csapatok! Majd válasszuk ki együtt a legéletképesebbet,
vagy gyúrjunk a tervekből egy közös tervet, ami a leginkább megvalósíthatónak
tűnik!

Variáció

Már csak hozzá kell fogni a bajnokság szervezéséhez. Az iskolai év záró szakaszának vagy a nyári szünetnek kiváló elfoglaltsága lehet egy focibajnokság.
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Gombfoci
Minimum 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó és
játékkészítő óra játékpróbával (magyar, technika)
Miről szól ez
a tanegység?

A vers és a gombfocitörténet részletei kapcsán nemcsak a lassan
elfeledett gombfocijátékot ismerhetik meg a gyerekek, hanem az
Aranycsapatot is. De mit ér a puszta ismeret játékpróba nélkül?
Erre ad lehetőséget a második, tapasztalatszerzésre épülő óra.

Áttekintő vázlat

3.1 Aranycsapat
45 perc
3.1a Fele sem igaz
5 perc
3.1b Az Aranycsapat
20 perc
3.1c Az eltűnt gombfocicsatár
20 perc
3.2 Gombfocibajnokság
min. 45 perc
3.2a Készítsünk gombfocicsapatot!
15 perc
3.2b Gombfocibajnokság
min. 30 perc
Összesen:
min. 2x45 perc

3.

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Aranycsapat – Miklya
Luzsányi Mónika
Keresztesi József: Rövid
vers az Eltűnt Gombfocicsatárról
Tandori Dezső: Nagy
gombfocikönyv (részletek) (online)
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Nagyméretű gombok és
egy kisebb gomb
Öntapadós papír
Ragasztó, filctoll
Esetleg focisták kivágott
arcképe

A gombfoci nem véletlenül tartott lázban nemzedékeket a maga
fénykorában. Gyakorlatilag megelőzte a mai bonyolultabb szerElőkészületek
kezetű stratégiai társas játékokat és a virtuális számítógépes
játékokat. Ma is játsszák sokan, de érdemes újra felfedezni, mert
kiváló társasjáték-lehetőség a gyerekeknek baráti és családi
körben egyaránt. Főleg vakáció idején, amikor van bőven szabad idő. A gombfocis
óra előkészítésével tehát egy jó nyári játéktippet is adunk a gyerekeknek.
Szükség van a játékhoz legalább egy nagyobb és sima felületű asztalra, ami a
tanári asztal is lehet. Ha megtehetjük, a gombfocis órára több ilyen asztalt is beállíthatunk. A pálya vonalait legkönnyebben papír ragasztószalaggal „rajzolhatjuk
fel” (amit a festők használnak, és nem hagy nyomot a felületen, viszont marad
egy kis perem, és megakadhat benne a gomb). Profibb megoldás, ha egy asztalt
vagy asztallapot (esetleg vastag kartont) erre a célra szánunk, és alkoholos filccel
rajzoljuk fel rá a pályát.
A gombfocikészítéshez megfelelő mennyiségű és színű, formájú gombot, öntapadós papírt kell előre beszerezni.
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FELADATOK LEÍRÁSA
MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek kapjanak
képet az Aranycsapat és
a gombfoci nagy korszakáról.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Fele sem igaz játék
Ismeretterjesztő szöveg
olvasása, értelmezése
Vers olvasása,
értelmezése
Videofelvétel megtekintése
(Szövegrészletek meghallgatása a gombfociról)

3.1 Aranycsapat

45
perc

3.1a Fele sem igaz

5
perc

3.1b Az Aranycsapat

20
perc

3.1c Az eltűnt gombfocicsatár

20
perc

Vajon mi lehet az Aranycsapat? Próbáljátok meg kitalálni!
a.) Arannyal befuttatott, elefántcsontból készült miniatűr hadsereg, amelyet
Kossuth Lajos Bem tábornoknak adományozott a sikeres Tavaszi hadjárat után
elismerése jeléül.
b.) Egykori híres magyar válogatott focicsapatunk, amelyik 6:3-ra megverte az
angolokat.
c.) Az a nemzeti válogatott, amelyben a legtöbb aranylabdás sportoló szerepelt
fennállása során. Jelenleg a spanyol válogatott a világ aranycsapata.

Olvassuk el a szöveggyűjteményben található ismeretközlő szöveget az
Aranycsapatról (Miklya Luzsányi Mónika)!
• Mit tudunk meg róluk?
• Milyen sikereket ért el az Aranycsapat?
• Miért volt kiemelten fontos a sikerük?
• Ki volt Puskás Öcsi és Bozsik Cucu?
• Mit neveztek el Puskás Ferencről?

A gyerekek olvassák el Keresztesi József: Rövid vers az Eltűnt Gombfocicsatárról című versét!
• Vajon miről/kiről szól a vers?
• Hogyan, hányféleképpen értelmezhető?
• A játék gombfocicsatárról van szó? Vagy a valós Puskás Öcsiről?
Keressünk a versben indokokat mindkettőre!

Kérdezzük meg a gyerekeket, tudják-e, mi a gombfoci! Ki játszott már gombfocit?
Mik a szabályai?
Ha nem ismerik a játékot, akkor meséljünk nekik arról, hogy éppen az Aranycsapat sikereinek idején lett divatos hazánkban a gombfoci, amit asztali foci néven
is ismernek! A játék során „gombokat” pöckölve kell a labdát a kapuba juttatni.
A Reftantáron elérhető Gombfoci című tankocka félperces videója egy izgalmas
kapura rúgást mutat be.

Vedd figyelembe!

A gombfocijáték szabályait, illetve a pálya méreteinek pontos leírását megtaláljuk a Reftantáron.
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Variáció

Tandori Dezső, aki az Aranycsapat és a gombfoci fénykorában volt tizenéves, maga is szenvedélyesen gombfocizott. Emlékeit felidézve írta meg Nagy
gombfocikönyv című izgalmas sportmeseregényét, aminek részleteit megtaláljuk
a Reftantáron.
Felolvashatunk belőle a gyerekeknek egy-egy részletet a sportközvetítések
stílusában. A szövegben szereplő nevek mind nagy külföldi focisták, sportlegendák, mint például a brazil Coutinho, aki 1962-ben a világbajnok brazil válogatott
kapitánya volt. Kiderül az is, hogy az angolok elleni legendás 6:3 és 7:1 (utóbbi
a visszavágón, Budapesten) indokolja, hogy angol csapatokkal rendezik meg a
vízivárosi gombfocitornát. A medvék és madarak pedig Tandori örök barátai, akik
szereplésével számos verset, történetet írt gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.
Felfedezhetjük, ahogy Tandori belerejti a szövegbe gyerekkori játékának
emlékeit, titkait. Érdemes megfigyelni ezeket: a gombfocipálya leírását, vagy Minyutti felügyelő gyerekkori gombfociélményeit.

3.2 Gombfocibajnokság
3.2a Készítsünk gombfocicsapatot!

min.
60 perc

15
perc

Magunk is készíthetünk gombfocicsapatot, viszonylag rövid idő alatt,
hiszen minden gyereknek elég egy-két játékost elkészítenie. Egy osztály néhány
perc alatt akár két csapatot is elkészíthet, és már indulhat is a játék!

A gombfocihoz csapatonként 11 egyforma méretű, színű és formájú nagy gomb
szükséges (kabátgombok), amire felülről egy kis öntapadós papírt ragasztanak a
gyerekek. A papírra ráragaszthatják a kedvenc játékosuk képét, ráírhatják a nevét
és/vagy a játékos számát.
Egy másik markáns színnel, ugyanakkora méretű gombokkal készüljön el a másik
csapat is! Most már csak egy pici (lehetőleg fehér) sima gombra van szükségünk.
Ez lesz a labda. És már készen is állunk a játékra.

Vedd figyelembe!

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék meg
és próbálják ki az eredeti
gombfocijátékot!
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Gombfocikészítés gombokból
Gombfocirangadó asztalon
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Nagyméretű gombok és
egy kisebb gomb
Öntapadós papír
Ragasztó, filctoll
Esetleg focisták kivágott
arcképe

Ma is lehet kész gombfocicsapat-készletet kapni, nem is túl drága. Régi készletet is találunk bőven, például a Vaterán. De ismerkedésnek sokkal izgalmasabb
az eredeti gombos változat. Nálunk a játékot a 20. század első évtizedeiben, a
futball elterjedésével egy időben iskoláskorú gyerekek játszották. A játékosok ekkor még gombokból készültek, a posztjuknak megfelelő méretben és formában. A
labda egy kisebb gomb volt.
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3.2b Gombfocibajnokság

min.
30 perc

Rendezzünk gombfocibajnokságot! Ehhez szükség lesz legalább 2-3 gomb
focicsapatra, hogy körforgóban mehessen a bajnokság. Ha nincs profi gombfocipályánk (valószínűleg nincs), akkor egyszerűsített szabályzattal az alapvonalak
felfestése nélkül is játszhatjuk egy nagyobb ebédlő- vagy íróasztalon. Esetleg
(festők által használt, festékboltokban kapható) papír ragasztószalaggal is „felfesthetjük” a pályát jelző vonalakat az asztalra. Köves padlóra, parkettára is fel
tudjuk ragasztani így a pálya vonalait.
A gombfocipálya méreteinek pontos leírását megtaláljuk a Reftantáron.
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Focis témanap
Minimum 5x45 perces komplex témanap
(magyar, testnevelés, vizuális kultúra, ének-zene)
Focizni általában minden fiú szeret, és a lányok között is akadnak
páran, akik nem vetik meg a labda kergetését. Ezen a témanapon
Miről szól ez
a tanegység?
szeretnénk, ha többen kedvet kapnának a focihoz, azok is, akik
eddig nem nagyon próbálták ki. A témanapon előkerülő szövegek
mind a fociról szólnak, de a kedvelt labdajátékon és szabályain
kívül a gyerekek többek között szurkolói illemszabályt is készíthetnek, írhatnak
sporthírt, közvetíthetnek képzeletbeli sporteseményt, tervezhetnek csapatmezt,
vagy éppen kapura is lőhetnek.

Áttekintő vázlat

4.1 Gólkirály
4.1a Fonalgombolyag
4.1b Mirr-Murr, a gólkirály
4.1c Szurkolói szótár
4.2 Sportközvetítés
4.2a Szurkolói szótár
4.2b Legszebb magyar gólok
4.2c Sporthír
4.3 Szokott-e Isten játszani?
4.3a Szokott-e Isten játszani?
4.3b Isten a magyar válogatottban
4.4 Focisták kézikönyve
4.4a Kézikönyv csapatmunkában
4.4b Csapatbeszámolók
4.5 Focis tesióra
4.5a Bemelegítés
4.5b Labdaérzék fejlesztése
4.5c Cserefoci
Összesen

45 perc
15 perc
15 perc
15 perc
45 perc
10 perc
10 perc
25 perc
min. 45 perc
15 perc
30 perc
45 perc
30 perc
15 perc
45 perc
10 perc
10 perc
25 perc
min. 5x45 perc

4.

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Csukás István:
Mirr-Murr, a gólkirály
Miklya Zsolt:
Szokott-e Isten játszani?
Lázár Ervin: Foci
József Attila: Isten
Kiss Ottó:
Focisták kézikönyve
(részlet)
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Szöveggyűjtemény
Internet, projektor,
hangfal
Füzet, íróeszköz
A kreatív feladatokhoz
szükséges anyagok,
eszközök: rajzlap, mobiltelefon, rajzeszközök,
labdák, ritmushangszerek
Tesiórához:
Tornaterem vagy focipálya
Néhány focilabda,
focikapu
Szlalom-akadályok
Síp
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Tanegységeink között a szövegek jellege miatt túlsúlyban van
a foci, de ez nem jelenti azt, hogy minden focis órát meg kell
Előkészületek
tartani. Rövidebb-hosszabb egységek között választhatunk. Ez
a témanap a leghosszabb, egy teljes délelőttöt kitölt, és akár
folytathatjuk délután is egy igazi focimeccsel. Most az a célunk,
hogy mindenkit bevonjunk és labdarúgó-élményben részesítsünk. Főleg a záró
testnevelés órát szervezzük meg körültekintően, a gyerekek mozgáskészségének
megfelelő szinten, hogy igazi játékélményt adjon!

FELADATOK LEÍRÁSA
MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg,
hogy a foci csapatjáték,
tehát egyedül nem megy,
és a káromkodás nem
része a szurkolásnak!
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásjáték gombolyaggal
Mese olvasása, értelmezése
Interaktív multimédiás
feladat
Beszélgetés, kifejezések
gyűjtése
Szurkolói szótár összeállítása
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Fonalgombolyag (erős
pamutfonal)

4.1 Gólkirály
4.1a Fonalgombolyag

45
perc

15
perc

Egy gombolyaggal is lehet csapatban labdajátékot játszani. Próbáljuk ki!
A helyeteken ülve dobjátok egymásnak a gombolyagot, úgy, hogy egyik kezetekkel megfogjátok a fonal nálatok levő részét, a másik kezetekkel dobjátok tovább!
Vigyázat, a fonalat tartó kézből a fonalat nem szabad elengedni! A játékosok közt
egyre bonyolultabb fonalháló keletkezik, amit majd vissza is kell fejteni.
A játék második felében fejtsétek vissza a hálót úgy, hogy akinél a gombolyag
van, az visszatekeri rá a fonalat! Ehhez át kell lépnie vagy bújnia a fonalak fölött/
alatt, ami érdekes, vicces mozgásokat eredményez. A nehezebb mozgású gyerekeknek segíthet a csoport, ha felemelik a kezüket és vele a hálót. Így könnyebben el lehet férni alatta. A hálóemeléssel a játékot is felgyorsíthatjuk.

Vedd figyelembe!

A fonal visszagombolyítása hálóemeléssel is időigényes. Ha még jobban szeretnénk gyorsítani a játékot, akkor a gombolyagdobálás végén a gyerekek tegyék
le kezükből a fonalat, szakítsuk le a gombolyagról, és gyúrjuk össze a hálót egy
gubancos fonallabdává! Ezt a későbbiekben is használhatjuk, például ha szólítunk valakit, annak odadobjuk a labdát, és beszélhet.
Ügyeljünk rá, hogy puha, de erős fonalat (például szövéshez használt pamutfonalat) használjunk a játékhoz, különben könnyen elszakadhat!

4.1b Mirr-murr, a gólkirály

15
perc

Olvassák el a gyerekek kis csoportokban Csukás István: Mirr-Murr, a gólkirály című meséjét, és mondják el egymásnak a véleményüket Mirr-Murr és a
Kiscsacsi viselkedéséről!
Majd beszéljük meg együtt, milyen szerepet szánt magának Mirr-Murr, és milyen
szerepet szánt a Kiscsacsinak! Hogyan változtak meg később a szerepek? Miért?
Majd oldjuk meg a Mirr-Murr és Kiscsacsi című tankocka feladatát (elérhető a
Reftantáron)!
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Keressünk olyan tulajdonságokat is, amelyek mindkettőjükre jellemzők!
A gyerekek gyűjtsék ki azokat a mondatokat, amelyeket szurkolásra használt a
Kiscsacsi! Gyűjtsünk még ilyen mondatokat!

Vedd figyelembe!

A szurkolásnál gyakran elszabadulnak az indulatok, és olyan mondatok, kifejezések hagyják el a szurkolók száját, ami kifejezetten bántó, sértő, trágár. Ez még a
gyerekek szüleivel, rokonaival is előfordul otthon, meccsnézés közben. A feladat
lehetőséget nyújt arra, hogy beszélgessünk erről a problémáról is a gyerekekkel.
• Miért nem illik káromkodni a futballmeccsen?
• Miért káros meccsnézés közben (és bármikor) trágár szavakat használni?
• Kinek, minek ártunk vele?
• Miért káromkodnak mégis az emberek?

Kapcsolódó

Jó, ha gyerekek tudják, hogy a káromkodást a Biblia is szigorúan tiltja. A „Ne
mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét” (2Mózes 20,7; 5Mózes 5,11) az Ószövetség egyik legfontosabb parancsa, a Tízparancsolatban kapott helyet. Aki Istent
szidalmazza, az bűnt követ el. Isten tiszteletéhez és szeretetéhez kapcsolódik
a felebarát szeretetének parancsa (Lukács 10,27), tehát hívő ember sem Istent,
sem embert nem szidalmazhat. Persze a káromkodásnak sok formája van, ami
valószínűleg az első keresztényektől sem állt távol. Erre utal, hogy Pál apostol az
efezusiaknak ezt írja levelében: „Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és
istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt.” (Efezus 4,31)
A gyerekeknek természetesen nem kell ilyen részletekbe menő teológiai magyarázatot adni, de fontos, hogy megértsék: a káromkodás, szitkozódás nem játék,
akkor sem, ha erős a csoportnyomás, vagy éppen divatja van. A káromkodással
ugyanis vétünk Isten, embertársaink és önmagunk ellen is.

4.1c Szurkolói szótár

A gyerekek állítsanak össze egy szurkolói szótárt, ami olyan kifejezéseket
tartalmaz, ami nyugodtan használható buzdításra, nem sért meg senkit!
A csoportok olvassák fel gyűjtéseiket!

15
perc

JEGYZETEIM
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A (sport)hír jellemzőinek
megismerése és alkalmazása.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szurkolói szótár kiegészítése, kipróbálása
Sportközvetítés megtekintése szurkolással
Sporthír sajátosságainak
megfigyelése
Sporthír írása
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Szurkolói szótár
Sporthír a Nemzeti Sport
Online-ról

4.2 Sportközvetítés

45
perc

4.2a Szurkolói szótár

10
perc

4.2b Legszebb magyar gólok

10
perc

Vegyük elő ismét az előző órán kidolgozott szurkolói szótárt! Vannak-e
még olyan kifejezések, melyekkel ki tudnánk egészíteni a szótárt?
Próbáljuk ki a legjobbakat! Mitől olyan jók? (Lelkesítők, leleményesek, jól mondhatók, kórusban jól hangzanak stb.)

Most nézzünk meg egy válogatást a legszebbnek ítélt magyar gólokból!
Először hang nélkül (lásd a Magyar válogatott gólok 2016-2019 című tankockát a
Reftantáron)!
Majd nézzük meg ugyanezt a videót hanggal (Legszebb gólok magyar válogatott
2016-2019 címmel szintén a Reftantáron)! A gyerekek figyeljék meg a sportriporterek kommentálását! Milyen szavakat használnak? Milyen stílusban beszélnek?
Hogyan, mivel érzékeltetik az érzelmeket, a feszültség fokozását?

4.2c Sporthír

25
perc

A gyerekek egyénileg vagy kis csoportban írjanak rövid sporthírt egy számukra fontos sporteseményről, amely lehet egy iskolai sportverseny, de valami
profi világverseny is (és nem csak foci)!

Vedd figyelembe!

Figyeljük meg a gyerekekkel a hír (sporthír) műfaji sajátosságait! A Nemzeti
Sport weboldalát behozva először is vizsgáljuk meg, mitől lesz jó egy cím! Majd
nyissunk meg egy cikket (amit olvassunk el előre, nehogy valamilyen meglepetéssel, nem kívánt tartalommal találkozzunk)! Nézzük végig a formai jegyeket
(milyen hosszú, milyen kifejezéseket, mondatokat használ), majd a stílusjegyeket
(hogyan épül fel a cikk, mi a szerkezete, mi a központi információ, azt hogyan
emeli ki a cikk írója stb.)!
Ezek után a gyerekek valószínűleg képesek lesznek egyénileg, párban vagy kis
csoportban megalkotni egy rövid sporthírt.
Ha a csapat nem túl kreatív nyelvileg, akkor válasszunk ki egy olyan sporteseményt, amit mindenki látott (iskolai futóverseny például), és közösen alkossuk
meg a cikket!
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4.3 Szokott-e Isten játszani?

min.
45 perc

4.3a Szokott-e Isten játszani

15
perc

Olvassák el a gyerekek Miklya Zsolt: Szokott-e Isten játszani? című versét,
majd rendezzünk vitát arról, hogy szerintük Isten szokott-e játszani! A gyerekek kis csoportban keressenek érveket és ellenérveket arra, hogy Isten kreatív,
játékos személyiség! Vitassuk meg a kérdést abból a szempontból is, illik-e Isten
személyéhez, tekintélyéhez a játék!

Vedd figyelembe!

Hogy Isten nagyon kreatív, és szeret alkotni és játszani, egyértelműen bizonyítható a teremtés sokszínűségével, illetve azzal, hogy az ember alapvető természetébe van kódolva a játékosság.
A homo ludensről és Isten játékos természetéről Győri János Sámuel evangélikus
lelkész Játék a Bibliában című cikkében olvashatunk (elérhető a Reftantáron).

4.3b Isten a magyar válogatottban

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjenek rá
Isten játékos arcára.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása, értelmezése
Vita, érvelés
Novella olvasása, feldolgozása kreatív feladatokkal
(Verspárhuzam)
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
A kreatív feladatokhoz
szükséges anyagok, eszközök: rajzlap, mobiltelefon, rajzeszközök, labdák,
ritmushangszerek

min.
30 perc

Olvassuk fel a gyerekeknek Lázár Ervin: Foci című novelláját, és kérdezzük
meg, van-e olyan szó vagy szófordulat, amit nem értettek!
Felmerülhet, hogy mit jelent az „oxford”. A futballnyelvben az oxford, oxi azt
jelenti: külsővel (a láb külső élével) dekázik, passzol.

Megbeszélés után a gyerekek saját választásuk szerint döntsék el, hogy milyen
formában szeretnének foglalkozni a szövegben olvasottakkal!
• Írjanak hírt, vagy készítsenek hangfelvétellel sportközvetítést arról a meccsről,
amelyben Isten beáll öt percre a magyar válogatottba! A hangfelvételhez a
saját telefonjukat használhatják, ha van. (Verbális-nyelvi intelligencia)
Készítsenek
egy grafikont arról, hogyan alakult a meccs, illetve hogyan, mennyi•
vel ugrott meg a magyarok esélye az utolsó öt percben! (Matematikai-logikai
intelligencia)
• Tervezzenek emléklapot, pólót az „isteni meccs” emlékére! (Vizuális-térbeli
intelligencia)
• Írjanak egy csapatindulót az „isteni focicsapat” számára egy általuk ismert
dallamra! Az indulót ritmushangszerekkel is kísérhetik, és adják is elő! (Zenei-ritmikus intelligencia)
• Mit tesz Isten – az elegánsan öltözött úr – a focilabdával? Próbálják meg a
gyerekek lemozogni (labda nélkül, pantomimmozgással) a novellában olvasott focimozgásokat! A focisták labdával is próbálkozhatnak. (Testi-mozgásos
intelligencia)
• Írjanak le egy képzeletbeli találkozást a focicsatár Istennel (rövid elbeszélés)!
(Kapcsolati intelligencia)
• Írják össze azokat a kérdéseket, melyeket Istennek feltennének a sporttal, focival kapcsolatban! (Önismereti intelligencia)
JEGYZETEIM
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• Írjanak szurkolói imádságot kedvenc sportolójukkal, sportágukkal (nem
feltétlenül a focival!) kapcsolatban! (Egzisztenciális intelligencia)

Vedd figyelembe!

A feladatokat a sokrétű intelligencia elméletét figyelembe véve állítottuk össze,
a különböző intelligenciatípusok szerint (a domináns intelligenciatípus van
kiemelve). A feladatok egyénileg, párban és kis csoportokban is elvégezhetőek
a gyerekek döntése, választása szerint. Egy gyerek akár több feladatot is megoldhat.
A feladatsor, akár egy vagy több tanórát is kitölthet.
Óra végén a gyerekek mutassák be, mit végeztek!

Variáció

A novellában elhangzik egy József Attila-idézet. Nem pontosan, hanem átalakítva, a lényege szerint. Megtaláljuk a költő Isten című versében, amire hívjuk fel a
gyerekek figyelmét! Az órai szövegfeldolgozásba nem vonjuk be a verset, párhuzamként szerepel a szöveggyűjteményben, otthoni elolvasásra ajánlott.

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismereteinek
bővítése a fociról önálló
csapatmunkában
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szöveg olvasása, csoportos feldolgozása
Szómagyarázatok írása
lexikonstílusban
Csoportbeszámolók,
definíciók kiegészítése
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4.4 Focisták kézikönyve
4.4a Kézikönyv csapatmunkában

45
perc

30
perc

Olvassuk el a gyerekekkel Kiss Ottó: Focisták kézikönyve című regényének
részletét, majd kis csoportokban (csapatokban) írjanak szómagyarázatokat, pár
mondatos lexikoncikkeket a szövegből kiemelt szavakról! Minden csoport megkapja a listát, ami alapján írják meg a szómagyarázatokat fontossági sorrendben,
esetleg osszák szét a szavakat maguk között! Csoportonként más-más lehet a
feladatmegoldás „taktikája”:
mérkőzés (meccs)
mez
kapus
mezőnyjátékos
csatár
hátvéd
bíró
kiállítás
térfélcsere
lövés
taktika
szabadrúgás
sorfal

felső sarok
cselez
passzol
les
játékidő
A szócikket a gyerekek nyilván csak a saját, eddig meglévő ismereteikből meríthetik, de valószínű, hogy minden osztályban van néhány gyerek, aki eléggé
otthon van a fociban. Ügyeljünk arra, hogy minden csoportba kerüljön ilyen, aki
segíthet a többieknek, ha hiányosak az információik!
Egy kifejezés van a történetben, ami az előzmények nélkül nehezen érthető. Az
„abszolút fiú” a legnagyobb fiú az ellenfél játékosai közül, aki játék közben is
vagy tízszer elmondta, hogy abszolút, így ragadt rá ez a név.

4.4b Csapatbeszámolók

15
perc

A csapatok váltott sorrendben olvassák fel egy-egy szó magyarázatát! A
felolvasás sorrendjét pénzfeldobással (vagy más módszerrel) kisorsolhatjuk.
A következő szó magyarázatát a soron következő csapat felolvassa, a többiek
figyelnek, és akkor jeleznek, ha lényeges kiegészítenivalójuk van. Aki ezt jelzi,
szintén felolvashatja a szómagyarázatát. Ha nem lényeges a különbség, a bíró (a
pedagógus) figyelmezteti a csapatot. Háromszori figyelmeztetés után a csapat
egy soron következő felolvasásból kimarad. Így fegyelmezhetjük a „nyomulókat”,
ugyanakkor szerepjátékos szabályt vihetünk a feladat ellenőrzésébe, amivel
érdekesebb lesz a játék.

Vedd figyelembe!

Kiss Ottó könyve egy gyermektörténetbe ágyazva meséli el a foci alapvető szabályait. A Focisták kézikönyvét bevihetjük az órára, és ajánlhatjuk nyári olvasmánynak is, kiadós focicsaták mellé (könyvajánló elérhető a Reftantáron).

4.5 Focis tesióra

45
perc

Már csak a foci hiányzik. Szervezzünk olyan testnevelésórát, amin a labdarúgás
alapelemeinek gyakorlása után igazi csapatjáték következik. A csapatok maradhatnak az előző órán kialakított csapatkötelékben, de újraválaszthatjuk a csapatokat mozgáskészség szempontjából is.

4.5a Bemelegítés

Bemelegítő nyújtó és gimnasztikai gyakorlatok után – ami minden sportnál alapkövetelmény – végezzünk iramváltó futásgyakorlatokat:

10
perc

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Ne csak beszéljünk a
fociról, szerezzünk róla
mozgásélményt!
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Bemelegítő nyújtó és
gimnasztikai gyakorlatok
Futás iram- és irányváltásokkal
Labdavezető, kapura
rúgó gyakorlatok
Foci cseresor-váltásokkal
JEGYZETEIM
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MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tornaterem vagy focipálya
Néhány focilabda,
focikapu
Szlalom-akadályok
Síp

• lassú kocogásból jelre gyors vágta, majd jelre lassú kocogás újra
• lassú kocogás, jelre fordulás, vágta vissza
• gyors vágta, jelre fordulás, kocogás vissza
• gyors vágta, jelre fordulás, vágta vissza
4.5b Labdaérzék fejlesztése

• Cselezés szlalompályán akadályok között, a végén rúgás üres kapura.

10
perc

Mindezt gyakorolhatjuk egymás mellett két-három sorban, végül sorversenyt is
rendezhetünk.
• Célzott kapura lövés egyre távolabbról. A kapura tartó lövést kapus védi.

4.5c Cserefoci

25
perc

Két csapatot választunk, lehetőleg mindenki játsszon (lányok-fiúk vegyesen)! A csapatok 9, 12 vagy 15/16 játékosból állnak, de nem játszanak egyszerre.
Mindkét csapaton belül 3-3 vagy 4-4 fős csoportokat alakítunk, melyeket megszámozunk (mindenki megjegyzi a számát), ezek lesznek a cseresorok. A csapatok 1.
sora kezd, a labdarúgás szabályai szerint játszunk. Tornateremben a falról vis�szapattanó labda is játékban marad. Néhány perc elteltével a pedagógus másik
cseresor számát mondja, mire a játékban lévők leszaladnak a pályáról, a szólítottak pedig befutnak az alapvonalról, és kergetik tovább a labdát. Csak guruló
labdával lehet játszani, és tilos az erős lövés. Gól után az a csapat hozza játékba
a labdát a kapujától, aki kapta. A pedagógus ügyeljen rá, hogy lehetőleg minden
cseresorra egyenlő idő jusson!
Játék forrása: Mozgásos játékok / Cserefutball (71-72. o. – elérhető a Reftantáron).
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5.

Sportnapközi

tanegység

Napközis foglalkozás, minimum 2x45 perc,
de inkább egy egész délután
(magyar, hittan, testnevelés)

Miről szól ez
a tanegység?

Tanév vége felé már a napköziben is könnyebb egy-egy sportnapot szervezni, amit a gyerekek is nagyon szeretnek. Ennek a
sportnapközis foglalkozásnak egy történet és egy bibliai ige az
alapja, célja pedig a kooperációs készség és a mozgásos intelligencia fejlesztése, összekapcsolása.

Áttekintő vázlat

5.1 Sportnapközi
5.1a Balu története
5.1b Mózes és Áron
5.1c Sportnapközi
Összesen:

Előkészületek

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Miklya Luzsányi Mónika:
Sportnapközi
(Hajnal Anna: Úszólecke)
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Szöveggyűjtemény
Tornaszerek, strandjátékok

min. 2x45 perc
20 perc
10- 20 perc
min. 50-60 perc
min. 2x45 perc

Válasszuk ki a megfelelő szabadtéri helyszínt, ami lehet az udvar,
de lehet a strand is! Készítsük elő a játékhoz szükséges tornaszereket, strandjátékokat!

FELADATOK LEÍRÁSA
5.1 Sportnapközi
5.1a Balu története

min.
2x45
perc
20
perc

Ezt az alkalmat elejétől végéig a szabadban, az udvaron tartsuk meg! A
gyerekek vigyék le magukkal a szöveggyűjteményt, és mindenki maga olvassa el
Miklya Luzsányi Mónika: Sportnapközi című történetét! Olvasópárok is alakulhatnak, amivel már előkészítjük az olvasmányt is. Majd gyűljünk össze egy körbe a
beszélgetéshez!
Ha kimegyünk a strandra, akkor csak a pedagógus vigye a szöveggyűjteményt, és
ő olvassa fel az indukciós szöveget!
Majd beszélgessünk:
• Vajon miért nem akart Balu pingpongozni?
• Van-e olyan sport, amit ti nem szerettek?

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Kooperációs készség és
mozgásos intelligencia
együttes fejlesztése.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szöveg olvasása és értelmezése
Beszélgetés bibliai
indukcióval
Sporttevékenységek
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tornaszerek, strandjátékok
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• Előfordult-e már, hogy szégyelltétek magatokat sportolás közben? Miért, mikor?
• Mi segíthet ezen? Számít-e, hogy a többiek hogyan állnak hozzá a testalkatodhoz, sportteljesítményedhez? Ha gátlásaid vannak a tested vagy a sport miatt,
mit gondolsz ki, hogyan tudna segíteni?

5.1b Mózes és Áron

10-20
perc

Mi mindent tudunk meg Mózesről és Áronról a történetből?
Milyennek képzelitek el Mózest, és milyennek Áront?
Neked van-e ilyen segítőtársad (aki lehet, hogy nem a testvéred, de olyan, mintha az lenne)? Meséljetek arról, mi mindenben segítettetek már egymásnak!

Vedd figyelembe!

Ajánlhatjuk a gyerekeknek Miklya Luzsányi Mónika: Balu a suliban című könyvét
(Parakletos Könyvesház, 2013). A gyermekregény két főszereplője Balu és Panna,
a két testvér. Balu első osztályos, Panna pedig már negyedikes. Történeteiken
keresztül bepillanthatunk a gyerekek iskolai és családi hétköznapjaiba. A regény
gyerek-áhítatoskönyvként is használható, mivel a történetek etikai témákról szólnak, és ahol lehet, bibliai párhuzam, intertextus is beleépül.

Kapcsolódó

Mózes és Áron történetéhez lásd elsősorban Mózes 2. könyve 4. részét (különösen a 14–17. verseket)!

5.1c Sportnapközi

min.
50-60
perc

A sportfeladatokhoz a gyerekek alkossanak párokat! A mozgások kiválasztásánál fontos, hogy olyan feladatok legyenek, amelyekben a gyerekeknek
párosan, egymással kooperálva kell együtt dolgozniuk!
Néhány ötlet a mozgásokhoz:
• Párosfogó (fogó, menekülők is párban)
• Fészekfogó (párok kézfogással fészket alkotnak, fogó és menekülő köztük szalad, fészekbe bújás a ház, akinek hátat fordít, az menekül tovább)
• Talicskázás
• Sótörés
• Pingpong
• Tollaslabda, tenisz (szivacslabdával)
• Focilabda passzolás
• Fejelés egymásnak párban
A Reftantáron további páros gimnasztikai és labdagyakorlatokat találunk.

Variáció

Ha strandra megyünk a gyerekekkel, akkor a Hajnal Anna: Úszólecke című verséhez kapcsolódó feladatokat is megoldhatjuk, illetve vízi játékokat szervezhetünk.
(Lásd Egyéb ötletek: 6.1!)
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6.

Egyéb ötletek
FELADATOK LEÍRÁSA
6.1 Úszólecke
6.1a Kacsaúszás

tanegység
25
perc

+
strand
játék
10
perc

Tegyük fel a gyerekeknek a kérdést:
• Ki tud úszni? (Feltehető, hogy nem mindenki.)
• Ha ugyanezt egy kacsaosztályban kérdezné meg a kacsa tanító néni/bácsi, milyen választ kapnánk? (Minden kacsa tud úszni. Pedig nem tanítja őket senki.)
• Miért tudnak a kacsák úszni? És hogyan úsznak? Ki mit tud erről?
Hallgassuk meg a gyerekeket, majd egészítsük ki válaszaikat az alábbiak alapján:
• csónak alakú test, ami a vízi életmódhoz alkalmazkodott
• erős úszó- vagy evezőlábak úszóhártyával
• dús, tömött tollazat, hogy ne ázzon át, faggyúmirigyük váladékával zsírozzák be
• víz alá bukva szerzik táplálékukat, lemezes csőrükkel szűrik a vizet

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Az úszás természetes
mozgásformájának tudatosítása és megszerettetése.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés az úszómadarak (kacsa) úszó
életmódjáról
Vers olvasása és értelmezése, vélemények, vita
Játékok a vízben
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Strandjátékok, vízi sport
eszközök

Megnézhetünk egy víz alatti videofelvételt is a kacsák úszásáról (elérhető a Reftantáron).

6.1b Úszólecke

15
perc

Könnyű a kacsáknak – mondhatjátok.
Olvassuk fel Hajnal Anna: Úszólecke című versét (elérhető a Reftantáron). Neki is
ez a véleménye?
• És nektek könnyű megtanulni úszni?
• Mit mond erről a vers? Vitassuk meg!
• Szerintetek mi kell ahhoz, hogy az úszástanulás sikeres legyen?
• Milyen játékokkal lehet a vizet, a lubickolást, a víz alá merülést megszerettetni?

Vedd figyelembe!

A verset könyv formában is megkereshetjük a könyvtárban: Hajnal Anna: Az elefántról meg a fánkról (Móra Kiadó, 1976, 7. o.).

6.1c Vízi játékok – ízelítő

Ha szakszerűbben szeretnénk alkalmazni a vízi játékokat, érdemes tanulmányozni az Eszterházy Károly Főiskola (ma már Egyetem) Sporttudományi Intézetének
Mozgásos játékok című kiadványát (Eger, 2015), ami külön fejezetet szentel a vízi
játékoknak (112-140. o. – elérhető a Reftantáron).
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Kedvcsinálónak néhány önállóan is játszható játék:
• Vízbe ugrás hulahoppkarikába, úszógumiba.
• Kincskeresés: Kincseket (merülő tárgyak, játékfigurák, gumilabdák, kulcsok, vízzel telt műanyag üvegek, konzerves doboz stb.) rejtünk a medence aljára, amit
a gyerekeknek meg kell keresni.
• Hajócsata: A gyerekek (4-5 fő) körben állnak, középen kis, apró, könnyű kupakok, labdák, úszó műanyagjátékok (például kacsa). Jelre mindenki egyszerre
elkezdi fújni a tárgyakat úgy, hogy azok tőle minél távolabbra kerüljenek. Az
nyer, akinek a közelébe nem került egy tárgy sem.
• Lovagold meg a deszkát: Rá kell ülni a deszkára, és egyensúlyozva fennmaradni
rajta. Végezhető labdával, vízi nudlival, egyéb eszközzel is.
• Tűz – víz – repülő: Tűznél le kell merülni a víz alá, víznél kimászni a partra, repülőnél pedig fedezékbe bújni valamelyik víz tetején lebegő eszköz alatt.

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek kapjanak
betekintést az eredeti
olimpiai játékokba
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szövegfeldolgozás
Koszorúfonás
Olimpiai testnevelés
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Hajlékony vesszők, leveles ágak
Metszőolló
Ugrókötél, frizbi

6.2 Olimpiai témanap
6.2a A görög embereszmény

min.
3x45
perc
45
perc

Olvassuk fel a gyerekeknek Kubány Éva: A Nagy erejű Milón című mondáját a Vasárnap című családi magazinból (elérhető a Reftantáron)!
Beszélgessünk arról, milyennek ismertük meg Milónt, aki nemcsak jó sportoló,
hanem eszes, tanult férfi is volt, az ókori görög férfiideálnak megfelelően!
A gyerekek készítsenek egy személyre szabott „edzéstervet”, hogy nekik mi mindenben kellene fejlődniük, hogy hasonlítsanak a görög eszményképre! (Ne csak a
fizikai, hanem a lelki, szellemi fejlődésre is figyeljenek oda!)
Olvassuk el az Olimpia, a játékok játéka című ismerttartalmú szöveget is, szintén
a Reftantáron (összeállította: Miklya Luzsányi Mónika) a görög olimpiákról, majd
beszélgetéssel dolgozzuk fel!

6.2b Olimpiai koszorú

45
perc

Hazánkban nem honos sem az olaj-, sem a babérfa, amelynek ágaiból
készített koszorúval ékesítették az olimpiai bajnokok fejét. Ám a nálunk is honos,
vadolajfa vagy ezüstfa néven ismert olajfűz, illetve a vízparti fűzfák hajlékony
ágaiból is készíthetünk a gyerekekkel koszorút. Videofelvételen megfigyelhetjük
egy madárfészek-koszorú készítését (elérhető a Reftantáron). A film alapján a
gyerekek el tudják készíteni a saját koszorújukat, amin érdemes a levelek (egy
részét) is meghagyni.
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6.2c Olimpiai tesióra

Próbáljunk ki az egykori olimpiai sportágak közül néhányat, persze csak a
békésebbeket:
• rövid- és hosszútávfutás
• kocsihajtás (páros futás, elöl a ló, hátul a kocsihajtó, ugrókötél a hám)
• távolugrás (variáció: helyből távol)
• diszkoszvetés (frizbivel)

6.3 Győzd le magad
6.3a Ló Szerafin legyőzi önmagát

45
perc

min.
3x30
perc
30
perc

Lázár Ervin: Ló Szerafin legyőzi önmagát című meséje elég hosszú, amit
meghallgathatnak a gyerekek a mesesarokban, a megszokott formában. Ezt akkor
javasoljuk, ha a mesehallgatás bevált, ajándékjellegű alkalom, és a mesét még
nem ismerik (szöveg elérhető a Reftantáron).
Másik lehetőség, hogy a hosszú szöveget a gyerekek olvassák fel láncolvasással, egymásnak adva tovább a stafétát (ők szólítják a következő olvasót). Így
mindenkire sor kerülhet, és a képességei szerint olvashat fel rövidebb-hosszabb
részt a meséből. A pedagógus jelzi a stafétaátadás idejét-helyét. (Ez az olvasási
mód akkor is érdekessé teszi az olvasást, ha a gyerekek már ismerik a mesét. Sőt,
kihívás lehet, hogy milyen gördülékenyen, jó stafétaátadással tudunk így olvasni.)
Majd beszélgessünk a mese alapján!
• Mivel vádolták a társai Ló Szerafint? Igazuk volt-e? Miért? Mit értettek félre?
• Hányszor győzött Ló Szerafin? Mikor mivel győzött? Mi igazolta a gyorsaságát és
a szerénységét?
• Mi a véleményetek Bruckner Szigfrid viselkedéséről?
• Mit jelent Bruckner Szigfrid tanácsa: „Győzd le önmagad!”
• Hogyan győzte le magát Ló Szerafin? Hogyan győzhette volna le magát Bruckner
Szigfrid?
• Te hogyan, miben győzheted le magad?

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek a meseszereplőkkel azonosulva
éljék át a győzelem
fontosságát – elsősorban
önmagunkon.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mesehallgatás-meseolvasás
Beszélgetés, vélemények
a mese alapján
Csapatváltók, sorversenyek
Koszorúfonás
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Hajlékony vesszők, leveles ágak, virágok
Metszőolló, olló

Vedd figyelembe!

A mese szerepel a 4. osztályos állami tankönyvben is (I/77-84.o.). Amennyiben
feldolgoztuk már, ez most ismétlő óra lehet, és a mozgásos játékra, illetve stafétaváltókra helyezhetjük a hangsúlyt.
Ha nem dolgoztuk fel, tehát új szövegről van szó, akkor is választhatjuk a stafétaszerű láncolvasást. Ebben az esetben a gyerekek nyomtatott szöveget vagy
könyvet adhatnak tovább, esetleg a kivetített szöveget olvashatják.

JEGYZETEIM
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Alkalom nyílik most arra is, hogy Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő című
mesekönyvét ajánljuk a gyerekeknek (Móra Kiadó, 1985) nyári olvasmányul.
Érdekes párhuzam az ókori görög kultúrával (és így az olimpiával is):
Delphoi az ókor legkedveltebb és legismertebb jóshelye volt. Szentélye homlokzatán állt ez a mondat (többek között): „Ismerd meg önmagad!” – Nem áll messze
ez a kifejezés a „Győzd le önmagad!” tanácstól.

6.3b Erdei csapatváltó

min.
30 perc

Menjünk ki a szabadba, a „Nagy-rétre”, ami lehet az udvar, egy park vagy
közeli kirándulóhely is!
Tarthatunk itt „mezei” futóversenyt, amelyben a gyerekek egyéni képességeiket
mérik össze.
De ennél is izgalmasabb a futó csapatváltó, amit sorverseny formájában bonyolíthatunk le a legkönnyebben. A váltást egy átadott szalag vagy zöld gally jelezheti.

A csapatváltót más játékos mozgásformákkal is megismételhetjük, akár a mesefigurák szerepében (kiegészítve a többi szereplővel). Például:
• Mikkamakka-futás: akadálykerülés futással
• Szigfrid-szökdelés: lomha indiánszökdelés
• Aromo-ugrás: nyusziugrás
• Szerafin-futás: négylábon futás
• Vacskamati-futás: háttal futás
• Zoárd-lépés: óriáslépéssel járás
• Lajos-bukfenc: bukfenc oda-vissza (puha fűben, esetleg tornaszőnyegen)
• Dömdödöm-próba: gólya viszi a fiát

6.3c Győzelmi koszorú

Győzelmi koszorú készítése Ló Szerafinnak, illetve minden győztesnek.

min.
30 perc

Készíthetünk az előző témanapnál olimpiai koszorúként bemutatott koszorút,
leveles ágakból. De készíthetünk virágkoszorút is, ha találunk hozzá leszedhető
vadvirágot (pitypang, százszorszép). Készítéséhez segédanyagot találunk a Reftantáron.
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Mit szeretnénk
elérni?

A gyerekek átvezetése a tanévből a vakációba,
a tanév látens összegzése. Felkészülés
a tanévzáróra, nyári tervezés,
kötetlenebb foglalkozások.

Miről szól
ez a téma?
Miért fontos
nekünk?
Június utolsó heteiben már kitör a vakáció,
de a pedagógusok számára ez még általában
munkával telik, és a gyerekek közül is sokan
bent maradnak még nyári napköziben.
Ezekre a hetekre olyan tanegységeket
terveztünk, amelyek egyfajta átvezetést
jelentenek az iskola és a nyári szünet között.
Az utolsó iskolai héten is aktuális ezeknek
az óráknak, foglalkozásoknak a megtartása.

1.

Átváltozás

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Mészöly Ágnes:
Átváltozás
(László Noémi:
Nem tudom
Csukás István: Tanévzáró)
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Iskolatáska és tartalma:
tankönyvek, füzetek
Internet, projektor,
hangfal
Szöveggyűjtemény
Füzet/írólap,
íróeszköz

Minimum 2x45 perces komplex foglalkozás
(magyar, kreatív írás, technika)
Miről szól ez
a tanegység?

Iskola-módról átkapcsolunk vakáció-módra, aminek első, elengedhetetlen lépése a táska kipakolása, a tanszerek és az emlékek
rendezése.

Áttekintő vázlat

1.1 Átváltozás
1.1a Táskavizit
1.1b Átváltozás
1.1c Papírrepülő
1.2 Kedvenc sztorim
1.2a Órai emlékek
1.2b Az év sztorija
Összesen:

Előkészületek

Papírrepülő hajtogatására és röptetésére több időt is szánhatunk, és visszatérhet a szünetekben, napköziben is. Jó ezt előre
átgondolni, és így szervezni a napot.

FELADATOK LEÍRÁSA
MIT AKARUNK ELÉRNI?
Látens évösszesítés és a
tanév jelképes elengedése.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Táskavizit, tankönyv-értékrend
Versfilm megtekintése
Vers olvasása és értelmezése, kifejezések
csoportosítása
Papírrepülő hajtogatása
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Iskolatáska és tartalma:
tankönyvek, füzetek
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45 perc
15 perc
15 perc
min. 15 perc
45 perc
20 perc
min. 25 perc
min. 2x45 perc

1.1 Átváltozás
1.1a Táskavizit

45
perc

15
perc

Lehet, hogy év elején már tartottunk táskavizitet. Idézzük fel az ezzel kapcsolatos emlékeinket! (Szeptemberi első téma: Gyerekkuckó, 2. tanegység, 01-1/2,
Ladik Katalin: Az én táskám című verséhez kapcsolódva.)
Ha nem tartottuk meg ezt az órát, akkor sincs gond. Idézzék fel a gyerekek, hogy
milyen volt a táskájuk, milyenek voltak a könyveik, a füzeteik tanév elején!
Ezután minden gyerek pakolja ki a táskája tartalmát a padra! MINDENT rakjanak
ki, és figyeljük meg, milyenek lettek a tankönyvek, a füzetek az év eleji tiszta
lapokhoz képest!
Mi az, ami a leghasználtabb? Miért?

Rakja ki mindenki sorba a padján a tankönyveit aszerint, melyik tárgyat szerette
legjobban ebben az évben! Közben a pedagógus is rakja ki tantárgyanként a könyveket a tanári asztalon, de ő nem értéksorrendben! Minden gyerek vegye el padjáról a három legkedvesebb tankönyvét, és helyezze a tanári asztalon a megfelelő
tankönyvre! Tehát gyerekenként 3-3 könyvet osztunk szét a tankönyvstócok között.
Vajon melyik stóc lesz a legmagasabb, illetve legszámosabb? Ez egyfajta oszlopdiagramként mutatja az osztály értékválasztását.

Vedd figyelembe!

A táskákból vicces, oda nem illő dolgok is előkerülhetnek, amelyeken jót
nevethetünk. De ügyeljünk rá, hogy egy gyerek se szégyenüljön meg azért, amit a
táskájában találtunk!

1.1b Átváltozás

15
perc

Nézzük meg Mészöly Ágnes: Átváltozás című versének hangoskönyv
változatát, válaszhatjuk felirattal vagy felirat nélkül is (elérhető a Reftantáron)!
Majd beszéljük meg, mit jelent, miről szól az Átváltozás!

A gyerekek vegyék elő a szöveggyűjteményt, és keressék ki a versből azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyek a füzet állapotát jelzik a különböző évszakokban!
A táblára rakjunk fel négy képet az évszakokról (vagy csak írjuk fel az évszakok
neveit), és minden évszak köré írjuk fel a versben rájuk jellemző szavakat, kifejezéseket, majd csoportosítva olvassuk is fel ezeket!

1.1c Papírrepülő

min.
15 perc

A versben ugyan a nyár végétől repülnek a repülők az iskola felé, ami az
iskolába való vágyakozást is kifejezi. (Ez nyár végén már jellemző a gyerekekre.)
Most azonban az iskolából röptessünk repülőket a nyár felé!

Hajtogassunk papírrepülőket, és rendezzünk repülőeregető versenyt, akár az
emeleti ablakból az udvarra! Mindezt természetesen úgy, hogy utána lemegyünk,
és összeszedjük a repcsiket. A papírrepülők elengedésével szimbolikusan a tanévet is elengedjük.

Vedd figyelembe!

Ha nem tartjuk fontosnak, hogy a gyerekek megőrizzék a füzeteiket, akkor füzetlapokból is készülhetnek a repülők. Ez egyfajta újrahasznosítást is jelent, és
még mindig jobb repülőkkel elküldeni a füzetlapokon meglévő tudást a nyárra
és így a következő tanévre, mint kidobni a régi füzeteket a kukába. Ha szükséges,
egyeztethetjük mindezt a szülőkkel is.
Papírrepülőt mindenki tud hajtogatni. Ha mégsem, ajánlunk négy egyszerű modellt ábrákkal, videókkal (elérhető a Reftantáron).
JEGYZETEIM
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek idézzék fel
a tanévhez kapcsolódó
kedvenc történeteiket.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szövegalkotás szóban és
írásban
(Vers olvasása, értelmezése és továbbírása)
FELDOLGOZOTT MŰVEK
(László Noémi:
Nem tudom
Csukás István: Tanévzáró)

45
perc

1.2 Kedvenc sztorim
1.2a Órai emlékek

20
perc

A gyerekekkel beszélgessünk arról, hogy
• Melyik volt a kedvenc tantárgyuk, órájuk a tanévben?
• Mit szerettek legjobban csinálni a tanórákon?
• Volt-e olyan óra, feladat, amit nagy örömmel végeztek?
• Volt-e olyan feladattípus, amit szívesen viszontlátnának jövőre is?

Vedd figyelembe!

Ez a beszélgetés a pedagógusnak is jó visszajelzés lehet az éves munkájával
kapcsolatban.

1.2b Az év sztorija

min.
25 perc

Minden osztályban minden évben születnek nagy sztorik. Idézzük fel ezeket, majd mindenki írja le a SZÁMÁRA legfontosabb sztorit az évből! Tehát személyes történet legyen! Akár azt is kiköthetjük, hogy azokat a közismert sztorikat,
amelyek már elhangoztak, nem lehet újra elmesélni.

Vedd figyelembe!

A sztorizás nagyon jó dolog, de ügyeljünk, hogy csak olyan történetek hangozzanak el, amelyek nem bántanak meg senkit!

Variáció

A sztorizás mellé elfér még egy-két vers a lecsapott könyvről-füzetről, sutba dobott (= félredobott) irkáról és iskolatáskáról:
Olvassuk el László Noémi: Nem tudom című versét! Majd beszéljük meg,
• Miért csapta le a könyvet-füzetet a versbeszélő?
Mit csinált inkább?
• Van-e valakinek ilyen könyv- vagy füzetlecsapó élménye a tanévből?
• Mit jelent az „akadémikus” szó?
• Mikor lehet valaki akadémikus?
• Mit kell tennie addig? (Sokat tanulni, és sokat játszani. Mikor minek van az ideje. Sőt, játszva tanulni a legjobb!)
Olvassuk el Csukás István: Tanévzáró című versét is, majd gondoljunk bele szegény táska sorsába! Neki mit hozott, mit jelent a nyár?
Akinek kedve van hozzá, megírhatja az lecsapott könyv/füzet vagy a félredobott/
elfeledett táska balladáját, történetét is.
A Nem tudom és a Tanévzáró című vers mellett a téma legtöbb szövege alkalmas
a tanévzáró ünnepi műsorába. Érdemes ilyen szemmel is végignézni a műveket.
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2.

A fagyi, a fagyi…

tanegység

Tanévzáró fagyizás: 45 perc + fagyiidő
(magyar, kreatív írás, ének-zene)
Miről szól ez
a tanegység?

Az év végi fagyizás sok helyütt hagyomány. Most egy kicsit rendhagyóan csináljuk a dolgot, a fagyi mellé irodalmi finomságokat
is tálalunk. Sőt! Még egy fagyis éneket is megtanulhatunk a gyerekekkel közösen, vagy mondókázhatunk egy jóízűt.

Áttekintő vázlat

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Szöveggyűjtemény
Füzet, íróeszköz
Internet, projektor, hangfal

2.1 Jön június…
45 perc
2.1a Jön június
10 perc
2.1b Jön július, augusztus is
20 perc
2.1c A fagyi
15 perc
2.1d Fagyizás
Összesen:
45 perc + fagyiidő

Előkészületek

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Szabó T. Anna: Június
Csík Mónika: A fagyi

Pénz a fagyizáshoz

A kreatívírás-feladatok és a csoport-, páros vagy egyéni munka
között választhatnak a gyerekek, amire adjunk lehetőséget a
teremben való szabad helyválasztással is!
Szervezzük meg a fagyizást, a költségeket beszéljük meg a szülői
munkaközösséggel!

FELADATOK LEÍRÁSA
2.1 Jön június…
2.1a Jön június

45
perc

10
perc

A gyerekek olvassák el Szabó T. Anna: Június című versét!
Milyennek mutatja be a költő a júniust? Ti milyennek ismeritek? Keressünk még
tulajdonságokat együtt!

2.1b Jön július, augusztus is

A gyerekekkel gyűjtsünk közösen olyan dolgokat, amelyek a másik két
hónapra jellemzőek!

20
perc

Ezek után a gyerekek kis csoportban, párosan vagy egyénileg írjanak
• egy-egy verset a másik két nyári hónap közeledtéről is („Jön július” és „Jön augusztus” címmel)! Lehet szabadverset is írni, nem fontos, hogy rímeljen.

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Teremtsünk jó hangulatot az év végi fagyizáshoz.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás
Tulajdonságok gyűjtése
Kreatív írás: nyári hónapvers vagy -mese
Daltanulás, felolvasó-színház, mondókázás
Fagyizás
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Pénz a fagyizáshoz
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• egy rövid mesét, amelyben Július és Augusztus két vándorlegény, akik hamarosan megérkeznek! Miért várjuk őket, mit hoznak magukkal?

15
perc

2.1c A fagyi

Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy melyik fagyi a kedvencük! Az elhangzott
fagyineveket írjuk fel a táblára, majd hallgassuk meg Csík Mónika: A fagyi című
versét Bertóti Johanna előadásában (a dalfelvétel elérhető a Reftantáron)! A gyerekek figyeljék meg, hogy mely fagyinevek NEM szerepeltek a dalban!
Tanuljuk meg a dalt énekelni!
Ha túl nehéz falatnak tűnik az ének, olvashatjuk a verset szóló-kórus formában,
„A fagyi” kórusszólammal.
Az utolsó versszak mondókaként önállóan is megtanulható és mondogatható.
Ritmusa (ütemhangsúly és időmérték szerint):
Krémes az állam, ragacsos		
a lábam, vadonatúj			
kisnadrágom csupa maszat,		
mégsem bánom, hogy is ne!		

2.1d Fagyizás

–UU│––│UUU
U––│UUU–
––––│UUU–
––––│UUU

Végezetül menjünk el a gyerekekkel közösen fagyizni! Mi is meghívhatjuk őket, de
tehetjük ezt osztálypénzből is, amit természetesen meg kell beszélni a szülőkkel.
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Virágbécé, birka-iskola
Alkotóműhely (magyar, kreatív írás, ének-zene)

Miről szól ez
a tanegység?

Az iskola, a tanulás akkor jó, ha tele van játékkal. Költőink nyelvjátékai is igyekeznek erről gondoskodni. Nemcsak megfejtésre,
felfedezésre inspirálnak, hanem hasonlóan játékos, kreatív szövegalkotásra is. Erre épül „szabad” műhelygyakorlatunk.

Áttekintő vázlat

3.1 Szövegréten
3.1a Virágbécé, meggyszeregy
3.1b Birka-iskola
3.1c Birka-szabadiskola
Összesen:

Előkészületek

3.

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Bella István: Június
Weöres Sándor: A birka-iskola
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Szöveggyűjtemény
Füzet, íróeszköz

45 perc
10 perc
10 perc
25 perc
45 perc

Fontos az oldott, kötetlen műhelyhangulat megteremtése, ezért
érdemes az iskolai kereteket átalakítani kicsit: asztalok, padok
megszokottól eltérő, ligetes elrendezésével.

FELADATOK LEÍRÁSA
3.1 Szövegréten
3.1a Virágbécé, meggyszeregy

45
perc

10
perc

A pedagógus olvassa fel Bella István: Június című versét, a gyerekek csak
hallgassák!
• Milyen furcsa szavak ütötték meg a fületeket? – A gyerekek sorolják, amire emlékeznek!
• Melyik mit jelent? Keressétek meg a furcsa szavakat a versben, és pontosítsuk
vagy közelítsük a jelentésüket!
• Mi lehet az a virágbécé, meggyszeregy, katicasugár? Milyen szavakból keletkeztek? (virág + ábécé, meggy + egyszeregy, katicabogár + napsugár) Mi jut az
eszetekbe a furán összetett szavakról?
• És miért kéne a rétet elrekeszteni? Mi történik a fű-tóval, gizgaz-patakkal?
Meddig ér a rét? Mire szoktuk ezt mondani?
• A vers végén a sugárnak mondott mondókát hogyan értitek? Hogy lehetne másképp mondani: „Ersze már! Szállj el, katicasugár!”

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Az év végi „iskolakerülő”
játékkedvet tereljük a
nyelvi játékok irányába.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versek olvasása, értelmezése
Szómagyarázat, szójáték
megfejtése
Kreatív írás: mese, történet, vers, dal alkotása
Felolvasás, bemutatás
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3.1b Birka-iskola

10
perc

Folytatjuk a furcsaságokat. Mi a fura Weöres Sándor: A birka-iskola című
versében? – Olvassák el a gyerekek önállóan a verset, majd mondják el a véleményüket!
• Egyáltalán, miért volt szükség birka-iskolára? Mit gondoltok, hova mentek helyette a birka-diákok?
• Mit tanultak a mezőn, a réten? Mit mond nekik a virágbécé? Mit számol a meggyszeregy? Mit üzen a katicasugár?

3.1c Birka-szabadiskola

25
perc

Írjatok egy rövid történetet, mesét vagy verset, dalt arról, mit csináltak a
birkadiákok, a bárányok a réten! Hogy telt a napjuk ebben a „szabad” iskolában?
Aki dallamot is kitalál, az a birkadalt el is bégetheti.
Végül az arra vállalkozók olvassák fel egymásnak az írásaikat, mutassák be
dalaikat!
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4.

Nyári tervek
45 perces szövegfeldolgozó, szövegalkotó óra
(magyar, kreatív írás)
Miről szól ez
a tanegység?

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
4.1a Mit terveztek a nyárra?
4.1b Nyári tanterv
4.1c Nyári tervezés
Összesen:

Előkészületek

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Egyed Emese: Nyári
tantervek
Balázs Ágnes: Nyár (Neveletlen ABC – részlet)
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Szöveggyűjtemény

45 perc
15 perc
10 perc
20 perc
45 perc

Füzet, íróeszköz

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?

45
perc

15
perc

4.1b Nyári tanterv

10
Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy terveznek-e a nyárra tanulást? Valószínű- perc
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 tanulnátok szívesen?

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

4.1c Nyári tervezés

Balázs Ágnes: Nyár című szövegében is találnak a gyerekek nyári „tantárgyakat”. Keressék meg ezeket, és szintén találjunk ki más, ehhez hasonló
„tanulnivalót” a nyárra!

20
perc
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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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A századik könyv
Könyvtárlátogatás (magyar, könyvtárhasználat)
A nyári időszak alkalmas arra, hogy a gyerekek önmaguknak és
élvezetből is sokat olvassanak. Harmadik-negyedik osztályos koMiről szól ez
a tanegység?
rukra biztosan sokan vannak már közöttük, akik könyvtárba járók,
akik örömmel megosztják élményeiket, tapasztalataikat a könyvtárlátogatással és a jó könyvekkel kapcsolatban. Az óra alkalmas
arra is, hogy felhívjuk a gyerekek figyelmét néhány jó könyvre. A tanegységben
egy olyan olvasónapló-vázlatot is találunk, amely a sokrétű intelligencia elméletére épülve interaktív feladatokat ad a gyerekeknek az olvasmányaik feldolgozásához. Az olvasáshoz nyári könyvlistát is ajánlunk.

5.

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Móra Ferenc:
A századik könyv
Janikovszky Éva: Bizi
(részlet a szerző Velem
mindig történik valami
című könyvéből)
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Szöveggyűjtemény
Füzet, íróeszköz

Áttekintő vázlat

5.1 A századik könyv
45 perc
5.1a A századi könyv
15 perc
5.1b Szóvadászat
10 perc
5.1c Tanácsok olvasóknak
20 perc
5.2 Könyvtárlátogatás
Összesen:
45 perc + könyvtárlátogatás ideje
Készítsük elő a könyvtári órát, egyeztessünk a könyvtárosokkal,
hogy mikor tudunk menni! A könyvajánlóhoz kérjük fel előre a
Előkészületek
gyerekeket, hogy tudjanak készülni, illetve nekünk is meg tudják
mondani, mit akarnak ajánlani a többieknek! A gyerekek által
ajánlott könyveknek nézzünk utána, hogy valóban az életkornak
megfelelő művekről van-e szó!
Az első órát az iskolában is megtarthatjuk, ha ott jobbak, megfelelőbbek a körülmények, vagy ha nem akarjuk cipeltetni a szöveggyűjteményt. Ám a könyvtári
környezet olyan hangulatot teremthet a Móra-szöveg feldolgozásához, ami megéri a szervezést és a cipekedést is.

JEGYZETEIM



93

FELADATOK LEÍRÁSA
MIT AKARUNK ELÉRNI?
Hívjuk fel a figyelmet az
elmélyült olvasás fontosságára.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Történet meghallgatása,
beszélgetés a szövegről
Szókeresés, szómagyarázat
Olvasási tanácsok gyűjtése, aktualizálása

5.1 A századik könyv

45
perc

5.1a A századik könyv

15
perc

5.1b Szóvadászat

10
perc

5.1c Tanácsok olvasóknak

20
perc

Móra Ferenc: A századik könyv című elbeszélése nem könnyű olvasmány,
viszont az olvasás lényegére hívja fel a figyelmet. Talán anakronisztikusnak is
tűnhet az üzenete, hiszen a mai gyerekekre nem az a jellemző, hogy felhalmozzák a polcukon a könyveket. Ám a „tárgyhalmozás” épp korunkban, a fogyasztói
társadalomban uralkodott el össztársadalmi szinten is. Az elbeszélés arra figyelmeztet, hogy a tárgyak (itt: könyvek) birtoklásával valójában nem leszünk gazdagabbak. Ez csak akkor történik meg, ha képesek vagyunk az adott tárgyat funkciója szerint használni. A könyv esetében végigolvasni, elmélyedni benne.
Az üzenet elég aktuális ahhoz, hogy megküzdjünk a régies kifejezésmóddal.
Éppen ezért először olvassuk fel a gyerekeknek a történetet, majd beszélgessünk
róla, mit értettek meg belőle, milyen üzenete van számukra a történetnek!

Rendezzünk „szóvadászatot”: gyűjtsük ki a nehezen érthető szavakat,
kifejezéseket, és írjuk fel a táblára! Majd próbáljuk meg közösen megmagyarázni
azokat!

Térjünk vissza a szöveghez és beszéljük meg, milyen tanácsokat találunk
az olvasáshoz a történetben! Gyűjtsük ki ezeket!
A tanácsok több mint 130 évesek, hiszen Móra Ferenc 1879. július 19-én született
Kiskunfélegyházán, egy szegény családban. Vitassuk meg, mi az, ami időszerű
ezekben a tanácsokban ma is, és mi az, ami nem időszerű!
Kis csoportokban állítsanak össze tanácsokat a gyerekek a mai gyerekolvasók,
illetve az osztály számára!
• Hogyan fogjunk hozzá az olvasáshoz?
• Hogyan, milyen szempontok szerint válasszunk könyveket?
• Hogyan mélyüljünk el az olvasásban a nyári szünetben?
Végül a csoportok számoljanak be, mire jutottak, majd állítsunk össze közös
szempontlistát a nyári olvasáshoz!
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5.2 Könyvtárlátogatás
A könyvtárlátogatás során aktiváljuk azokat a gyerekeket, akik már rendszeresen
járnak könyvtárba!
Vezessék ők a csoportot az utcán, kérjük meg őket, mutassák be a könyvtár épületében való tájékozódást, a beiratkozás menetét! Mutassák be a gyerekkönyvtárt, annak különböző funkcióit, a könyvtárosokat, ha olyan velük a viszonyuk!
Végezetül ajánljanak könyveket a többieknek a nyárra, és indokolják is, mit, miért
olvastak szívesen!

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek olvasási
kedvének felkeltése az
aktív olvasó gyerekek
bevonásával.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Könyvtárlátogatás
Könyvajánlások
Nyári olvasmánylista,
olvasónapló ajánlása

Variáció

Könyvajánlásként bemutathatjuk Janikovszky Éva: Velem mindig történik valami
című könyvéből a bizonyítványról szóló részt, ami Bizi címmel került be a szöveggyűjteménybe. Mutassuk meg az illusztrációkat is, hiszen Réber László grafikáival lesz a mű igazán teljes! Hasonlít egy képregényhez. (Könyvajánlója elérhető a Reftantáron.)
Olvasmánylista – olvasónapló
A Reftantáron találunk egy olvasmánylistát TOP50 címen, amit kinyomtathatunk
a gyerekeknek, vagy elküldhetjük digitális formában. A listán szereplő műveket
nyugodt szívvel ajánljuk nyári olvasmánynak. Természetesen mást is olvashatnak
a gyerekek, és a listán szereplők egyike sem „kötelező”.
Javasoljuk a gyerekeknek, hogy készítsenek a nyári olvasmányaik alapján olvasónaplót. (Kiválasztva azt a művet/műveket, ami a legjobban tetszett.) Nem baj, ha
nem papíralapon, hanem elektronikusan készül.
Mi szerepeljen benne?
• Könyv szerzője, címe, melyik kiadó hol és mikor adta ki, hány oldalas.
• A könyv főbb szereplői, a könyv tartalma röviden (maximum 1 oldal)
Plusz az alábbi feladatok közül válassz ki legalább egyet, és azt is oldd meg (többet is lehet, de csak amihez kedved van)!
1. Gyűjtsd ki az író kedvenc, sokszor ismételt szavait vagy a legfontosabb szereplők „szavajárását”: azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyeket gyakran használnak! (verbális-nyelvi intelligencia)
2. Készíts folyamatábrát, idő-esemény diagramot a cselekményről, vagy rajzold
fel a szereplők kapcsolati hálóját, jelölve a konfliktusokat is! (matematikai-logikai intelligencia)
3. Tervezz, készíts új borítót a könyvnek! A borító hátoldalára könyvajánlót, fülszöveget is írhatsz. (vizuális-térbeli + verbális-nyelvi intelligencia)
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4. A barátaiddal közösen készítsetek egy trailert a könyvről! Párperces, telefonnal
is felvehető filmről van szó, ami a könyvet ajánlja, egyfajta figyelemfelkeltő
könyvelőzetes. (vizuális-térbeli + kapcsolati + testi-mozgásos intelligencia)
5. Keresd meg azt a zenét, amelyik szerinted legjobban kifejezi a könyv hangulatát! (zenei-ritmikus intelligencia)
6. Készíts egy szelfisorozatot, amelyen keresztül megmutatod azokat az érzelmeket, amelyeket végigéltél a könyv olvasása során! (önismereti intelligencia)
7. Keresd ki és írd le azokat a növényeket, állatokat, amelyek szerepelnek a
könyvben! Írd le vagy rajzold le a tájat, ahol játszódnak az események! Ha
konkrét növények, állatok is előfordulnak, akkor keresd meg a leírásukat a biológiai vagy természeti lexikonban! (természeti + vizuális-térbeli intelligencia)
8. Írj egy könyvajánlót, amelyben kedvet csinálsz másoknak is a könyvhöz! (verbális-nyelvi + kapcsolati intelligencia)
9. Képzeld magad valamelyik szereplő helyébe, és írd tovább vagy írd át a történetet! Te mit csináltál volna másként, vagy mit csinálnál még a helyében?
(önismereti, egzisztenciális intelligencia)

Vedd figyelembe!

A szöveggyűjtemény nyári témáihoz is ajánlunk mindig egy-egy könyvet, amelyek
közös feldolgozásához segítséget adunk. Természetesen a gyerekek más könyveket
is olvashatnak, vagy mi magunk is választhatunk műveket a közös feldolgozásra.
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6.

Vakáció

tanegység

Alkotóműhely, 2x45 perc
(magyar, kreatív írás, vizuális kultúra)
Miről szól ez
a tanegység?

A VAKÁCIÓ táblaképe maga is alkotás, mind nyelvi, mind képi
értelemben. Ráadásul hét napon át tartó folyamatot is magába
foglal, játékos időélményt ad a gyerekeknek. Erre a játékra épül
szógyűjtő, versolvasó, szövegalkotó, képalkotó műhelymunkánk.

Áttekintő vázlat

6.1 Vershajó, várúrnő
6.1a Mit hoz a nyár?
6.1b Mit hoz a vers?
6.1c VAKÁCIÓ-szövegek
6.2 Mit fest a nyár?
Összesen:

Előkészületek

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Miklya Zsolt:
Vár-úrnő óriáslábai
T. Horváth Imre: Mit kívánjak nyárra? (online)
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Szöveggyűjtemény
Füzet, íróeszköz

45 perc
15 perc
10 perc
20 perc
45 perc
2x45 perc

Rajzlap
Rajz- és festőeszközök
Kollázskészítés és
kiállításrendezés anyagai, eszközei

A nyelvi játék kötetlen műhelyhangulatot teremt, amit a környezet átrendezésével, az alkotóhelyek előzetes kialakításával is
elősegíthetünk. A festés, kollázskészítés előkészítése nagyobb
figyelmet igényel, de megéri. Egyfajta év végi jutalomjátéka is
lehet ez a gyerekeknek a megmaradt festékekkel, színes papírokkal, egyéb anyagokkal.

FELADATOK LEÍRÁSA
6.1 Mit hoz a vershajó?
6.1a Mit hoz a nyár?

45
perc

15
perc

A „Mit visz a kis hajó?” című közismert nyelvi játékot alakítsuk át „Mit hoz
a nyár?” játékká! Haladjunk végig a VAKÁCIÓ betűin, visszafelé, ahogy a táblára
szokott kerülni a tanév utolsó napjaiban!
Tehát:
Mit hoz a nyár Ó-val? (Óperenciát, óceánt, óriáslépést, órásmestert)
Mit hoz a nyár I-vel? (Ibolyát, illatot, időt, információt) Stb.

6.1b Mit hoz a vers?

• Mit hoz Miklya Zsolt: Vár-úrnő óriáslábai című versében a VAKÁCIÓ?
• Hogyan épül fel a vers? Mit hoznak az egyes betűk?

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A VAKÁCIÓ nyelvi játékából merítsünk további
alkotókedvet.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szógyűjtő nyelvi játék
Versek olvasása, értelmezése
Kreatív írás: vers vagy
prózaszöveg írása a
VAKÁCIÓ betűire

10
perc

JEGYZETEIM



97

• Kik szerepelnek a versben? És ki beszél? Ki mondhatja az utolsó mondatot?
• Nektek milyen kívánságaitok vannak a nyárra?
Olvassuk fel T. Horváth Imre: Mit kívánjak nyárra? című versét is (elérhető a Reftantáron), és folytassuk a listát szóban még néhány fontos kívánsággal!

6.1c VAKÁCIÓ-szövegek

20
perc

Írjatok a VAKÁCIÓ betűire verset vagy prózaszöveget! A VAKÁCIÓ betűi itt is
kezdőbetűk legyenek! Kezdődhet velük egy új sor, új versszak vagy új mondat, új
bekezdés.
A szöveg arról szólhat, amit vártok a nyártól, amit nagyon szeretnétek, hogy teljesüljön. Elképzelhettek előre egy kalandot, egy élményt, vagy kitalálhattok róla
egy mesét, írhattok hozzá egy verset vagy dalt.
A művek egyéni, páros vagy csoportmunkában is készülhetnek.

Vedd figyelembe!

Az „akrosztichon”, a névelrejtés, üzenet versfőbe rejtése egykor népszerű költői
játék volt, amit kevésbé kötött formában is kipróbálhatnak a gyerekek. Szabadvers, rövid próza is írható ezzel a nyelvi játékkal, amire jó példa Takács Zsuzsa:
Rejtjeles tábori lap című verse. A vers szerepel a 4. osztályos állami olvasókönyvben (I/15.o.), de megtaláljuk az interneten is azonos című verskötetében (elérhető a Reftantáron).

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A nyelvi játék folytatása
képalkotással.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Rajzolás, festés, papírkollázs készítése
Kiállításrendezés a VAKÁCIÓ betűi köré
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap
Rajz- és festőeszközök
Kollázskészítés és
kiállításrendezés anyagai, eszközei
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6.2 Mit fest a nyár?

45
perc

És ha azt kérdezem: mit fest a nyár – mi lesz a válasz?
Rajzoljatok, fessetek képeket arról, hogy mit szeretnétek a nyáron legjobban
csinálni! Kollázsképet is alkothattok színes papírokból.
A művek készülhetnek most is egyéni, páros vagy csoportmunkában. Kapcsolódhatnak az előző óra szövegeihez, de a képi ábrázolás új lehetőségeket nyit meg,
ezért nyugodtan el lehet térni a szövegektől.
Végül rendezzetek kiállítást a képekből, melyek felkerülhetnek a VAKÁCIÓ betűi
köré vagy közé!

Vedd figyelembe!

Akik az előző órán nem tudták befejezni a feladatot, a második órán folytathatják
a szövegírást, és így később kapcsolódnak be a képalkotásba. Mindezt önkéntes,
választható alapon. (A szöveg befejezése otthoni feladat is lehet.)

7.

Egyéb ötletek
FELADATOK LEÍRÁSA
7.1 Hangjáték, nyelvi játék, játék

tanegység
45
perc

Papp-Für János – Mészöly Ágnes: Akik gyerekek maradnak című könyvének részleteit: Megérkezett a nyár olvassuk fel hangjátékként (elérhető a Reftantáron)! A
szöveget osszuk bekezdésekre és versekre, s az így kapott 8 részt adjuk oda kis
csoportoknak!
A csoportok olvassák el a szövegeiket, és készüljenek fel a hangos, kifejező
olvasásra! Maguk döntik el, hogy ki fog majd olvasni, egyéni vagy közös olvasás
lesz-e, illetve ki melyik részét olvassa a szövegnek.
Majd hallgassuk meg egymás után a 8 részt a csoportok felolvasásában!
1. Megérkezett a nyár
2. Nyári szünet (vers)
3. Nyári programok
4. Az évzáró
5. A bizonyítványosztás
6. Játék a strandon
7. Domoska új játéka
8. Mit visz az Audi?

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Tanulni játszva a legjobb,
de mi van, ha az a dolgunk, hogy játszani kell?
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szövegolvasás csoportban, hangjáték
Nyelvi játék, szógyűjtés
Játékkitaláló
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Szövegek nyomtatva,
csoportonként egy-egy
rész

Játsszunk „Mit visz az Audi?”-t!
A versben szereplő autómárkákkal kezdjük, majd a gyerekek folytassák a sort
olyan autómárkákkal, amelyek kezdőbetűje még nem szerepelt az ábécéből!
Meddig bírjuk?
Találjunk ki mi is új játékot Domoska és Patti számára!

7.2 Lusták dala

45
perc

Mit tennétek a vakáció első szabad napján, ha egyedül rajtatok múlna? Mindenki
írjon fel legalább három dolgot!
Majd körben haladva mindenki olvasson fel vagy mondjon el egyet a leírtak közül! Ami már elhangzott, vagy lényegében ugyanazt jelenti, az ne szerepeljen újra!
Több kört is tehetünk, amíg van új gondolat, ötlet.

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Képzeljük el a vakációnk
első napját, és hasonlítsuk össze a „lusták napja” vágykivetítő képével.
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Képzeletjáték
Vershallgatás, véleményalkotás
Beszélgetés, vita
Kreatív írás, képalkotás
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap/írólap, rajz- és
festőeszközök

Szerepelt-e olyasmi a felsoroltak között, hogy később kelnék, aludnék délig, fel
se kelnék az ágyból stb.? Ha igen, ha nem, kérdezzünk rá: ki mikor kelne az első
vakációnapon?
Minek neveznétek el legszívesebben ezt a napot?
Tóth Krisztina: Lusták dala című versében lusták napjáról beszél (elérhető a
Reftantáron), ami akár a vakáció első napja is lehetne. A pedagógus olvassa fel a
verset a gyerekeknek!
Mi a véleményetek? Jó lenne bevezetni az évben a lusták napját? Beszélgessünk
róla, vagy rendezzünk vitát!
A gyerekek szabad választás alapján írhatnak fogalmazást, naplóbejegyzést, vagy
rajzolhatnak, festhetnek képet
• a lusták napjáról
• vagy a frissek napjáról.

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Éljük át az évszakváltást
egymásra hangolódva,
többféleképpen
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Váltóolvasás
Hangkompozíció
Mozgásos sorváltók
Futóváltó rövid távon

7.3 Évszakváltó

45
perc

Olvassuk el László Noémi: Ajánlás című versét váltóolvasással!
Az osztályt négy csoportra (oszlopra) osztjuk, a csoportok egymásnak adják át a
sorok olvasását (2x4 sor). Mivel rövid versről van szó, ez most gyorsváltó. A váltás
eredményességét az mutatja, mennyire tudunk folyamatosan, zökkenőmentesen
olvasni. Érdemes előbb lassabb, majd gyorsabb tempóban próbálkozni.
A verset olvashatja az osztály a multimédiás tábláról, majd megmutathatjuk és
ajánlhatjuk nekik magát a Labdarózsa című könyvet, amiben a vers megjelent
(Bookart, Csíkszereda, 2010 – ajánlója elérhető a Reftantáron).
Ki melyik évszakban született? Rendeződjünk négy nagy csoportba, majd alkossunk a gyerekekből négyfős vegyes csoportokat: lehetőleg minden csoportba
kerüljön egy-egy gyerek minden évszakból!
Évszakváltó következik, különböző „sportágakban”. A négyfős csapatok versenyeznek, csapatonként egymásnak adják át a stafétát az évszakok:
• olvasóverseny hosszabb szövegben – cél: akadálymentes olvasás
• esőzene – eső kopogásának utánzása, zenei kompozíció készítése
• sorverseny a teremben – különböző utánzó mozgásokkal (például nyusziugrás,
krumpliszedés hajlongva, gyümölcsszedés pipiskedve, létrajárás merev lábakkal
stb.)
• futóverseny az udvaron – rövid táv, szabályos futóváltó, kieső rendszerben
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7.4 Bodzanap
A bodza is az évszakváltást jelképezi: főleg tavasszal virágzik, de tavasz végén,
nyár elején még találunk bodzavirágot.
Sétáljunk ki a gyerekekkel egy olyan helyre, ahol sok bodzabokor található, és
ahol szabadon gyűjthető a bodza! A kirándulóhely ne forgalmas útszélen legyen,
mert a benzingőz beivódik a növényekbe! Telepedjünk le a fűre, és olvassuk fel
nekik először Nemes Nagy Ágnes: Tavaszi felhők, majd Fecske Csaba: Bodza című
versét! A Tavaszi felhők a Gólyahír című tavaszi szöveggyűjtemény záró verse. A
Bodza pedig elérhető a Reftantáron.
Mihez hasonlítja a bodzavirágot a két költő?
Mindenki vegyen le egy bodzatányért, és nézzük meg, hogyan hullik a sárga
virágpor! Fordítsuk a fehér bodzatányért az ég felé, és képzeljük el, ahogy a Hold
szappanozza!
Mihez hasonlíthatnánk még a bodzavirágot? És a bodzabokrot? – A gyerekek
mondjanak, illetve keressünk együtt további bodzához hasonló, bodzára emlékeztető képeket!

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerkedjenek meg közelről is a
bodzával.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Séta, kirándulás
Versolvasás, képvizsgálat
Bodzagyűjtés
Bodzaszörp készítése
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Kosár a bodzaszedéshez
A bodzaszörphöz szükséges hozzávalók, eszközök

Gyűjtsünk a gyerekekkel egy kosárnyi bodzát, és az iskolába érve készítsünk közösen friss bodzaszörpöt!

Vedd figyelembe!

Ha van virágporallergiás gyerek, akkor ne tartsuk meg ezt a foglalkozást! Esetleg
megoldható úgy, hogy az allergiás gyerek nem jön a kirándulásra, és ha elkészül
a bodzaszörp, abból sem iszik. (Csak akkor, ha ezt nem érzi kirekesztésnek.)
A bodzaszörpnek minimum egy napig hűvös helyen kell állnia, azután átszűrve
fogyasztható.
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Mit szeretnénk
elérni?

A gyerekek szabaduljanak meg az iskola kötöttségeitől a játéktevékenység által! De ne feledjük el, hogy a játék nagyon is komoly dolog,
és rengeteg indirekt tanulási lehetőséget rejt
magában! Tehát okos és bölcs játékszervezéssel is a gyerekek személyiségét, kompetenciáit
fejlesztjük.

Miről szól
ez a téma?
Miért fontos
nekünk?
Nyári szünet közeledtével az iskolában is lazább
a tanítás. Az utolsó hét már inkább a játékról,
június második fele pedig a vakációba való
belemelegedésről szól. Nem árt hát elővenni és
„átismételni” néhány régi jó játékot, amit a gyerekek talán nem is ismernek. Megérthetik azt is,
hogy megunt játékaiknak más gyerek örülne, és
megszervezhetünk egy játékadomány-gyűjtést
is. A játékok közül sok a szabadba csalogat, és
táborokban, kirándulásokon vagy a nyári napköziben is jól használhatóak.

Régi jó játékok
Komplex témanap, minimum 3x45 perc
(magyar, vizuális kultúra, testnevelés, ének-zene)

Miről szól ez
a tanegység?

Az okoseszközökkel jó néhány olyan játék kiszorult a gyerekeink
életéből, ami szüleik, nagyszüleik idején természetes volt. Pedig
a macskabölcső, az ugróiskola és a „sarazás”, vagyis a homokozás
ugyanolyan élményadó játék ma is, mint tíz, húsz, ötven vagy száz
évvel ezelőtt.

Áttekintő vázlat

1.1 Macskabölcső
1.1a Fele sem igaz
1.1b Mi lehet a macskabölcső?
1.1c Macskabölcső-játék
1.2 Ugróiskola
1.2a Költői ugrabugra
1.2b Ugróiskolák
1.3 Sarazás
1.3a Kinőni a homokozóból?
1.3b Rezge lény
1.3c Várépítés, rezgetés
(Variáció: sokrétű feladatok
Összesen:

min. 45 perc
10 perc
15 perc
20 perc
min. 45 perc
20 perc
25 perc
min. 60 perc
15 perc
15 perc
min. 30 perc
min. 30 perc)
min. 150 perc

1.

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Müller Péter Sziámi:
Macskabölcső
Nemes Nagy Ágnes:
Ugróiskola
Balázs Ágnes: Sár (Neveletlen ABC – részlet)
Tolnai Ottó:
Első bölcsőm, a Tisza
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Internet, projektor, hangfal vagy
mobiltelefon
Szöveggyűjtemény
Fonal, zsineg
Kréta (esetleg papír ragasztószalag), dobókő
Gumipertli
Füzet, írólap,
íróeszköz
Filctoll, zsírkréta
Homokozásra alkalmas
terület, homokozóeszközök

Ezt a tanegységet lehet, sőt érdemes a szabadban megtartani. Ha
a sarazós, homokvárépítős részt is bevesszük az óratervbe, akkor
folyópartra szervezett kiránduláshoz is köthető. De mindenképElőkészületek
pen olyan helyen tartsuk az órát, ahol van homokozó és legalább
egy locsolócső!
Külön döntést és szervezést igényel, ha a sokrétű intelligenciához köthető
feladatsort is megoldjuk.
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FELADATOK LEÍRÁSA
MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek tanulják meg
a macskabölcső-játékot,
ami fejleszti a kooperációs készséget, finommotorikát, térlátást és a
képzelőerőt is.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Fantáziajáték
Vers olvasása, értelmezése szóban és rajzban
A zsinegátadó játék
megtanulása, gyakorlása
párban
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Fonal, zsineg

1.1 Macskabölcső
1.1a Fele sem igaz

min.
45 perc

10
perc

Mi lehet a macskabölcső? Találjunk ki fele sem igaz állításokat a feltett
kérdésre!
A fele sem igaz állítások igaznak tűnnek, és akár igazak is lehetnének. Például:
a.) Bélelt vesszőkosár, amibe az újszülött cicákat helyezi a gazda.
b.) Az anyamacska szülés előtt keres egy rongyot, amibe majd a kicsinyeit pakolja.
A gyerekek szóban mondhatják, de le is írhatják az állításaikat, akár többet is.

1.1b Mi lehet a macskabölcső?

15
perc

Mondjuk el a gyerekeknek, hogy a választ megtalálják Müller Péter Sziámi:
Macskabölcső című versében! Olvassák el magukban a verset, és ez alapján próbálják megérteni, miről is van szó! Rajzolják is le, hogy a vers alapján milyennek
képzelik a macskabölcsőt! (Gyors skicc, vázlatszerű rajz elegendő.)
Ki az, aki a saját szavaival el tudja mondani, rajzával be tudja mutatni, mi az a
macskabölcső? – Hallgassunk és nézzünk meg néhány megoldást!

• Ki ismeri a zsinegátadó játékot? Mit tett még ehhez hozzá a költő? Mivé alakult

a versben a gyerekjáték?
• Hogyan képzelitek el az „álommacskát”? Hogyan lakik, hogyan alszik a madzagbölcsőben?
• Mit gondoltok, miért pont ezt a nevet kapta a játék?

1.1c Macskabölcső-játék

20
perc

Mutassuk meg a gyerekeknek, hogyan kell a játékot játszani! Ha magunk
sem tudjuk, tanuljuk meg előbb a videofilmről! A fonalátvételek lépéseinek megtanulásához is sokat segíthet a Reftantáron elérhető felvétel.
Az óra hátralévő részében (és akár a szünetben is) gyakorolják a gyerekek párban
a macskabölcső játékot!
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1.2 Ugróiskola
1.2a Költői ugrabugra

min.
45 perc

20
perc

Ismeritek az ugróiskolát? Hogyan kell játszani? Ki szokott ugróiskolázni?
Felnőtteket is láttatok már így játszani? Mit gondoltok, egy költő hogyan ugróiskolázik? Hallgassátok meg Nemes Nagy Ágnes: Ugróiskola című versét!
A pedagógus olvassa fel a verset ritmizálva, hangzással érzékeltetve az ugrálást!
Segítségül itt a vers ütemhangsúly és időmérték szerinti „kottája” (a rövid-hosszú
szótagok ti-tá-val jelölve). Elsősorban az ütemnyomatékra (főhangsúlyra) ügyeljünk, ezek jelentik az ugrásokat (dobbantásokat)! Az időmérték pedig dallamossá,
szinte énekké varázsolja a nyelvjátékot.
Járok az utcán,				tá-ti-ti-tá-tá
kip-kop, kip-kop,			tá-tá-tá-tá
még meg is állok			tá-ti-ti-tá-tá
itt-ott, itt-ott. 				tá-tá-tá-tá

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek éljék át,
hogyan adja vissza a
versritmus az ugrálás élményét, majd próbálják
ki maguk is az ugróiskolát, gumizást.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás ritmizálva
Ugróiskolák játékformái
Játékpróba
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Kréta (esetleg papír ragasztószalag), dobókő
Gumipertli

Jó megállni, nézz oda,			tá-ti-tá-ti │ tá-ti-ti
ott egy ugróiskola, 			tá-ti │ tá-tá-tá-ti-ti
felrajzolva járdaszélre,			tá-tá-tá-ti │ tá-ti-tá-ti
zöld krétával nagyra, szépre,		
tá-tá-tá-tá │ tá-ti-tá-ti
mindenütt van, nézz oda,		 tá-ti-tá-tá │ tá-ti-ti
itt-ott,					tá-tá
kip-kop,				tá-tá
egy-egy ugróiskola.			tá-tá │ tá-tá-tá-ti-ti
Egy,					tá
egy,				tá
egy,				tá
páros,			tá-ti
egy,					tá
páros,				tá-ti
fordulj vissza,				tá-tá-tá-ti
páros,			tá-ti
egy,		 tá
nem hibáztam, nagyszerűen		
tá-ti-tá-tá │ tá-ti-tá-tá
megy, megy, megy,			tá │ tá │ tá
mi van hátra? Páros,			tá-ti-tá-ti │ tá-tá
nem leszel te sáros,			tá-ti-tá-ti │ tá-tá
itt a vége:				tá-ti-tá-ti
egy,				tá
egy,			tá
egy.		tá
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Megpróbálhatjuk a gyerekekkel is a ritmizálást, a hangsúlyos szótagokra üssünk
az asztalra az ujjunkkal! Először versszakonként érdemes bemutatni, majd kipróbálni. Utána mehet folyamatosan, a versforma mutatja a vers „ugróképletét”.
Ha valaki megtanulja a verset, dobbantással, ugrásokkal is megpróbálhatja a
ritmusát követni.

1.2b Ugróiskolák

25
perc

Az egyszerű ugróiskolát biztosan ismerik a gyerekek, de azt kevesen tudják,
hogy eredetileg szakrális jelentése volt: az életutat jelképezte a földtől a mennyországig. Angol nyelvterületen többféle mondókát is ismertek, ami ezt fejezi ki. Itt
közöljük egy változatát, majd a nyersfordítást és Miklya Zsolt műfordítását:
One for sorrow
Two for mirth
Three for a wedding
Four for a birth
Five for rich
six for poor
Seven for a secret never to be told.
Left Right Heaven
Egy a bánatért
Kettő az örömért
Három az esküvőért
Négy a születésért
Öt a gazdagságért
Hat a szegénységért
Hét a ki nem mondott titokért
Jobb és bal a Mennyországért
Egyért bánat
Kettőért móka
Háromért lagzi
Négyért babóka
Ötért sok pénz
Hatért semmi
Hétért titokőrré lenni
Jobbért-balért Mennyország
A KateTéka weboldalon bővebb információkat kaphatunk az ugróiskolákról, illetve többféle ugróiskola-szerkezet és játékmód is látható, többek között olyan verzió is, amely (végszükség esetén) teremben is játszható (elérhető a Reftantáron).
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Belső térben bármelyik ugróiskola rajzát elkészíthetjük a festők által használt papír ragasztószalaggal, ami nem hagy nyomot a kövön, parkettán, és nem is csúszik.
A másik régi kedvelt játék a „gumizás”, amihez három-négy méter gumira van
szüksége három játékosnak. Videofilmen követhetjük az alaplépéseket (elérhető
a Reftantáron). A nehézségi fokokat a gumi magasságának emelésével érhetjük
el. Egy játékos addig ugrálhat, amíg nem hibázik, utána a társa következik.
A Csemadok weboldalon a játék Diószegen gyűjtött változatát követhetjük pontosan lejegyzett ugrásformákkal (elérhető a Reftantáron).

1.3 Sarazás
1.3a Kinőni a homokozóból?

min.
60 perc

15
perc

Kérdezzük meg a gyerekektől, szoktak-e sarazni! Mit jelent számukra a
sarazás?
Majd olvassák el Balázs Ágnes: Sár című szövegét (Neveletlen ABC – részlet), és
figyeljék meg, mit jelent itt a sarazás!
• Hogyan mondanánk másképp?
• Vajon miért nevezi Anyu a homokozást sarazásnak?
• Miért lett sár a vizes homokból?
Mintha a felnőtt negatív értékítélete áradna magából a „sarazás” szóból is.
Hiszen a sár piszkos, latyakos, kellemetlen anyag, mindenbe beleragad, és ha
megszárad, por lesz belőle. Mert a sár nem más, mint a vizes, nedves föld.
A gyerek viszont homokozik, vizes homokkal játszik, ami más minőség. A homok
nem ragad annyira, és ha megszárad, könnyebben kipereg, mert szemcsésebb
anyag. Jó, ha ezt a különbséget tisztázzuk a gyerekekkel.

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek fedezzék
fel újra a homokozás, a
sarazás örömét.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szövegek olvasása, értelmezése, beszélgetés
Homokszobrok megtekintése videofilmen
Homokvárépítés
Plusz lehetőség: sokrétű
feladatok
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Írólap
Filctoll, zsírkréta
Homokozásra alkalmas
terület, homokozóeszközök

Beszélgessünk velük arról, hogy szoktak-e még homokozni!
Mi a véleményetek: ki lehet-e nőni a homokozóból (homokozásból)?
Megnézhetünk egy videofilmet a világ egyik legnagyobb homokszobor-kiállításáról (elérhető a Reftantáron).
Mit gondoltok, miért szeretnek a felnőttek is homokozni, szobrokat készíteni
homokból?

Vedd figyelembe!

A „homokos” szónak is van negatív jelentése, és érdemes megelőzni a szó kettős
jelentésével való ízetlen tréfákat. Tisztázzuk, hogy a homokozás eredendően a
homokban való játékot jelenti, homokos pedig az, akire a homok rátapad, vagy
akit homokkal szórnak be. Mára a szó olyan jelentésváltozáson ment át, hogyJEGYZETEIM
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ha kimondjuk, gyakran még a gyerekeknek se jut eszébe az eredeti jelentése,
csak a szexuális töltetű, hogy valaki a saját neme iránt vonzódik (tehát „homokos”). Tisztázzuk a gyerekekkel, hogy most a szó EREDETI jelentéséről van szó, és
egyébként is éretlen, gyerekes dolog valakinek a nemi identitásával viccelődni.

1.3b Rezge lény

15
perc

Olvassák el a gyerekek a Tolnai Ottóval készült interjú részletét: Tolnai
Ottó: Első bölcsőm, a Tisza, és beszéljük meg, miről szól a szöveg! Tolnai Ottó a
vajdasági (és Tisza-parti) Magyarkanizsán született 1940-ben, ő a vajdasági magyar irodalom egyik legjelentősebb alakja, Kossuth-díjas író, költő, műfordító.

• Mit tudunk meg a költő családi kapcsolatairól?
• Milyennek képzeljük el a bátyját, Tarzant?
• Mi volt a költő kedvenc nyári szórakozása? Mihez értett különösen? (Tisztázzuk

a „virtuóz” jelentését!)
• Milyennek képzelünk el egy „rezge lényt”, netán egy „Rezgelény”-t (elszakadva a
költőtől, és akár a mesék, versek világára gondolva)?
Szóban is leírhatjuk, de ha van időnk és kedvünk, a gyerekek le is rajzolhatják.
(Osztályban filccel, zsírkrétával, udvaron aszfaltkrétával kőre, vagy pálcával homokba rajzolva.)

Vedd figyelembe!

Nem biztos, hogy a gyerekek ismerik Tarzant, a „majomembert”. Ő egy írói
képzelet alkotta személy, akit szülei halála után az afrikai dzsungelben élő
emberszabású majmok nevelnek fel, és így különleges erővel és képességekkel
rendelkezik. Kalandjairól számos könyv jelent meg és film készült, Tolnai Ottó
gyerekkorában olyan ismert volt, mint ma a Star Wars hősök.

1.3c Várépítés, csöpögtetés

min.
30 perc

Ha van rá lehetőségünk, próbáljuk ki a csöpögtetést! Nem kell hozzá feltétlenül folyóvíz, elég egy locsolócső is! Ki tud magasabb tornyot építeni a rezgő
ujjai között csöpögtetett folyékony homokkal?
Ha a vizezést nem tudjuk megoldani, a gyerekek építsenek együtt vagy kis csoportban homokvárat!

Vedd figyelembe!

A gyerekek olyan ruhában jöjjenek, amit nem baj, ha összehomokoznak! Hozzanak otthonról homokozóeszközöket!
Ha folyópart, vízpart közelében lakunk, a part menti homokpadon is
megtarthatjuk a homokvárépítést.
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Variáció

Ha egy teljes témanapot szánunk a régi jó játékokra, akkor a rezge lényekre is
szánhatunk több időt (legalább plusz fél órát). A gyerekek önkéntes választás
alapján, saját intelligenciatípusuknak megfelelően dolgozzák fel, hogy milyennek
képzelnek el egy rezge lényt, vagy milyennek képzelik el a Rezgelényt!

• A képzeletbeli lények lexikonához írd meg a rezge lény szócikket! (verbális-nyelvi)
• Fogalmazd meg, hogyan rezeg a lény, és rajzold le rezgésének fázisait (elég egy
testrészt ábrázolni)! (matematikai-logikai)
• Rajzold le vagy formázd meg (gyurmából, agyagból) a rezge lényt rezgése idején! (vizuális-térbeli)
• Alkossátok meg a rezge lények zenéjét (csoportos feladat)! Improvizáljatok,
kísérletezzetek olyan dallamokkal, amelyek csak az ajkak rezegtetésén (brümmögésen) alapszanak! Rezgő kórust/zekekart alakíthattok, és „virtuóz” módon
is megszólaltathatjátok a zenét. (zenei-ritmikus + kapcsolati)
• Hogyan mozog a rezge lény? Mutasd meg, és készíts a mozgásához koreográfiát
(mintha táncolna)! (testi-mozgásos)
• Építs homokvárat vizes, csurgatható homokkal! (természeti + vizuális-térbeli)
• Alakítsatok szituációs játékot: Rezgelény/Rezlegény és Rozgalány találkozása,
akár több mellékszereplővel is! (kapcsolati)
• Gondolkodj el rajta, hogy te mennyire vagy „rezge lénynek” nevezhető! Miért
igen vagy miért nem, és ez miben nyilvánul meg? Gondolataidat fogalmazd meg
néhány mondatban! (önismereti)
• A „rezge lény” általában valamivel vagy valakivel együtt rezeg: felveszi a mozgását, azonosul a gondolataival, a „hullámaival”. Kivel vagy mivel rezeghet együtt az
ember? Melyik rezgése mire vezet? Írj erről néhány gondolatot! (egzisztenciális)
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2.

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Simon Réka Zsuzsanna:
A király, aki nagyon
szeretett játszani
(Szabó Lőrinc: Bicikli)
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Szöveggyűjtemény
Tábla, kréta vagy filc
Behozott játékok
Kövek, kavicsok
Füzet, íróeszköz

A király, aki nagyon
szeretett játszani
Minimum 2x45 perces játékdélután
A fogyasztói kultúrában sok gyerek számára elértéktelenedtek
a játékok: egyszerűen túl sokat kapnak belőlük. Más gyerekek
Miről szól ez
pedig alig-alig kapnak játékokat, hiszen a szülők örülnek, ha a
a tanegység?
legfontosabb dolgokat meg tudják vásárolni. Simon Réka Zsuzsanna meséje alkalmas arra, hogy a gyerekeket érzékenyítsük
a szegényebb sorsú társaik irányába. Ha megfelelő az osztály lelki érettsége és
anyagi helyezte, szervezzünk játékgyűjtést a szegény sorsú gyerekek számára! Ha
a nagy szociális különbségek miatt ez „necces”, akkor találunk helyette játékfejlesztő csoportfeladatot a „semmi” kis kövekkel való játékhoz is.

Áttekintő vázlat

2.1 A király, aki nagyon szeretett játszani
2.1a Mit csinál egy király?
2.1b Mesesarok
2.1c Játékdélután
2.1d Játékgyűjtés meghirdetése
Összesen:

Előkészületek
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min. 2x45 perc
15 perc
20 perc
45 perc
10 perc
min. 2x45 perc

Szervezzük meg előre, beszéljük meg a szülőkkel, hogy a gyerekek hozzák be a kedvenc játékaikat! De csak azt, ami nem nagy
értékű, vagyis nem tragédia, ha esetleg baja lesz.
Ha játékgyűjtést tervezünk, azt is beszéljük meg a szülőkkel, hogy
ne érje őket váratlanul az akció! Illetve szervezzük meg előre,
hogy hova, kiknek fogjuk eljuttatni a játékokat!

FELADATOK LEÍRÁSA
2.1 A király, aki nagyon szeretett
játszani

min.
2x45
perc

2.1a Mit csinál egy király?

15
perc

2.1b Mesesarok

20
perc

A gyerekek képzeljék el, hogy ők egy mesebeli fejedelemség királyai!
• Mit csinálnak egész álló nap?
• Milyen kötelességeik vannak?
• Mit csinálnak szabadidejükben?
• Mihez van leginkább kedvük?
A cselekvéseket csak mozgással játsszák el, a többiek találják ki, majd az adott
kifejezést írjuk fel a táblára!

A gyerekek helyezkedjenek el a mesesarokban, majd olvassuk fel nekik
Simon Réka Zsuzsanna: A király, aki nagyon szeretett játszani című meséjének
elejét a „Hogy mégis mit csinált?” mondatig!
Valóban! Mit csinálhatott ez a király? Találgassunk, és írjuk fel a szavakat a már
meglévőkhöz a táblára!
Ezek után a gyerekek hallgassák végig a mesét, majd beszélgessünk arról, hogy
• Miben más ez a király, mint általában a királyok szoktak lenni?
• Miért furcsa, ha egy király játszik?
• Mit csinált a király a játékokkal? Vajon miért tette ezt?
• Előfordult-e már, hogy te is meguntad egy játékodat? Mit csináltál vele?
• Tudnánk-e követni a király példáját?

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg,
hogy a megunt játékaik
más gyerekeknek örömet
okozhatnak.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mímes-mozgásos játék
Mesehallgatás, beszélgetés, fantáziajáték
Könyvajánlás
Játékbemutatók, szabad
játék
Játékgyűjtés
Alternatíva: játékötlet
és -tervezés kavicsokkal
csoportmunkában
Bibliai párhuzam felfedezése
Kreatív írás: a király
levele
Versolvasás, beszélgetés
vágyott játékokról (rajz)
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tábla, kréta vagy filc
Behozott játékok
Kövek, kavicsok

Vedd figyelembe!

Az órán ajánlhatjuk Simon Réka Zsuzsanna: Ahány király, annyi mese című mesekönyvét (Manó Könyvek, Bp, 2013) nyári olvasmányként a gyerekeknek, hiszen
nemcsak a játékos királlyal ismerkedhetnek meg, hanem – mint a könyv címe is
mutatja – minden mesében más-más királyi karakter bukkan elő (könyvajánló
elérhető a Reftantáron).

2.1c Játékdélután

45
perc

A gyerekek közül, akinek kedve van, hozza be a kedvenc játékát! Minden
játékot mutassanak be a gyerekek, és mondják el, miért szeretik! Ha gyűjtést rendezünk, akkor azokat a játékokat mutassák be, amit a gyűjtésre behoztak! Azután
kis csoportokban próbáljanak ki néhány játékot!
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Vedd figyelembe!

A kedvenc játék bemutatásánál a vigyázzunk arra, hogy a szegényebb sorsú vagy
kevésbé közkedvelt gyerekek számára könnyen kínossá, frusztrálóvá válhat ez az
óra, ha KÖTELEZŐ behozni és bemutatni a játékot! Arra is ügyeljünk, hogyha ilyen
sorsú, státuszú gyerek mégis behozza a játékát, és be is mutatja, akkor nehogy
kinevessék, kicsúfolják! Igyekezzünk úgy irányítani az órát, hogy ezeknek a gyerekeknek is örömet okozzon, hogy beszélhetnek a játékaikról, hogy bemutathatják
a társaiknak! Nagyon fontos, hogy a csoportalkotásnál a kevésbé kívánatos játékokkal is játsszanak a gyerekek, ezeket is kipróbálják. Nagy empátiával, odafigyeléssel kell tehát a csoportalakítást elvégezni. Ha úgy érezzük, esély van arra, hogy
valamelyik gyerek kirekesztődik vagy kényelmetlen helyzetbe kerül, akkor inkább
hagyjuk ki a játékbörzét, és válasszunk helyette más játéklehetőséget!

Variációk

A mesebeli királynak volt sokféle játéka, mégis egyedül élt, és magányosnak
érezte magát. Az utcán játszó gyerekeknek viszont nem volt más játéka, mint öt
köve. Mégis élvezettel játszottak együtt. A játékhoz játszótársak is kellenek, és
játékkedv, ötlet. Próbáljuk ki!
Alkossanak a gyerekek öt-hat fős csoportokat, és minden csoport kapjon egy marék kavicsot vagy követ (többet is lehet, de egyforma mennyiséget)! A csoportok
feladata, hogy a kövekkel/kavicsokkal találjanak ki egy új játékot. (Tehát nem azt
kell játszani, ami a mesében szerepel, viszont át lehet alakítani.) A játék lehet dobálós, kirakós, társas vagy építő játék, bármi, ami bevonja a csoportot a játékba.
Meghatározott idő (például 15-20 perc) után a csoportok mutassák be egymásnak
a játékaikat!

Kapcsolódó

Beszélhetünk róla, hogy a bibliai időkben sem volt a gyerekeknek más játéka,
mint amit maguk körül találtak, vagy abból készítettek. Mivel köves vidéken éltek,
egészen biztosan sokat játszottak kövekkel is, például célba dobtak velük. Hiszen
felnőtt korukban a pásztoroknak ügyesen kellett bánni a parittyával, amiben
egy kis kődarab volt a lövedék. Az ifjú Dávid is öt sima kövecskét választott
ki a patakból a parittyájához, hogy szembeszálljon Góliáttal, az óriás termetű
filiszteus harcossal (1Sámuel 17,40).

• A kisfiú, aki nem kívánt magának semmit, mit kapott?
• Mit gondoltok, mi állt a levélben? Akinek van kedve, fogalmazza meg a király

levelét!
(A feladat otthoni, szabadon választható feladatnak is adható.)
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2.1d Játékgyűjtés

Hirdessünk játékgyűjtést szegény sorsú gyerekeknek, vagy gyűjtsük össze
a behozott játékokat (amit kérhetünk eleve ezzel a céllal, előre egyeztetve a
szülőkkel)!

10
perc

Variáció

Minden gyereknek van olyan játékvágya, amit nem kap meg. Vagy azért, mert
nem tudják megvenni a szülei, vagy azért, mert nem akarják. Olvassuk el Szabó
Lőrinc: Bicikli című versét, majd beszélgessünk róla! Mit gondoltok, vajon miért
nem kapta meg Lóci a vágyott biciklit? (Szabó Lóci az 1930-as éveken volt kisgyerek, amikor sokkal nagyobb dolog volt egy bicikli, mint ma. Nagyobb érték, és
talán nagyobb veszélyforrás is a szülők szemében.)
Van-e olyan játék, amire ti nagyon vágytok, de valamiért nem kapjátok, nem kaphatjátok meg? Rajzoljátok le, mi az!
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3.

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Orbán Ottó: A faállatok
Kányádi Sándor:
Faragott versike
Szabó T. Anna:
Kalapács-dal
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Faragó-műhely
2x45 perces szövegfeldolgozás és műhelymunka
(magyar, kreatív írás, dráma, ének-zene, technika)

Miről szól ez
a tanegység?

Szöveggyűjtemény
Internet, projektor,
hangfal
Fa ritmushangszerek és/
vagy eszközök
Füzet, íróeszköz
Ritmushangszerek
Pálcikák, gallyak, botocskák
Kés, metszőolló, deszka
vagy rajztábla alátétlap
kötöző zsineg
Hungarocell vagy hullámkarton lap

Tanév végére mindannyian „faállapotba” kerülünk egy kicsit.
Ezt a részleges merevséget, kissé lebénult állapotot oldhatjuk a
költői, nyelvi játék ötleteivel, derűjével. Az alkotómunka pedig továbbviszi a folyamatot, és felszabadíthat a „görcsök” alól. Mindez
természetesen a nyári napközi vagy gyermektábor keretei között
is kiválóan működik.

Áttekintő vázlat

3.1 Fajátékok
3.1a Faállapot
3.1b Volt egy fakatona
3.1c Fakalap, kalap-ács
3.2 Műhelymunka
Összesen:

Előkészületek

A ritmizáláshoz faeszközökre, fából készült és egyéb ritmushangszerekre lesz szükség, lehetőleg mindenkinek jusson valami fadarab! A modellépítéshez akár a hurkapálca, akár lemetszett vékony
ágak, gallyak vagy szőlővessző, venyige is jól használható. Ezt a
munkát a szabadban is végezhetjük, földbe, homokba szúrva a
pálcákat, vesszőt, botocskákat.

FELADATOK LEÍRÁSA
MIT AKARUNK ELÉRNI?
Mozgásos játék, majd
a képzelet megmozgatásával jussunk el a
versfaragás, a nyelvi
játék felfedezéséig.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos játékok
Versek olvasása, értelmezése, jelentések,
nyelvjátékok felismerése
Ritmusjáték, hangjáték
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45 perc
15 perc
20 perc
10 perc
45 perc
2x45 perc

3.1 Fajátékok
3.1a Faállapot

45
perc

15
perc

Képzeljétek el, hogy fajátékok vagytok – mutassátok be ezt mozgással vagy
mozgás nélkül, szoborszerűen! – Párhuzamos játék zajlik egymás mellett.
Most képzeljétek el, hogy nem akármilyen fajátékok, hanem faállatok vagytok!
• Hogy néz ki egy faállat?
• Hogy mozog?
• Ki mutatja meg?
Egy-egy gyerek mutassa be mozgással, hogy ő milyen faállat – a többiek találják
ki, hogy ki ő!

• Hogy éreztétek magatokat a faállat bőrében?
• Hogy érezhetik magukat az állatok faállatbőrben?

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Fa ritmushangszerek és/
vagy eszközök

Olvassátok el erről Orbán Ottó: A faállatok című versét!
Mondják el a gyerekek, hogy
• Milyen a faállapot?
• Mit mond erről a vers?
• Ha télen, ha nyáron, beállnánk-e hosszabb időre faállatnak?
• És fakatonának? Mit szólnátok hozzá, ha fahuszárok lennénk?

3.1b Volt egy fakatona

Hallgassuk meg Kányádi Sándor: Fából faragott versike című versét a
Kaláka együttes feldolgozásában (elérhető a Reftantáron)!

20
perc

Olvassuk el a verset, és keressük meg,
• Mi minden van fából faragva a versben?
• Tudjátok-e, mi a kengyel és kantár?
(Kengyel: a nyeregből kétoldalt szíjon lecsüngő lábtartó.
Kantár: a ló irányítására szolgáló szerszám a ló fején. A kantárra szerelt zablával,
szájvassal lehet a lovat irányítani.)
• Tudjátok-e, ki a kádár? Miféle mesterember?
(Hordók, faedények készítésével foglalkozik.)
A költő is mester, aki verset farag. Nézzük meg közelebbről, hogyan működik a faragókése! Ritmizáljátok az alábbi sorokat (időmérték: a szótagok hosszúsága-rövidsége szerint, ti-vel és tá-val jelölve)! Egyéni próbák, a pedagógus korrekciója,
majd közös ismétlés következik.
Volt egy fakatona.		
Fából volt a lova:		

tá-tá │ ti-ti-ti-ti
tá-tá │ tá-ti-ti-ti

fából a patkója,			
fakovács patkolta:		

tá-tá-ti │ tá-tá-ti
ti-ti-tá │ tá-tá-ti

Fahuszár, favitéz,		
hadd látom, mennyit kérsz?

ti-ti-tá │ ti-ti-tá
tá-tá-tá │ tá-tá-tá

Csapj oda, csapj bele,		
égjen a tenyere! 		

tá-ti-ti │ tá-ti-ti
tá-ti-ti │ ti-ti-ti

A gyerekek alakítsanak kis csoportokat, és készüljenek fel a vers ritmikus olvasására! Eldönthetik, mikor ki olvas, mikor van szóló vagy kórus rész. A versolvasást fából
készült ritmushangszerekkel kísérjék! (Jobb híján szerszámnyél, fakanál, seprűnyéldarabok is megfelelnek. Sőt, a ceruza végével is kopoghatnak a padon, asztalon.)
JEGYZETEIM
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Végül a csoportok mutassák be egymásnak hangkompozícióikat!

3.1c Fakalap, kalap-ács

Szabó T. Anna: Kalapács-dal című versében egy újabb mesterséggel találkozhattok. Olvassátok el a verset, majd mutassátok be ezt a mesterséget!

10
perc

Hallgassunk meg egy-két beszámolót, majd kérdezzük meg a gyerekektől:
• Mi a mesterség eredeti neve? – kalapos: aki a kalapokat készíti
• Mit faragott a névből a költő? – kalap-ács: aki „ácsolja” a kalapot
• Milyen szó bújik még el a névben? – kalapács: amivel az ács dolgozik

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Versélmény feldolgozása és alkotó „továbbírása” különböző
tevékenységeken
keresztül.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Kreatív írás: vers, dal
alkotása
Dallamszerzés, zenei
kompozíció ritmushangszerekkel
Téri modell készítése
pálcák, botok segítségével
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Ritmushangszerek
Pálcikák, gallyak, botocskák
Kés, metszőolló, deszka
vagy rajztábla alátétlap
kötöző zsineg
Hungarocell vagy hullámkarton lap

3.2 Műhelymunka

Szabad választáson alapuló műhelymunka következik, amelyben a következő
tevékenységek között választhatnak a gyerekek:
Versfaragás
A megismert ritmusok, költői játékok nyomán, azok mintájára (Orbán Ottó: A
faállatok; Kányádi Sándor: Faragott versike; Szabó T. Anna: Kalapács-dal) faragjatok ti is verset! Rímes, ritmikus, nyelvjátékos versek születhetnek, és akár
dallamot is kitalálhattok hozzá. A feladat elsősorban egyéni, de páros munkában
is megoldható.
Dalfaragás
A megismert versek közül válasszatok egyet, és „faragjatok” hozzá dallamot,
ritmikus zenekíséretet! A dal előadására is készüljetek fel! A feladat párban vagy
csoportmunkában oldható meg.
Fajátszótér terve
Készítsétek el egy fajátszótér tervét pálcikák, gallyak, botocskák segítségével! Az
elemeket késsel, metszőollóval lehet darabolni, és zsineggel kötözni, fonni össze.
Az alap lehet egy hungarocell-lap vagy vastag hullámkarton, amibe beleszúrhatók a pálcák, botok. A késsel való faragáshoz alátét falapok, rajztáblák kellenek,
és fegyelmezett munka. Csak a falapra fektetett pálcát, botot lehet vágni, az
ujjunk felé nem vágunk véletlenül sem!
A feladatra kis csoportok vállalkozhatnak.
A gyerekek végül mutassák be egymásnak műveiket, munkáikat!
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45
perc

4.

Detektíves játék

tanegység

2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra
(magyar, technika, matematika, nyelvtan)

Miről szól ez
a tanegység?

A nyomozás, a titkosírás mindig izgalmas feladat. Bodó Béla
klasszikus meséjében a detektívek munkájával ismerkedhetnek meg a gyerekek, álszakállt készíthetnek, és kipróbálhatják
a titkosírást is. Lázár Ervin írása nyomán pedig kipróbálhatják a
titkos nyelvet párbeszédhelyzetben is.

Áttekintő vázlat

4.1 Brumi mint detektív
4.1a Brumi mint detektív
4.1b Nyomozó-kellékek: álszakáll
4.2 Titkos nyelvek
4.2a Nyomozó-kellékek: titkosírás
4.2b Titkos nyelv
Összesen:

Előkészületek

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Bodó Béla: Brumi mint
detektív – Negyedik fejezet (részlet a regényből)
Lázár Ervin: Pávárbeveszévéd
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Szöveggyűjtemény
Rajzlap, műszaki karton
Gumiszalag, tűzőgép
Olló, ragasztó
Háztartási vatta vagy
vattapamacsok

45 perc
20 perc
25 perc
45 perc
25 perc
20 perc
2x45 perc

Füzet, íróeszköz

Az álszakáll készítését próbáljuk ki előre, és ügyeljünk a gumi
tűzésére, mert ez a leggyengébb pontja! Ezen a sávon külön
megerősíthetjük az alapot egy ragasztószalagcsíkkal is. Csak próba
után és mintadarab bemutatásával vágjunk bele a közös munkába!

FELADATOK LEÍRÁSA
4.1 Brumi mint detektív
4.1a Mi kell a nyomozáshoz?

45
perc

20
perc

A négy medvebocs: Brumi és barátai nyomozni kezdenek. De mi kell a
nyomozáshoz, és hol nyomozzanak? Bodó Béla: Brumi mint detektív című meseregényéből lépésről lépésre minden kiderül. Most a könyv 4. fejezetével ismerkedünk meg. A gyerekek helyezkedjenek el a mesehallgatáshoz (a mesesarokban),
és olvassuk fel a fejezetet!

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek éljék bele
magukat Brumiék segítségével a nyomozók
helyzetébe.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mesehallgatás, kereső
olvasás
Könyvajánlás
Álszakáll készítése

Majd keressék ki a szövegből a válaszokat az alábbi kérdésekre!
• Miből készül az álszakáll?
• Milyen felszerelése kell legyen egy detektívnek?
• Mire szolgál az álszakáll, a pisztoly, a nagyító, a lámpa, a kulcs?
JEGYZETEIM
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MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, műszaki karton
Gumiszalag, tűzőgép
Olló, ragasztó
Háztartási vatta vagy
vattapamacsok

Ezek után beszéljük meg, hogy kik a meseregény szereplői! Keressük ki a szereplők neveit, és beszéljük meg, milyennek képzeljük őket! Vajon miért hívják az
ilyen neveket „beszélő neveknek”?
Csak annak a nevét nem találjuk a szövegben, aki beszél. Csak a hangját halljuk,
hiszen ő meséli el a történetet. A főszereplő neve a címben szerepel. Ki ő?

Vedd figyelembe!

Ezen a ponton ajánlhatjuk magát a könyvet olvasásra: Bodó Béla: Brumi mint
detektív (Holnap Kiadó, Bp, 2015. – könyvajánló elérhető a Reftantáron.

4.1b Nyomozó-kellékek: álszakáll

25
perc

Készítsünk álszakállt vattából! Készítése nagyon egyszerű:
• A gyerekek rajzlapra, műszaki kartonra rajzolják rá a szakáll körvonalait, majd
vágják ki! (Erősebb alapot kapunk, ha szegés nélküli vagy körbeszegett textil
anyagra, például lepedővászonra dolgozunk.)
• Erősítsenek (tűzzenek) a kartonra kalapgumit a bajusz vonala mellett!
• Majd ragasszák rá az alapra a vattapamacsokat!

A forrásoldalon angol nyelvű leírást és fotókkal ellátott útmutatót találunk (elérhető a Reftantáron).

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Fedezzék fel a gyerekek
a nyelv titkosításának
játékos lehetőségeit.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szabálykeresés, titkosírás alkalmazása:
levélüzenetek írása
Szabály- és kódfejtés,
titkos nyelv alkalmazása
párbeszédben

4.2 Titkos nyelvek
4.2a Nyomozó-kellékek: titkosírás

45
perc

25
perc

Keressük meg a mesében (Bodó Béla: Brumi mint detektív – Negyedik
fejezet), hogy mi a titkosírás szabálya!
Írjanak a gyerekek rövid levélüzenetet a mesében szereplő titkosírással!
Majd találjanak ki más „kulcsot”, hiszen a titkosítás feltétele a kulcsok gyakori
váltása! (Az ellenfél könnyen megfejtheti a kulcsot, de túl kell járni az eszén.) Az
új kulccsal is írjanak rövid levélüzenetet!
Hallgassunk meg néhány levélüzenetet a Dagi által ajánlott kulccsal! Hallás után
meg tudjátok-e fejteni az üzeneteket? (Üzenetfejtő játék)
Majd hallgassunk meg üzeneteket új kulcsokkal! Fejtsük meg a kulcsot, majd a
levélüzenetet!
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4.2b Titkos nyelv

A titkosító kulcsjáték nemcsak levélben, leírva, hanem párbeszédben,
hallás után is működik.
Olvassátok el Lázár Ervin: Pávárbeveszévéd című rövid írását!
• Látva, olvasva a szöveget, rájöttök-e a titkosítás szabályára és kulcsára?
• Hány kulcsot/kódot használ az író?

20
perc

Adjunk időt az egyéni kódfejtésre. Aki megtalálta a szabályt és a két kulcsot, ki is
próbálhatja: írhat egy-két mondatot ezen a nyelven.
Majd hallgassuk meg a gyerekeket, milyen szabályt ismertek fel! Nem baj, ha
nem pontos a megfogalmazás, először mondják csak el ők, mit vettek észre! Majd
adják meg a kulcsokat!
Végül összegezzük és pontosítsuk a lényeget!
A kódolt (rejtett) szövegben minden szótag magánhangzója után ejtünk
(vagy írunk) egy (vagy több) plusz mássalhangzót, hozzátoldva a szótag
magánhangzóját is. A betoldott mássalhangzó nem változik (ez az állandó kulcs),
a hozzátett magánhangzó viszont változik (a szótag magánhangzójához hasonul,
a hossza is változhat). A szöveg két kulcsa: rg- és v-.
Most próbáljuk ki ezt a titkos nyelvet beszélgetve, papír és könyv nélkül! A gyerekek alkossanak párokat, és próbáljanak így beszélgetni, azonos kódot használva!
Érdemes az egyszerűbbel (v-) kezdeni, majd a nehezebbel folytatni, végül teljesen új kóddal is kipróbálni.
Például: Mindikondor lendesz mándár endenendek véndégende?

JEGYZETEIM
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5.

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Weöres Sándor:
Déli felhők
Áprily Lajos:
Labda-fellegek
Petőfi Sándor: A nap
Bartos Erika: Buborék
Kiss Judit Ágnes:
Buborék-dal
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Szöveggyűjtemény
Internet, projektor, hangfal vagy
telefon
Félíves világoskék
kartonok
Filc, csillámfilc
Vattagombolyag, ragasztó
Buborékfújás anyagai,
eszközei

Buborék-dal
Minimum 3x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra
(magyar, vizuális kultúra, technika, ének-zene)

Miről szól ez
a tanegység?

A felhőnézés és szappanbuborék-fújás is lassan az elfeledett
játékok közé tartozik. Pedig egész történeteket lehet beleképzelni
a gomolygó felhőkbe, a szappanbuborék pedig önmagában olyan,
mint egy szivárványszínben tündöklő, külön világ. A dal, dallam
és daltanulás is ezt színezi.

Áttekintő vázlat

5.1 Felleglabdák
5.1a Déli felhők
5.1b Labda-fellegek
(Variáció teremben
5.2 Buborék-játék
5.2a Buborékok
5.2b Buborék-dal
5.2c Buborékfújó verseny
Összesen:

Előkészületek

Ezt a tanegységet érdemes kint a szabadban, ha lehet, mezőn,
domboldalon megtartani. A szappanbuborékfújás anyagait, eszközeit elő kell hozzá készíteni.

FELADATOK LEÍRÁSA
MIT AKARUNK ELÉRNI?
Fantázia fejlesztése
felhőjátékon és verseken
keresztül.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Felhőnéző fantáziajáték
Vershallgatás, felhőalakok azonosítása
(Videofilm megtekintése
Felhőkép készítése)
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45 perc
30 perc
15 perc
20/25 perc)
min. 2x45 perc
20 perc
25 perc
45 perc
min. 3x45 perc

5.1 Felleglabdák
5.1a Déli felhők

45
perc

30
perc

Menjünk ki a szabadba egy gyepes területre! Feküdjünk le a gyerekekkel
a füvön, és nézzük, figyeljük a fellegeket! (Vihetünk magunkkal takarót, strandszőnyeget, és fekhetünk arra is.)
Milyen formákat, alakokat látunk a felhőkben?
Olvassuk fel a gyerekeknek Weöres Sándor: Déli felhők című versét! Vajon most
megjelennek-e az égen azok a (vagy hasonló) felhőfigurák, mint Katókának? Próbáljunk keresni hasonlókat!

Variáció

20
perc

Ha az órát a teremben tartjuk, akkor először a Déli felhők című tankocka
segítségével nézegessünk felhőket (elérhető a Reftantáron a szöveggyűjtemény
aloldalán). Milyen formákat látunk bennük? A videót meg is állíthatjuk egy-egy
felhőképnél.

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
(Félíves világoskék
kartonok
Filc, csillámfilc
Vattagombolyag,
ragasztó)

Vetítsük le a gyerekeknek a Déli felhők című vers dalfeldolgozását is a Fonográf
együttes és Halász Judit előadásában (elérhető a Reftantáron)!
Majd vegyék elő a szöveggyűjteményt, keressék ki, hogy mi mindent látott a felhőkben Katóka! Vajon a videón látható felhőképekben is meg tudjuk látni ezeket
az alakokat?

5.1b Labda-fellegek

15
perc

Olvassuk el Áprily Lajos: Labda-fellegek című versét, és keressünk az égen
labda alakú fellegeket is! A különböző méretű és árnyalatú, mintázatú felhőlabdákat el is nevezhetjük, például: teniszlabda, strandlabda, pöttyös labda,
márványlabda, buboréklabda stb.

Variáció

25
perc

Teremben:
A vers elolvasása után a gyerekek csoportmunkában egy-egy félíves világoskék
kartonra rajzolják le az óriásfiúcskát, és csillámfilccel rajzoljanak köré labda-fellegeket, vagy ragasszanak köré vattagombolyagokat!
Majd olvassuk fel Petőfi Sándor: A nap című versét is, és keressük a két vers képei közötti hasonlóságot, különbséget!

5.2 Buborék-játék
5.2a Buborékok

Olvassuk fel a gyerekeknek Bartos Erika: Buborék és Kiss Judit Ágnes: Buborék-dal című versét!
• Első hallásra melyik tetszett jobban? Miért?
• Miben hasonlít a két vers? Miben különbözik?

min.
2x45
perc
20
perc

Olvassátok el magatok is a verset, és keressetek további hasonlóságokat és különbségeket! Majd beszéljük meg ezeket!

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék meg
a szappanbuborék-fújás
örömét.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás
Ritmusjáték
Zenehallgatás
Daltanulás
Buborékfújás

JEGYZETEIM



121

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Buborékfújás anyagai,
eszközei
(telefon)

Vedd figyelembe!

Témájában és képeiben részben azonos, részben egymást kiegészítő, rokon vonásokat találunk a két versben.
Ami leginkább különbözik, az a versforma:
A Buborék ötszótagos sorokból áll, ritmusát az ütemhangsúly alakítja, minden
sor elejére erős nyomaték kerül. Ha ritmizáljuk, a sorok elején üthetünk egyenletes mérőütéseket.
A Buborék-dal nyolcszótagos sorokból áll, és szabályos, dallamos ritmus hallható
ki belőle, amit az időmérték alakít. Az időmértékes dallamot érdemes alaposabban is megfigyelni.

5.2b Buborék-dal

25
perc

Ritmizáljuk a verset időmérték szerint tapssal vagy koppantással!
(Minden sor két anapesztus és egy spondeus verslábkapcsolatából áll, a középső
versszak sorvégi szótagjait is hosszan ejtjük.)
Buborék, buborék, szappan,		
Röpül, és hamar elpattan. 		
bele még glicerint öntök, 		
Alakít ragyogó gömböt. 		

UU–│UU–│––
UU–│UU–│––
UU–│UU–│––
UU–│UU–│––

Tapsoljuk/koppantsuk a ritmust szöveg nélkül, illetve lalalázva, tititázva is
mondogassuk: la-la-lá-la-la-lá-lá-lá, ti-ti-tá-ti-ti-tá-tá-tá (elszakadva a szöveg
jelentésétől).
Hallgassuk meg a verset Tóth Péter feldolgozásában, háromszólamú
gyermekkarra (a felvétel elején, 0:37. másodpercig – elérhető a Reftantáron)!
Tanítsuk meg a gyerekeknek a dalt egy szólamban! (Ha olyan adottságú az osztály, szánhatunk időt a többszólamú ének megtanulására is.)

Vedd figyelembe!

Kültéri óra esetén a dalfeldolgozást telefonról hallgassuk meg!
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5.2c Buborékfújó verseny

Rendezzünk a gyerekekkel buborékfújó versenyt! Többféle versenyszám
szóba jöhet. Ki fújja a
– legnagyobb,
– legkisebb,
– legtávolabbra,
– legtovább egy szusszal a buborékot?

45
perc

Vedd figyelembe!

A gyerekek hozzanak magukkal kicsi buborékfújót! Ezt előre beszéljük meg a szülőkkel! Az is lehet, hogy osztálypénzből veszünk minden gyereknek egyet például
gyereknapra. Ha van rá nyitottság, vehetünk 2-3 óriás buborékfújót is. Az lesz ám
az igazi móka!
A szappanbuborékhoz érdemes előre elkészíteni több liter folyadékot, és lezárható vödörben magunkkal vinni.
Alaprecept:
5 dl langyos víz
2,5 dl mosogatószer
3 evőkanál glicerin
1 teáskanál cukor
24 órát hagyjuk állni!
(Elvben jó bármilyen sampon is, a gyakorlatban azonban a gyógyszertárban kapható glicerinnel sokkal jobban működik, mivel adalékanyag-mentes, és szép nagy
buborékokat lehet vele fújni.)

JEGYZETEIM
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6.

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Kiss Ottó: Papírsárkány
Kosztolányi Dezső:
A játék
Papp-Für János:
Egy délután

Papírsárkány
Minimum 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra
(magyar, technika, testnevelés)
Miről szól ez
a tanegység?

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Szöveggyűjtemény
Játékokhoz szükséges
eszközök
Nád vagy bambusz
Selyempapír / vékony
csomagolópapír
zsineg, olló, ragasztó
krepp-papír

A papírsárkány-készítés fortélyait ma már kevés gyerek ismeri.
A sárkányt persze fel kell röptetni, és amíg a szélre várunk, a
gyerekek megismerhetik Kosztolányi Dezső álomszép versét a
játékokról.

Áttekintő vázlat

6.1 A szélre várva
6.1a Mit szerettek játszani?
6.1b Sárkány
6.1c A szélre várva
6.2 Papírsárkány-készítés és röptetés
Összesen:

Előkészületek

45 perc
15 perc
5 perc
25 perc
min. 45 perc
min. 2x45 perc

A papírsárkány-készítés megér egy próbát, de hogy lesz-e
röptetésre alkalmas szél, azt nem tudjuk garantálni. Szélre várva
sok mindent játszhatunk, kipróbálhatjuk a Kosztolányi-vers
sugallta játékokat.

FELADATOK LEÍRÁSA
MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek csukott
szemmel lássák meg a
játék képeit
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Vers olvasása, értelmezése
Fantáziajáték
Játékpróbák
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Játékokhoz szükséges
eszközök
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6.1 A szélre várva

45
perc

6.1a Mit szerettek játszani?

15
perc

6.1b Sárkány

5
perc

Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy
• Mit szeretnek játszani a szabadban?
• Ki készített már sárkányt?
• Ki volt már sárkányt eregetni?
• Mi kell a sárkányeregetéshez?

Olvassák el a gyerekek Kiss Ottó: Papírsárkány című versét, és beszéljük
meg:
• Miért vicces?
• Ki beszél a versben?
• Mi hiányzik a sárkányeregetéshez?

6.1c A szélre várva

25
perc

Kérdezzük meg a gyerekeket, mi mindent lehet csinálni apuval a szélre várva! A válaszok között valószínűleg el fog hangzani az is, hogy játszani. A
gyerekek hunyják le a szemüket, és olvassuk fel nekik Kosztolányi Dezső: A játék
című versét! Képzeljük el, milyen játékokkal játszhat ez a gyerek, aki a versben
megszólal! Ezek közül jó néhányat ki is próbálhatunk, akár az órán, akár a sárkányröptetés közben, a szélre várva.
Az asszociáció során sokféle játék felbukkanhat, például:
Labdázás
Gyöngyfűzés
Papírhajtogatás
Bújócska
Árnyjáték
Tükörjáték – mozdulat ismétlése tükörképszerűen
Homokozás
Tánc
Körjáték

6.2 Papírsárkány-készítés és röptetés

min.
45 perc

Készítsünk a gyerekekkel papírsárkányt, és szeles időben röptessük is meg!
A Csaladinet.hu weboldalon elolvashatjuk a sárkánykészítés lépéseit, és egy angol nyelvű videofilmen meg is nézhetjük (elérhető a Reftantáron).
A sárkány könnyebben felrepül, ha bot helyett nádat, bambuszt, esetleg vastag
szívószálat használunk merevítésként.
Végül olvassuk fel a gyerekeknek Papp-Für János: Egy délután című versét is a
sikeres sárkányröptetésről!

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek éljék át a
sárkánykészítés és -röptetés örömét.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Sárkánykészítés, röptetés
Vershallgatás
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Nád vagy bambusz
Selyempapír / vékony
csomagolópapír
zsineg, olló, ragasztó
krepp-papír

JEGYZETEIM
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7.

Egyéb ötletek

tanegység
MIT AKARUNK ELÉRNI?
A logikus gondolkodás
fejlesztése: Fedezzük fel,
hogy a csavaros találós
kérdéseken is lehet még
csavarni.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Találós kérdések megfejtése
Szöveg olvasása, értelmezése
Differenciálás: egy, több
megoldású és megoldás
nélküli találós kérdések
Találós kérdések alkotása szóban, írásban

FELADATOK LEÍRÁSA
7.1 Találós-műhely
7.1a Ha feldobod…

Tegyük fel a gyerekeknek a feltehetőleg ismert találós kérdést:
Ha feldobod, fehér, ha leesik, sárga. Mi az? (tojás)

45
perc

5
perc

Miután válaszoltak, folytassuk egy hasonlóval:
Ha feldobod, zöld, ha leesik, piros. Mi az? (dinnye)
És a harmadikra tudtok-e válaszolni:
Ha feldobom, asztal, ha leesik, szék. Mi az?
Miután találgattak egy sort, mondd meg a választ: találós kérdés.
Vagy rejtvény, fejtörő, rébusz (latin kifejezésből).

7.1b Rébuszok

10
perc

7.1c Találós-műhely

30
perc

Olvassuk el Dániel András: Rejtvény című meséjét Kicsibácsi történetei
közül a Reftantáron!
Majd beszélgessünk:
• Milyen találós kérdések szerepelnek a szövegben? Emeljük ki ezeket!
• Ha valaki feltenné őket, meddig gondolkodnátok rajta? Milyen megoldásokat
mondanátok? (Képzeljük el a helyzetet!)
• Miért szereti Kicsibácsi a megoldhatatlan rejtvényeket?
• Mit gondoltok, a postáskisasszony miért nem ment bele a játékba?

Nem mindenki szereti az ilyen „lehetetlen” (abszurd) vicceket.
1. Van, aki azt szereti, ha valaminek egyértelmű megoldása van.
2. Van, aki azt, ha több megoldás is létezik.
3. És van, aki azt, ha valaminek nincs megoldása. (A matematikában az ilyet is
bizonyítani kell.)

Alkossunk találós kérdéseket mindhárom típusból! – Előbb szóban, közösen,
hogy a gyerekek értsék a különbséget. Az 1. típussal kezdtük az órát, a 3. típusra
példák Kicsibácsi találós kérdései. A 2. típusra jó példa ez a találós:
Tele van vele a szoba, mégis bármi befér tőle. Mi az?
(fény, levegő)
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Alkossatok magatoktól is találós kérdéseket! Bármelyik típus szóba jöhet, akár
mindhármat kipróbálhatjátok.
Végül olvassunk fel egymásnak a találósok közül, és a többiek próbálják megfejteni! A felolvasó ne árulja el előre, melyik típusba tartozik a találós kérdés! Hadd
törjék a fejüket a többiek! (Végül persze árulja el, melyikre, illetve mire gondolt!)

7.2 Cseresznyemag, meggymag
7.2a Gyümölcsszépségverseny

min.
45 perc

10
perc

A gyerekek mondják el, melyik a kedvenc gyümölcsük!
Ha gyümölcsszépségversenyt rendeznének, melyik gyümölcs nyerné a fődíjat?
És ha egy tál cseresznyéből kellene kiválasztani a leszebbet? – Ki is próbálhatjuk:
Vegye ki mindenki a legszebb szemet (vagy legszebb párt, ha szárral vannak)!

7.2b Gréta versenye

Olvassuk el Bertóti Johanna: Cseresznye-ék című versét a Reftantáron!
Figyeljék meg a gyerekek,
• Gréta hogyan zsűrizett?
• Hogy döntötte el, ki lesz a győztes?
Beszéljük meg a zsűrizés módszerét!
• Mi a véleményetek róla? Érdemes kipróbálni? (Majd otthon.)
• Ki volt büszke? Ki volt kedves? Ki bízta el magát (majdnem)?
• Milyen szójáték figyelmeztette őket? (magatok/magotok)

7.2c Meggymagpróba

10
perc

10
perc

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyümölcstémán
keresztül az összetett
szavak játékosságának és
a jelentésjátékoknak a
felfedezése.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Gyümölcsszépségverseny
Versek olvasása és értelmezése, nyelvi játékok
felismerése
Gyümölcsvers írása
(Gyümölcssaláta készítése)
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Gyümölcsök
(Eszközök a gyümölcssaláta készítéséhez,
elfogyasztásához)

A pedagógus olvassa fel László Noémi: Búcsú című versének első szakaszát a Reftantárról! Mi történik itt a meggymaggal? – Fedezzük fel a gyerekekkel a
nyelvjátékot! A költő az összetett szó két tagjával játszik. Szétszedi, újra összerakja, más sorrendben is.
Olvassuk tovább a verset, most már a gyerekek is láthatják a szöveget! Milyen
szavakkal játszik itt a költő? (porszem, bűbáj)
Keressünk további összetett szavakat, melyekkel hasonlóan lehetne játszani!

7.2d Összetett gyümölcsversek

Írjatok egy rövid verset (elég egy versszak is), aminek témája valamilyen
gyümölcs, de összetett szóalakban! Lehet a szóval játszani is.

15
perc

Variáció

Ha van rá mód, készítsünk gyümölcssalátát a gyerekekkel!
JEGYZETEIM
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Gyerekvágyak képzeletben és a valóságban – lehetőségeink
felismerése, jó és rossz
fogalmának differenciálása.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers beszédhelyzetének
értelmezése
Tevékenységlista írása,
összesítése
Verslista meghallgatása,
összehasonlítása saját
listáinkkal
Kifejezések vizsgálata,
értelmezése

7.3 Mit szeretnék

45
perc

Olvassuk fel a gyerekeknek Fekete Vince: Mit nem szabad? című rövid versét cím
és magyarázat nélkül (elérhető a Reftantáron)! Mintha valaki felháborodottan
mondaná:
„Tulajdonképpen semmit sem szabad, amit szeretnénk.”
Vajon ki mondhatja ezt? És miért mondhatja? – Találgassunk! (A mondat alapján
több megoldás is szóba jöhet, valójában egy kilenc-tíz éves gyerek beszél.)
Miután kiderítettük, hogy gyerekről van szó, folytassuk gyerekszemmel: Ti mit
szeretnétek? – Mindenki írjon egy listát arról, hogy mit szeretne csinálni, mihez
lenne leginkább kedve!
Hallgassunk meg néhány listát, vagy a listákról a legfontosabbakat! (Így kialakul
egy közös lista.)
Végül a pedagógus olvassa fel a Reftantárról Fekete Vince: Mit szeretnék? című
versét, ami a rövid vers folytatása! (Ebből már egyértelműen kiderül, hogy gyerekhangról van szó.)
Hasonlítsuk össze a vers listáját a mi közös listánkkal!
• Miben hasonlít?
• Miben különbözik?
• Mik a vers furcsaságai?
• Mik a túlzásai?
• Milyen szavakat, kifejezéseket használ, amit mi másképp mondunk?
Például: „ne enni”, „ne aludni”, „rosszaskodni” – ezeket mi hogyan mondanánk?
• Mit szóltok a záró gondolathoz: „rendetlenkedni / sokat, és az jó legyen, / ne
legyen rossz”? – Lehetséges-e ez? Ha igen, hogyan?

Vedd figyelembe!

Fekete Vince erdélyi magyar költő, a Székelyföld című folyóirat szerkesztője. Fenti
versei a Piros autó lábnyomai a hóban című verskötetben jelentek meg (Erdélyi
Híradó, Kolozsvár, 2008; Orpheusz, Bp, 2017), ami egy kilenc-tíz éves kislány története szabadvers-formában elbeszélve. A beszédstílus ennek a jegyeit hordozza.
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Mit szeretnénk
elérni?

A gyerekek ismerjék meg jobban a folyópart
növényeit, madarait, készítsenek játékot vízparti
növényekből, kapjanak képet a horgászatról és
a halak világáról, és éljék át az önfeledt játék
örömét vízben, vízparton egyaránt!

Miről szól
ez a téma?
Miért fontos
nekünk?
Nyár közepén már erősen tűz a Nap, és mindannyian tikkadunk, saját bőrünkön érezzük, ha
nem kapunk elég vizet. A körülöttünk élő növények, állatok is a víztől függenek, akár a vízben,
vízparton élnek, akár távolabb. Nem véletlen,
hogy a Biblia világképében is központi szerepet
kap a víz, akár a forrás, folyóvíz, tó, tenger képében, akár a szomját oltó állat, ember képében
jelenik meg.

1.

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Kányádi Sándor: Ballag
a folyó (1-2. versszak)
Kányádi Sándor:
Az én folyóm
Nagy László:
Balatonparton
Szabó Lőrinc: Vadliba
(Szilágyi Domokos:
Nádiverebek – online)
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Szöveggyűjtemény
Növény- és madárhatározók, kézműves könyv
Kések (felnőtt használatra!)
Fogpiszkálók
Kötözőanyagok (zsineg)
Távcső
Ugrókötelek

Vízparti kirándulás
Minimum 3x60 perces komplex foglalkozás
(magyar, természetismeret, technika, testnevelés)
Vízparton lenni jó. Egy folyó- vagy tóparti séta pedig fantasztikus élmény lehet. Főleg, ha tudjuk, mit látunk, hallunk, és mi is
Miről szól ez
együtt rezgünk a természettel. Ezen a kiránduláson lehetőségünk
a tanegység?
lesz minderre. Többek között verseket olvasni, kántálni, megfigyelni a vízparton élő növényeket, állatokat, játékokat készíteni
a vízparton élő növényekből, rikongatni a vadlibákkal, és „repülni” velük V-alakban.

Áttekintő vázlat

1.1 Vízparton
1.1a Megérkezünk a partra
1.1b Vízparti játékok
1.2 Vízimadarak
Összesen:
Előkészületek

A kirándulás előkészítése, illetve felkészülés a foglalkozásra (kézműves könyv áttanulmányozása, film megtekintése, kézműves
könyv, növény- és madárhatározók kölcsönzése a könyvtárból,
versek ritmusjátéka stb.).

FELADATOK LEÍRÁSA

120
perc

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A vízparti növények
megismerése megfigyeléssel, játékkészítéssel

1.1 Vízparton

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Séta a vízparton
Növényfelismerés és
-határozás
Versek olvasása, értelmezése
Játék a versekkel
Játékkészítés vízparti
növényekből

Szervezzünk kirándulást a közeli vízpartra (folyó- vagy tópartra)! Amikor megérkezünk a helyszínre, olvassuk fel a gyerekeknek Kányádi Sándor: Ballag a folyó
című versének első két versszakát (a szöveggyűjteményben a téma végén található)!
Olyan ez a két nyitó versszak, mint egy önálló mondóka, ezért nyugodtan leválasztható a versről. Mondjuk el együtt ritmizálva, tanuljuk meg, és a verset kántálva kezdhetjük sétánkat a folyóparton!
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120 perc
min. 60 perc
60 perc
60 perc
min. 3x60 perc

JEGYZETEIM

1.1a Megérkezünk a partra

min.
60 perc

Ballag a folyó 		
csöndeskén,		
füzek állnak a		
part mentén. 		

–UUU–
–––
UU–UU
–––

Nézik a vizet,		
bámulják.		
Ámuldoznak a
vén fűzfák. 		

–UUU–
–––
–––UU
–––

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Növényhatározók, kézműves könyv
Kések (felnőtt használatra!)
Fogpiszkálók
Kötözőanyagok (zsineg)

(ejthető hosszan: fűzek)

Séta közben a gyerekek figyeljék meg, milyen növényeket (fákat, virágokat,
vízinövényeket) látnak! Fedezzük fel a tipikus vízparti növényeket, amit ismerünk,
nevezzük is meg (3. osztályos természetismeret anyag a vízpart élővilága, tehát
találkoztak már a nád, a fűz, a hínár, békalencse vagy a fehér tündérrózsa, sárga
vízitök nevével)!

Vedd figyelembe!

Vigyünk magunkkal fa- és vadvirág-, illetve növényhatározót! A Fürkész zsebkönyvek megfelelőek erre a célra: kicsik, valóban egy zsebben is elférnek, a könyv
elején található meghatározókulcs segítségével gyorsan, egyszerűen be lehet
azonosítani, hogy milyen növényeket látunk sétánk során.

1.1b Vízparti játékok

60
perc

A gyerekek olvassák el Kányádi Sándor: Az én folyóm és Nagy László:
Balatonparton című versét! (Kis csoportokban olvashatnak, így elég csak néhány
szöveggyűjteményt magunkkal vinni.)
Keressék ki, milyen növények szerepelnek a versekben, és milyen játékok készülnek belőlük! (A kóré, más néven kóró, száraz kukoricaszárat jelent. Nem vízparti
növény, de azokhoz hasonlóan alkalmas a játékkészítésre.)
Keressünk a vízparton nádat és sást! A versekben nem szerepel, de tipikus folyó
menti növény még a káka és a gyékény. Ha találunk, mutassuk meg ezeket is!
Vidák István és Nagy Mari: Játék vízparti növényekkel (Móra, Bp, 1980) című könyvéből nemcsak a vízparti növényeket, hanem a belőlük készíthető népi gyermekjátékokat is megismerhetjük. Érdemes a könyvet kivenni a könyvtárból.
Egy videofilmen bemutatják a növényeket és néhány játékot is (elérhető a Reftantáron, a szöveggyűjtemény aloldalán).
A kisfilm elején a nádat ismerjük meg, majd a gyerekek készítenek egy egyszerű
nádlevél csónakot. Utána következik a káka és a kákamadár, kákatutaj készítése
(11:02-től 13:30-ig), majd a gyékényt is megismerhetjük.
A könyvet tanulmányozzuk át a kirándulás előtt, és a filmet is nézzük meg (akár a
gyerekekkel együtt)!
JEGYZETEIM
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A parton mutassuk meg a gyerekeknek a vízinövényeket, gyűjtsünk nádat, kákát,
gyékényt (természetesen a gyermekek biztonságát szem előtt tartva), majd készítsünk nádlevél csónakot vagy kákatutajt, és úsztassuk meg a folyón! (Gyékényből is hasonló módon készíthető tutaj.)

Variáció

A nádihegedű készítése se túl bonyolult. Nádból és száraz kukoricaszárból is
elkészíthető. Két csomó közti darabját (a csomóval együtt) levágjuk. Éles kés hegyével két kb. fél centi széles húrt hasítunk rajta a két csomó között, s a végeknél
kis alátét fadarabkákkal feszítjük ki. A vonó ugyanígy készül, de egyetlen húrral. A
húrok nedvesítéssel adnak a vonó nyomán nyikorgó hangot.
Lásd a Magyar néprajzi lexikon: nádi hegedű című szócikkét, képpel együtt (elérhető a Reftantáron)!

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A vízimadarak megfigyelése, azonosulás mozgással, hangutánzással,
ritmizálással.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Madármegfigyelés
Versek olvasása
Ritmusjátékok
Mozgásos játék
(Zenehallgatás)
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Madárhatározók
Távcső
Ugrókötelek

1.2 Vízimadarak

Olvassuk el újra Nagy László: Balatonparton című versét! Milyen megfigyelőpozíciót foglal el a versbeszélő? (Honnan „közvetíti” a látványt?) Milyen madarakat
lát? (Nádi veréb, vízicsibe és vadruca = vadréce, vadkacsa.)
Mi is madarakat fogunk megfigyelni. Vagy a parton közelítünk feléjük, vagy ha van
rá lehetőségünk, felmászunk egy madárlesre, és onnan figyeljük meg a vízimadarak életét. Ha viszünk távcsövet, akkor még jobb rálátásunk lesz a madarakra.
Mindenképpen vigyünk egy komolyabb madárhatározót (Például: Európa madarai), akár több példányban is, és a gyerekek próbálják meghatározni, milyen
madarakat látnak! (Látunk-e nádi verebet, vízicsibét, vadkacsát?)
Olvassuk el Szabó Lőrinc: Vadliba című versét is! Látunk-e a kirándulás alatt
vadlibákat?
Olvassa el valaki a verset úgy, hogy ahol lehet, utánozza a vadlibák hangját!
A vers erősen ritmizált, ezt szolgálják a hangutánzók is. Olvassuk fel a verset időmérték szerint ritmizálva, a két versszak között alig van különbség:
Vivivi-lululu! – Nincs hiba: U U U │ U U U │ – U U
fürdik a hajnali vadliba.		
–UU│–UU│–UU
Háza nád és			
–U––
fészke sás,			
–U–
hangja könnyű			
–U––
csivogás;			
UU–
ha rádörrent			
U–––
a vadász,			
UU–
akkor se megy			
––U–
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60
perc

világgá,				U – –
csak kiált, hogy:			
–U––
Gigágá!				U – –
S repül a rétre, zöld lagziba,
UUU│–U–│–UU
s ott legel estig a vadliba. – U U │ – U U │ – U U
Vivivi-lululu! – mondja, ha U U U │ U U U │ – U U
hazahúz este a vadliba.		
UU–│–UU│–UU
Várja tó és			
–U––
várja sás, 			
–U–
van még nyári			
–––U
napja száz; 			
–U–
elhibázta			
–U–U
a vadász, 			
UU–
nem kell menni			
–––U
világgá, 			
U––
nem kiált, hogy: 		
–U––
Gigágá! 			
U––
Vivivi-lululu! – Nincs hiba: U U U │ U U U │ – U U
hajnalig alszik a vadliba. – U U │ – U U │ – U U
Ha ránézünk a versre, a formája is a vadlibákra emlékeztet. Hogyan? Miért? (A kezdő és záró, vagyis a szélső sorok hosszabbak, mintha kitárt szárnyak lennének.)
Rendezzünk vadliba-futást! Mi ugyan nem tudunk szárnyra kapni, mint a vadlibák, de utánozhatjuk a mozgásukat, ahogyan V-alakban repülnek. A gyerekek
rendeződjenek öt-hat fős csapatokba! Minden csapatnak legyen egy vezetője! Ő
mindkét kezébe fogjon egy-egy ugrókötelet! A kezeit tartsa hátra! Bal- és jobb
keze felől is 2-3 gyerek fogja meg az ugrókötelet úgy, hogy V-alakot formáljanak!
Próbáljanak így, kötelékben együtt futni! Próbálgathatják az együtt fordulást,
manőverezést is.
Ha ügyesen mozognak a csapatok, rendezhetünk vadliba-fogót, ami során minden csapatnak meg kell tartania a V-alakzatot. Válasszunk egy fogócsapatot: ha a
szélső csapattagok megérintenek valakit, az kézfogással csatlakozik az ő csapatukhoz.
A vadlibakötelék mozgásformáját kipróbálhatjuk csak kézfogással, ugrókötél nélkül is. Itt is az a lényeg, hogy a „vezérlúd” szalad elöl, és hátratartott két kezéhez
kapcsolódik kézfogással két vadlibasor.
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Variáció

Nádi verebet (vagyis nádi poszátát) láttunk-e már? Ha igen, ha nem, idézzük meg
a hangját Szilágyi Domokos: Nádiverebek című versével (elérhető a Reftantáron)!
Olvassuk el a szintén erőteljes időmértékes ritmusú verset ritmizálva (lásd alább
az 1-2. versszak ritmusjátékát), majd hallgassuk meg dalfeldolgozását a Kaláka
együttes előadásában (elérhető a Reftantáron)!
Tóban nádszál,			
nádon verebek,			
nádiverebekre			
napfény csepereg.		

––│––
––│UU–
–UU│U–U
––│UU–

Napfény csepereg, 		
––│UU–
nevetik a verebek, 		
UUUU│UU–
szellő támad,			
––│––
lengeti a nádat. 		
–UUU│––
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2.

Strandoljunk!
Komplex strandfoglalkozás minimum 3x60 perc
(magyar, testnevelés, vizuális nevelés)

Miről szól ez
a tanegység?

Ha lehetőségünk van rá, szervezzünk a gyerekekkel strandlátogatást, akár a szülőkkel együtt! A strandon természetesen a legfontosabb az úszás és a lubickolás, de egy kiadós spontán játék után
magunk köré gyűjthetjük a gyerekeket, felolvashatjuk nekik a verseket, és megszervezhetjük a hozzájuk kapcsolódó játékokat is.

Áttekintő vázlat

2.1 Strandolás
2.1a Ki jön velünk?
2.1b A családom
2.1c Strandröplabdaverseny
2.1d Homokvár(os)építés
Összesen:

Előkészületek

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Kiss Judit Ágnes:
A családom
Csík Mónika:
Homokváros
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Szöveggyűjtemény
Strandlabda
Strandröplabda vagy
gumilabda
Homokozóeszközök

min. 3x60 perc
15 perc
45 perc
60 perc
60 perc
min. 3x60 perc

A strandlátogatást úgy szervezzük meg, hogy a gyerekek biztonságban legyenek! Lehetőleg jöjjenek felnőtt kísérők, szülők, nagyszülők is! Járjunk utána, hogy van-e a strandon homokozó! Ha a
településünkön vagy a közelben van vízparti strand, érdemes oda
kimenni.

FELADATOK LEÍRÁSA
2.1 Strandolás
2.1a Ki jön velünk?

min.
3x60
perc
15
perc

A strandra valószínűleg szülők, nagyszülők, testvérek is jönnek velünk,
így érdemes egy névtanuló játékot is bevetni a legegyszerűbbek közül. Álljunk
körben a pancsolóban (vagy a sekély vízben), egy strandlabdát dobáljunk körbe,
és mondjuk a nevét annak, akinek dobjuk!

2.1b A családom

45
perc

Ha kijátszottuk magunkat a vízben, szárítkozzunk meg, és a gyerekek családonként olvassák el Kiss Judit Ágnes: A családom című versét! Majd állítsanak
össze maguk is egy rövid bemutatkozást, amelyben megtudhatjuk, hogy kik ők,
milyen tulajdonságaik vannak, és mi az, amit legjobban szeretnek csinálni együtt!

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A családokon, illetve az
osztályon belüli kapcsolatok erősítése.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Ismerkedő játék
Vers olvasása, értelmezése családi körben
Családi bemutatkozó
Strandröplabda vagy
zsinórlabda
Vershallgatás, képzeletjáték
Homokvárépítés
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MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Strandlabda
Strandröplabda vagy
gumilabda
Homokozóeszközök

Vedd figyelembe!

Ha nem jönnek felnőttek, családtagok, akkor a gyerekek maguk alakítsanak „családokat”, néhány fős csoportokat! Osszák ki a családi szerepeket, és mutatkozzanak be így, mint elképzelt család!

2.1c Strandröplabdaverseny

60
perc

2.1d Homokvár(os)építés

60
perc

Ha van strandröplabdapálya, rendezzünk forgó rendszerben strandröplabdaversenyt a családok között! Két csapat 5-10 percig játsszon (a röplabdázásra
fordítható idő függvényében), kieséses forgó rendszerben!
A strandröplabda szabályai közül elég annyit tudni, hogy a cél az, hogy az ellenfél térfelén leessen a labda, amit a védekező csapatnak meg kell akadályozni. A
labdát nem szabad megfogni, csak ütni lehet.
A játék könnyebb, és gyerekek által is élvezhetőbb változata a „zsinórlabda”, ami
lényegében annyiban különbözik a strandröplabdától, hogy a labdát meg lehet
fogni, és dobással (nem ütéssel) kell játékba hozni.
A strandröplabda, zsinórlabda és más strandjátékok szabályait megtaláljuk a
Reftantáron).

Pihenőidőben, mintha mesét olvasnánk a mesesarokban, olvassuk el Csík
Mónika: Homokváros című versét (elérhatő a Reftantáron)! Keressük ki, mi minden van itt homokból! Képzeljük el, és mondjuk el, mi lehetne még homokból!

Majd feledkezzünk bele mi is a homokba!
A homokozóban (vagy a vízparti homokban) építsük meg a homokvárost közösen!
(Felnőttek is részt vehetnek az építésben, ami most nem versenyszerűen zajlik.)
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3.

Nagy Ho-ho-ho
Komplex témanap műhelymunkával
(magyar, matematika, ének-zene, vizuális kultúra,
testnevelés, kreatív írás, hittan)
A horgászat sokak számára kedves elfoglaltság, olyan kikapcsolódás, ami semmivel sem pótolható. Csukás István Nagy Ho-ho-ho-horgásza
kedves humorával bevonja a gyerekeket ebbe az érdekes világba.
Miről szól ez
A szövegismereti és a sokrétű intelligenciára épülő feladatokkal
a tanegység?
és játékokkal pedig még közelebb hozzuk a gyerekekhez a Nagy
ho-ho-ho-t.

Áttekintő vázlat

Internet, projektor,
hangfal
Szöveggyűjtemény
Tábla, kréta/filc
Füzet, íróeszköz

Ha nincs a gyerekek között horgász, akkor hívjunk meg egy felnőttet, aki szívesen tart élménybeszámolót a horgászkalandjairól!
Előkészületek
Szerezzük be a könyvtárból Pintér Károly: Magyarország halai
című könyvét!
Készítsük elő a műhelymunka kellékeit, amit a feladatleírásokkal
együtt érdemes feladatcsoportonként előre elrendezni!

3.1 A nagy ho-ho-ho
3.1a A horgászatban az a jó!

FELDOLGOZOTT MŰVEK
A Nagy Ho-ho-ho-horgász – főcímdal
(dalszöveg Csukás István: A Nagy Ho-ho-hohorgász dala alapján)
Csukás István:
Reszkessetek, halacskák!
(részlet a szerző
A Nagy Ho-ho-hohorgász nyáron című
meseregényéből)
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

3.1 A nagy ho-ho-ho
100 perc
3.1a A horgászatban az a jó!
20 perc
3.1b Nagy Ho-ho-ho-horgász dala
20 perc
3.1c Ho-ho-ho kalandok
30 perc
3.1d Jó sporttárs
30 perc
3.2 Nagy Ho-ho-ho műhelymunka
120 perc
Összesen:
közel 4 óra

FELADATOK LEÍRÁSA

tanegység

100
perc

20
perc

A gyerekek közül valószínűleg többen járnak vagy voltak már horgászni.
Kérjük meg őket, hogy számoljanak be horgászkalandjaikról!
Ha nincs horgász gyerek az osztályban, akkor hívjunk meg egy apukát, nagypapát,
akiről tudjuk, hogy nemcsak horgászni szeret, hanem nagy sztorimesélő is, és
kérjük meg, hogy meséljen a horgászatról! Ha végképp nincs a környezetünkben
horgász, akkor ezt a feladatot ki is hagyhatjuk.

Kinyomtatott halak
(online elérhető)
Horgászós játék anyagai,
eszközei
Ritmushangszerek
Pintér Károly: Magyarország halai című könyve

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek vegyék észre
a rajzfilm és az eredeti
mese közötti különbségeket.
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Élménybeszámolók
Énektanulás
Filmnézés
Meseolvasás
Film és meseszöveg
összehasonlítása
Jellemzés, tulajdonságok
gyűjtése
(Dal- és versszöveg ös�szehasonlítása)
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tábla, kréta/filc

Vedd figyelembe!

A felnőtt meghívásánál ügyeljünk arra, hogy olyan ember jöjjön, aki megérti,
hogy most gyerekeknek mesél a horgászatról, tehát azt megfelelő stílusban,
megfelelő szavak használatával teszi, és a sztoriba se csempész bele obszcén
vagy a gyerekeknek nem való tartalmakat!
Ha jó mesélő és pozitív személyiségű horgászt „fogunk ki”, az élménybeszámolóra akár egy teljes órát is rászánhatunk.

3.1b A Nagy Ho-ho-ho-horgász dala

Nézzük meg Csukás István: A Nagy Ho-ho-ho-horgász dala című animációt
(elérhető a Reftantáron)!

20
perc

Majd keressük meg a dalszöveget a szöveggyűjteményben (A Nagy Ho-ho-ho-horgász – főcímdal (dalszöveg Csukás István: A Nagy Ho-ho-ho-horgász dala alapján), és próbáljuk meg énekelni! Ha jól megy, táncolhatunk is rá.

Vedd figyelembe!

A vers és a dalfeldolgozás szövege eltér egymástól. Az eredeti verset megtaláljuk
a meseszöveg elején.

3.1c Ho-ho-ho kalandok

30
perc

Nézzük meg a Csukás István meseregényéből (A Nagy Ho-ho-ho-horgász
nyáron) készült animációs filmsorozat Reszkessetek halacskák című első részét
(elérhető a Reftantáron)!
A film megtekintése után beszéljük meg, hogy milyennek ismertük meg a Nagy
Ho-ho-ho-t a filmből! A gyerekek mondjanak tulajdonságokat, és azokat írják fel
a táblára egy oszlopba!
Majd beszéljük meg, szedjük össze, hogy milyen csalikkal próbálkozott a horgász!
Ezeket is írjuk fel egy másik oszlopba!
Ezek után a gyerekek olvassák el magukban a mesét a szöveggyűjteményből, és
keressenek minél több különbséget a mese és a rajzfilm között!

3.1d Jó sporttárs

15
perc

Beszélgessünk arról, hogy:
• Milyennek ismertük meg a szövegből a Nagy Ho-ho-ho-t?
• Megegyeznek a filmben szereplő tulajdonságai az eredeti szövegből megismert
szereplő tulajdonságaival? Miben igen, miben nem?
Egy tulajdonság elég hangsúlyos a szövegben. Kétszer is előfordul a kifejezés.
Keressétek ki, mi lehet az! (jó sporttárs)
Értelmezzük közösen, hogy:
• Mit jelent a jó sporttárs fogalma?



138

JEGYZETEIM

• Milyen tulajdonságokat rejt magában?

Írjuk fel a táblára a Nagy Ho-ho-ho rajzfilm alapján összegyűjtött tulajdonságai
mellé azokat a tulajdonságokat, amelyek egy jó sporttársra jellemzőek!
• Vannak-e egyezések? Mi a legfontosabb különbség?
Ezek után vitassuk meg, hogy mennyiben ábrázolta hűen a rajzfilm a Nagy Hoho-ho alakját, és mi volt az, amiben megváltoztatta!
Ezen a ponton érdemes kiemelni, hogy az eredeti mű, az olvasott szöveg men�nyivel többet ad, mint a rajzfilm. Keressük meg a szövegben, hogy mi mindennel
tudunk meg többet a Nagy Ho-ho-ho-ról a meséből, mint a rajzfilmből!
Miben ad többet a rajzfilm? Keressük meg azokat az eseményeket, figurákat, amelyek nem szerepelnek ebben a fejezetben, a rajzfilmben mégis benne vannak!

Variáció

Az eredeti verset és a belőle készült dalszöveget is összehasonlíthatjuk. Hogyan
változtatta meg a szabályosabb, rendezettebb versformát a dallam?

3.2 Nagy Ho-ho-ho műhelymunka
120

perc
A műhelymunka során 90 percet szánunk a különböző játékokra és 30
percet a bemutatókra. A tevékenységek közül a gyerekek szabadon választhatnak, akár több csoport feladatait is elvégezhetik. A tevékenységeket a sokrétű
intelligencia típusainak figyelembevételével állítottuk össze.

1. Világcsúcs! (verbális-nyelvi)
A gyerekek írjanak egy rövid, de hatásvadász cikket arról, hogyan érte el világcsúcsát a Nagy Ho-ho-ho!
2. Halak ritmusa (logikai-matematikai, vizuális-térbeli)
Az online letölthető (a Reftantáron elérhető) színező lapon a gyerekek színezzék
ki úgy a halak pikkelyeit, hogy az sormintákat, mintázatot adjon ki!
3. Halászat (vizuális-térbeli)
A gyerekekkel könnyen készíthetünk horgászó játékot.
Egy halacska így készül: dekorgumira rajzoljanak halformát, amit vágjanak ki
kétszer! A dekorgumit ragasszák össze úgy, hogy a hal szájába Palmatex ragasztóval egy kihajtott gemkapcsot is ragasszanak (vagy fűzzék bele a hal szájába a
gemkapcsot)!
A horgászbot nádszálból vagy hurkapálcikából készül, aminek a végére szintén
gemkapcsot fűzünk. Mágnest is erősíthetünk a horgászbot végére (vagy fordítva:
a halacskába rejtjük el a mágnest).

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek saját intelligencia-típusuknak megfelelő tevékenységgel
mélyedhetnek el a Nagy
Ho-ho-ho világába.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Újságcikk írása
Sorminta, mintázat
színezéssel
Horgászós játék készítése és kipróbálása
Éneklés, dal
transzformálása,
dalszerzés
Halfajták bemutatása
leírással, rajzzal
Kreatív írás: önjellemzés,
imádság
Interjúkészítés
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Kinyomtatott halak
Horgászós játék anyagai,
eszközei
Ritmushangszerek
vagy Pintér Károly:
Magyarország halai című
könyve
JEGYZETEIM
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A gemkapcsos és mágneses megoldásra is leírást, képeket találunk a Reftantáron.
4. Horgászás (testi-mozgásos)
Vegyünk elő egy nagyobb lavórt vagy egy felfújható gyerekmedencét! Eresszük
bele az elkészített halakat, és rendezzünk horgászversenyt! Adott idő alatt ki
tudja a legtöbb halacskát kifogni?
5. Nagy Ho-ho-ho induló (zenei-ritmikus)
A gyerekek adják elő a Nagy Ho-ho-ho dalát induló-stílusban, ritmushangszerekkel kísérve!
Megzenésíthetik az eredeti dalt is, amit a meseszövegben találunk. A szabályos
dalforma nem mindenütt illeszkedik a rajzfilm dallamához. Ettől el lehet térni, át
lehet alakítani a dallamot is (nem csak a szöveget). De teljesen új dallamot is ki
lehet találni hozzá.
6. Magyar halfajták (természeti)
Vigyük be a gyerekeknek Pintér Károly: Magyarország halai című könyvét
(Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002)! Válasszanak ki a gyerekek belőle legalább
három halfajt, rajzolják le, és írjanak rövid ismertetőt ezekről a halakról!
Ha van rá lehetőség, a keresést online is elvégezhetik a gyerekek a Horgász.
hu oldalon (a képre kattintva több információ is olvasható az adott halfajról –
elérhető a Reftantáron).
7. Milyen sporttárs vagyok? (önismereti)
Gondolják végig, és írják le a gyerekek, hogy bennük melyek azok a tulajdonságok, amelyek egy jó sporttársra jellemzőek! Írjanak példát arra, amikor hasznát
vették, vagy másoknak hasznára volt ez a tulajdonságuk!
8. Interjú a Ho-ho-ho-val (kapcsolati)
Készítsenek a gyerekek párban interjút a Nagy Ho-ho-ho-val a horgászkalandjairól! Az interjút fel is vehetik.
Csoportmunkában a halakkal is készülhet csoportos interjú (nézőpontváltás
fontossága).
9. Hálaadó ima (egzisztenciális)
Írjanak hálaadó imádságot a Nagy Ho-ho-ho nevében!
Akik megoldották a természeti feladatot, a halak sokféleségéért is hálát adhatnak Istennek!
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4.

Békaparton
Komplex szövegfeldolgozó műhely vízparti sétával
vagy séta nélkül (magyar, dráma,
természetismeret, vizuális nevelés, technika)
Vízparti élményeinkből kihagyhatatlan a béka, a békák kuruttyolása. Mindenütt ott vannak, és ha nem látjuk őket, akkor is hallMiről szól ez
juk a hangjukat. Egy vicces vers irányítja a békákra a figyelmet,
a tanegység?
egy lírai hangvételű mese pedig a békák egyéb tulajdonságaival
is megismertet. Megismerhetünk egy halfajtát, a compót is. A
gyerekek a békák mozgását saját ugrabugrálásukkal, majd ugró béka hajtogatásával is felidézhetik.

Áttekintő vázlat

4.1 Volt egyszer egy béka
4.1a A békahalász
4.1b Béka-túra
4.1c Béka otthon
Összesen:

Előkészületek

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Lászlóffy Aladár:
Kalap kelep (online)
Máté Angi:
Volt egyszer egy béka
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Szöveggyűjtemény
Internet, projektor,
hangfal vagy okostelefon
Szalmakalap
Színes papírok
Olló

min. 45-90 perc
15 perc
15 perc
min. 15-45 perc
min. 45-90 perc

Ha vízparti kirándulással kötjük egybe a foglalkozást, külön
tervet kell készítenünk a sétára, és külön az élmények otthoni/
iskolai felidézésére, feldolgozására. Tervezhető a foglalkozás csak
otthoni vagy iskolai, illetve tábori körülmények között is, ahol
van internet, és meg tudjuk nézni a filmeket is.

FELADATOK LEÍRÁSA
4.1 Volt egyszer egy béka

min.
45-90
perc

4.1a A békahalász

Képzeljétek el, hogy a horgász nem fog egy árva halat sem! Békát viszont
15
foghat, amennyit akar, mert a part tele van békákkal. Legyen most
perc
mindenkiből béka! Guggoljatok le, és békaugrással ugráljatok mindenfelé! Lehet közben brekegni is. (Mindez történhet a szabadban, a zöld gyepen, egy
séta, kirándulás alkalmával is.)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Fedezzék fel a gyerekek,
hogy milyen érdekesek
a békák.

Mikor jól kiugrálták magukat a gyerekek, olvassuk fel Lászlóffy Aladár: Kalap
kelep című versét (elérhető a Reftantáron)!
JEGYZETEIM
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mímes-mozgásos játék
Vers olvasása, megjelenítése pantomimmozgással, hangjátékkal
Mese olvasása, értelmezése
Filmek megtekintése a
békáról, compóról
Ugró béka hajtogatása
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Okostelefon
Szalmakalap
Színes papírok
Olló

Mi történt a versben, miféle halászkaland? Adjuk elő pantomimmozgással!
Az osztály fele gólya lesz, és a csőrével halat fog. Másik fele kalappal békára
vadászik.
Az ügyes mozgású gyerekek közül válasszunk egy-egy főszereplőt (a bácsi kaphat
egy szalmakalapot), és adjuk elő a verset a két főszereplő pantomimmozgásával,
verses narrációval kísérve! További mellékszereplők lehetnek még a békák és
halak, a békák nyugodtan brekeghetnek.
A narrátor szerepét átadhatjuk egy ügyes, jól olvasó gyereknek, de vállalhatjuk
magunk is, így a felolvasással irányítani tudjuk kicsit a játékot.

Vedd figyelembe!

Lászlóffy Aladár szerkesztője volt a Napsugár című kolozsvári gyereklapnak,
aminek 1968. júliusi számából olvashatjuk fel az online elérhető verset.

4.1b Béka-túra

15
perc

4.1c Béka otthon

min.
15-45
perc

A békáktól sok gyerek „fél”, irtózik. Ha folyó- vagy tóparton vagyunk,
figyeljük meg a gyerekekkel a békákat, majd olvassuk el Máté Angi: Volt egyszer
egy béka című meséjét!
Ha a teremben vagyunk, a pantomimjáték után következhet az olvasás.

Otthon beszélgessünk arról, hogy milyennek láttuk a békákat a valóságban, és milyennek a mesében!
Nézzük meg egy videofilmen, hogyan fújja a labdacsokat a béka! Nézzük meg azt
is, milyen környezetben él, hogyan mozog a compó! (A filmek elérhetők a Reftantáron.)
A foglalkozást kiegészíthetjük ugró béka hajtogatásával is. Egy videofilmen jól
láthatóak a hajtogatás lépései, egy weboldalon pedig a hajtogatás fázisrajzai
(elérhetők a Reftantáron).
Az ugró béka hajtogatását kipróbálhatjuk különböző méretű és minőségű papírokkal, és próbálgathatjuk a békák ugró mozgását. Lesz köztük lusta, lomha,
fürge, bukfencező, távolugró, akrobata.
Rendezhetünk közöttük versenyt, és kioszthatunk különböző címeket is: a magas
ugrás vagy távolugrás bajnoka, a nagy békaakrobata, a vicces bohócbéka stb.
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5.

Hej, halászok…
Komplex halas témanap választhatóan halászléfőzéssel, grillezéssel (magyar, természetismeret,
ének-zene, vizuális kultúra, technika, kreatív írás)

Miről szól ez
a tanegység?

Ez a tanegység normál iskolai vagy tábori keretek között is
megtartható, de alkalmat ad arra is, hogy halászléfőzéssel vagy
grillezéssel kössük egybe. Amíg sülnek a halak (vagy egyéb
húsok, zöldségek), rotyog a halászlé, addig mi énekelhetünk,
verset olvashatunk, játszhatunk a gyerekekkel. A tanegység egyes
feladatai tantermi keretek között is elvégezhetőek.

Áttekintő vázlat

5.1 Hej, halászok!
5.1a Milyenek a halak?
5.1b Vörösszárnyú keszeg
5.1c Halászok
5.1d Mozgó halacska
5.1e A nagy halfogás
Összesen:

Előkészületek

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Hej, halászok, halászok –
magyar népdal (Szegvár,
Csongrád megye)
Kiss Benedek: Halászok
(Tóth Ágnes:
Csali csemege)
Jézus megjelenik a Tibériás-tengernél: a nagy
halfogás – János 21,1–14
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Szöveggyűjtemény

120 perc
min. 15 perc
35 perc
35 perc
20 perc
15 perc
120 perc

Internet, projektor,
hangfal vagy
telefon
Színes papírok
Ollók, ragasztók
A sütés, főzés anyagai,
eszközei

Családi nap esetén halászléfőzés vagy grillezés megszervezése a
szülőkkel.
Az alkalomra érdemes a szöveggyűjteményt a papíranyagokkal
együtt, összegyűjtve kivinni.

FELADATOK LEÍRÁSA
5.1 Hej, halászok!
5.1a Milyenek a halak?

120
perc

min.
15 perc

Ha a halászléfőzést vagy grillezést is vállaljuk, és valóban lesznek halak
is az étlapon, akkor mutassuk meg a gyerekeknek, milyen a hal felépítése (úszóhólyag, szálkák, kopoltyú, uszonyok, pikkelyek)!

5.1b Vörösszárnyú keszeg

A Hej, halászok kezdetű népdalt (Szegvár, Csongrád megye) valószínűleg
már ismerik a gyerekek.

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A halászlé, halászdal és
halászvers váljon közös
örömforrássá, közösségi
élménnyé

35
perc

JEGYZETEIM
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Megfigyelés: haltest
felépítése
Népdal meghallgatása,
éneklése
Képzeletjáték: karakterformálás, történetalkotás
láncmeséléssel
magyarországi halfajták
megfigyelése
Vers olvasása, értelmezése, összehasonlítás a
népdallal
Párbeszédes (énekelt)
olvasás
Kreatív írás: a vadászok
dala
halmakett készítése
kirigami technikával
Bibliai párhuzam – áhítat
formában
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
A sütés, főzés anyagai,
eszközei
vagy telefon
Learning apps:
Magyarországi halak
Színes papír
Olló, ragasztó
Írólap, íróeszköz

Ha nem, akkor énekeljük el nekik, vagy hallgassuk meg (telefonról is meghallgatható, elérhető a Reftantáron)!
Üljünk körbe úgy, hogy összeérjen a vállunk, és dülöngéljünk a dal ritmusára,
minta egy csónakban ülnénk! Aki ismeri a dalt, énekelheti is.
Kérdezzük meg a gyerekeket,
• Ki látott már vörös szárnyú keszeget? Mit jelent, hogy a keszegnek vörös a szárnya? Mi a hal „szárnya”?
Ha nem tudnánk, hogy egy halfajról van szó,
• Hogyan képzelnénk el a vörös szárnyú keszeget? Azon kívül, hogy vörös a
szárnya, hogy nézhet ki?
• És mit szokott csinálni?
• Kedves, jó szándékú vagy inkább félelmetes, ellenséges lény a Vörösszárnyú
Keszeg?
A gyerekek jobbnál jobb ötleteket fognak mondani. Válasszunk ki egy Vörösszárnyú Keszeg karaktert, és a gyerekekkel közösen, láncmeséléssel mondjunk el róla
egy mesét, történetet!
Nézzük meg, milyen valójában a vörösszárnyú keszeg! Ha a szabadban vagyunk,
keressék meg a gyerekek Pintér Károly: Magyarország halai című könyvében (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002); ha teremben vagyunk, akkor a Halfajták című tankocka képei közül válasszák ki a vörösszárnyú keszeget (elérhető a Reftantáron)!

5.1c Halászok

35
perc

Olvassuk fel a gyerekeknek Kiss Benedek: Halászok című versét!
Keressük meg Pintér Károly könyvében a versben említett halakat, vagy párosítsuk a Halfajták című tankocka képeit, neveit!

• Miben hasonlít, miben emlékeztet a vers a népdalra? Találunk-e azonos vagy

hasonló kifejezéseket?
• Miben más a vers, mint a népdal? Miért gondoljuk azt, hogy vidámabb?
A vers párbeszédes. Ki beszél többet: a halászok vagy a vadászok?
A gyerekek készüljenek fel párban a vers párbeszédes felolvasására, és adják is
elő olyan évődő, játékos stílusban, mintha a piacon az eladó vagy a vevő alkudozna, vagy két jóbarát kötözködne, viccelődne egymással!
Hasonlítsuk össze a népdal és a vers versformáját is! Mindkettő 7 szótagos sorokból áll, páros rímekkel, és ugyanarra a dallamra énekelhető. Próbáljuk is ki:
énekeljük a verset a népdal dallamára! Meddig sikerül énekelni? Hol van lényeges változás?
Az utolsó két versszak 3-3 soros, itt megváltozik a párbeszéd rendje.
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Ha vannak rá vállalkozók, meg lehet próbálni a Halászok című vers énekelt
párbeszédes előadását is. Az utolsó két versszak dallamváltozatát az énekesek
találhatják ki.
A gyerekek párban megalkothatják (szóban vagy írásban, esetleg énekelve is) a
vers mintájára a Vadászok dalát, és elő is adhatják.

Variáció

Olvassuk el Tóth Ágnes: Csali csemege című versét is, ami egy gyerek horgász
szemszögéből közelíti meg a témát! A vidám hangulatú vers csak úgy csobog,
mert tele van cs-hangú szavakkal (alliteráció, hangfestés). Fedezzük fel ezt a gyerekekkel, akik elő is adhatják a verset szavalókórus, hangjáték formájában!

5.1d Mozgó halacska

20
perc

Ha szabadban vagyunk, nehezebb olyan ábrázoló technikát választani, ami
könnyen elvégezhető. A térben mozgatható papírhal modellje azonban pár perc
alatt elkészül, és minimális az eszköz- és munkaigénye. Videofilmen követhetjük
az elkészítés módját (elérhető a Reftantáron).
Néhány dologra ügyelni kell, hogy a hal jól mozogjon:
• Géppapírnál vastagabb papírt ne válasszunk alapanyagnak!
• A „szálkákat” egészen a hajtogatásig vágjuk be, így mozog igazán jól a hal!
• A szemeket a test összeragasztása előtt ragasszuk a hal fejére!

5.1e A nagy halfogás

15
perc

A nagy halfogás története (Jézus megjelenik a Tibériás-tengernél: a nagy
halfogás – János 21,1–14) jól kapcsolható a halász-témához. Ebben a történetben
a tanítványok Jézus halála után térnek vissza eredeti mesterségükhöz, a halászathoz. Ekkor még nincsenek tisztában a feltámadás tényével és következményeivel.
Hogy ők ezen túl „embereket fognak halászni”, Isten országa számára „kifogni”.
Ami nem azonos a „fejvadászattal”, de még a vadászattal sem. A halászat csendes
és türelmes foglalatosság, a halak könnyen elriadnak, és üresen maradnak a
hálók. Jézus viszont segít, az ő jelenlétével lesz teljessé a halászok munkája is. A
tanítványok megtapasztalhatják ezt, amikor 153, nagy hallal teli hálót húznak a
partra. És felismerik Jézust, amikor kenyeret és halat kínál nekik a parázs mellett.
A történetet áhítat formájában is elmondhatjuk, mielőtt megtörnénk a kenyeret,
és hozzáfognánk a halétel elfogyasztásához.

JEGYZETEIM
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6.

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Kányádi Sándor:
Ballag a folyó
Mint a szép híves patakra
(42. zsoltár, részlet)
– Szöveg: Béza Tódor
(Szenci Molnár Albert
fordítása)
Orbán Ottó: Mese
Miklya Zsolt: Patakiskola
(László Noémi: Tükör)
(online)
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Szöveggyűjtemény
Homokozó, locsolócső
Homokozóeszközök
Locsolóedények vízzel
Levelek, ágak, füvek
Állatfigurák
Internet, projektor,
hangfal
Különböző textilek,
fonalak, nejlonok, színes
és mintás papírok
Karton, műszaki rajzlap
Ragasztók, ollók
(rajz- és festőeszközök)

Patakiskola
Komplex műhelymunka
(magyar, természetismeret, hittan, ének-zene,
vizuális nevelés, technika, testnevelés)
Miről szól ez
a tanegység?

A feldolgozott verseken keresztül a gyerekek nemcsak képet
kapnak arról, hogyan jut el a patak a tengerhez, hanem maguk is
megépíthetik a homokozóban a patak útját, és modellezhetik a
folyót az animációs filmhez hasonlóan.

Áttekintő vázlat

6.1 Folyómeder
6.1a Ballagunk és bandukolunk
6.1b Ballag a folyó
6.1c Építsünk folyómedret!
6.1d Híves patak
6.2 Patakiskola
6.2a Patakiskolák
6.2b Animációs filmkockák
6.2c Készítsünk animációs filmkockát!
Összesen:

100 perc
20 perc
20 perc
45 perc
15 perc
min. 100 perc
20 perc
10 perc
60 perc
min. 200 perc

A tanegység első részét a szabadban tartsuk meg, ahol tudunk
futóversenyt rendezni, és van homokozó is!
Előkészületek
Nézzük meg jóval a foglalkozás előtt az animációs filmet, hogy fel
tudjunk készülni a kollázskészítésre! Gyűjtsünk (akár a gyerekek,
szülők segítségével) minél többféle textilanyagot (anyagmaradékot), maradék fonalakat, nejlonokat, színes és mintás papírokat a kollázshoz!

FELADATOK LEÍRÁSA
MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek tapasztalják
meg a folyó mozgását,
útját.
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6.1 Folyómeder
6.1a Ballagunk és bandukolunk

A gyerekekkel álljunk sorba, és kezdjünk el lassan ballagni, bandukolni,
egyenletes tempóban járni! Majd siessünk, fussunk, rohanjunk!
Rendezzünk ballagó, siető, majd futóversenyt!

100
perc

20
perc

6.1b Ballag a folyó

20
perc

Olvassuk fel Kányádi Sándor: Ballag a folyó című versét, majd keressék ki
a versből a gyerekek a mozgásra vagy mozdulatlanságra vonatkozó igéket!
• Mit jelentenek ezek a szavak, mit fejeznek ki?
• Milyen mozgás (vagy mozdulatlanság) jellemzi a folyót és a fűzfákat? Mi az, ami
a leggyorsabban mozog? (fecske: cikázik)
• Mit nem értenek a vén fűzfák? Mi a kérdésük?
• Kitől kapják meg a választ? Miért épp a fecske tud válaszolni?
• Mi a folyó nagy titka? Súgjátok egymás fülébe!
• Mit jelent az, hogy „tengerbe ballag tengernek”?
Az 1. tanegységben egy vízparti kirándulás nyitó feladataként ajánlottuk, hogy a
Kányádi-vers első két versszakát önálló mondókaként ritmizáljuk és mondogassuk.
Ha ezt megtettük akkor, emlékeztessük rá a gyerekeket, és mondjuk el újra a két
versszakot ritmizálva! Ha nem tettük meg, most itt az alkalom. (Lásd az 1. tanegység elején a ritmusjelölést!)
Fejlesszük tovább a mondókázást, és a vers utolsó két szakaszát is ritmizáljuk! Ha
már jól megy, mondogathatjuk susogva (suttogva), mint a fűzfák, csöndeskén:

Tengerbe ballag,
tengernek. 		
Állnak a fűzfák,		
merengnek. 		

––U––
–––
–UU––
U––

S véges-végig a		
part mentén		
rügyezni kezdnek
csöndeskén. 		

–––UU
–––
U–U––
–––

6.1c Építsünk folyómedret!

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos játékok
Vers olvasása, értelmezése, kifejezések vizsgálata
Ritmusjáték
Vízgyűjtő terület modellezése homokban
Zsoltáros párhuzam,
éneklés
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Homokozó, locsolócső
Homokozóeszközök
Locsolóedények
Levelek, ágak, füvek
Állatfigurák

min.
45 perc

Kányádi Sándor versében valójában egy folyóról és vízgyűjtő területéről
van szó. Építsenek a gyerekek a homokozóban hegyes-völgyes tájat, amit patakok
szelnek keresztül! A patakok egy folyóba folyjanak, ami akár elérheti a tengert is!
Fontos, hogy a homokozóban meglévő szintkülönbségekre odafigyeljünk, hogy a
patakok vize valóban lefolyjon a folyóba, és a folyó is eljusson a tengerhez. Mert
úgy az igazi, ha vizet is engedünk a patakokba.

Vedd figyelembe!

Ha még nem csináltunk hasonlót, egy ismeretterjesztő cikkben szereplő videofilm bemutatja, hogyan készül a „terepasztal” (elérhető a reftantar.hu-n a
szöveggyűjtemény aloldalán).

JEGYZETEIM
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6.1d Híves patak

A terepasztalt betelepíthetjük levelekkel, ágacskákkal, fűszálakkal, sőt
állatfigurákat is elhelyezhetünk rajta, legalább jelzésként.
Keressük meg, hova mennek inni az állatok, hol van az ivóhelyük!

15
perc

Majd olvassuk el, vagy ha már ismerik a dalt a gyerekek, énekeljük el a 42. zsoltár
első versszakát: Mint a szép híves patakra (42. zsoltár, részlet) – Szöveg: Béza
Tódor (Szenci Molnár Albert fordítása)

• Mit jelent a víz az állatoknak? Mit jelent a zsoltárosnak? Mit hasonlít a vízhez?
• Mit gondoltok, mit jelenthet a „híves patak”?
(Hallgassuk meg a gyerekek értelmezéseit, csak a végén áruljuk el a jó megoldást!)
A „híves” jelentése: hűvös. Régies szóalakról van szó, tehát nincs köze sem a
hívekhez, sem a hithez, hívéshez.
Ki az, aki lábalt már hegyi patak vizében? Ugye, milyen hűvös?
Ha van a közelben patak, ne mulasszunk el egy lábpróbát!

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A versek képeit belső
képpé alakítva készítsenek kollázst a gyerekek
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versek olvasása, értelmezése
Kifejezések gyűjtése,
magyarázata, folyamat
ábrába rendezése
Animációs film megtekintése
Képvizsgálat, anyagok
felismerése
Anyagválogatás
Kollázskép készítése
(Hasonlatok gyűjtése,
képi ábrázolása)
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Különböző textilek,
fonalak, nejlonok, színes
és mintás papírok
Karton, műszaki rajzlap
Ragasztók, ollók
(rajz- és festőeszközök)



148

JEGYZETEIM

min.
100
perc

6.2 Patakiskola
6.2a Patakiskolák

Olvassuk el Orbán Ottó: Mese című versét, és keressük meg benne a folyóvíz növekedésének kifejezéseit!

30
perc

forrás → elindul
patak → porzott a lába
folyó → mezőre érve
világot járva → tenger
Folyamatábrát is készíthetünk belőle:
forrás → elindul → patak → porzott a lába → mezőre érve → folyó → világot járva
→ tenger
Mi benne a mese? Mihez hasonlítja Orbán Ottó a folyóvíz növekedését? (Az ember vándorlásához, életútjához, aminek a vége a bölcs öregkor. Bibliai képpel: a
vének tanácsa.)
Olvassuk el Miklya Zsolt: Patakiskola című versét is, és keressünk további kifejezéseket a folyóvíz növekedésére!
• Mit tanul a kis patak? Mi a feladata a hegyek között?
• Mi történik vele, amikor sík vidékre kerül? Mi lesz itt a neve?

• Miért nem marad nyugton? Merre vonul tovább?
• Hová vezeti a vágya? Mi lesz belőle?
Párosítsátok az alábbi kifejezéseket:
csevej			mesebeli tengert
csermely			távolt
messzit			patakocska
hovát			csevegés
óperenciát			
a hová kérdést
10
perc

6.2b Animációs filmkockák

Nézzük meg a Miklya Zsolt versére készült animációs filmet (elérhető a
reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán)!
Beszéljük meg: Hogy tetszett? Mit tett hozzá a film a vershez?

Vetítsük le újra a filmet úgy, hogy bizonyos képkockáknál megállunk!
Kérjük meg a gyerekeket, hogy figyeljék meg, és mondják el, szerintük milyen
anyagokból készültek az alábbiak a filmben!
0:10-0:14 – hegyek
0:16-0:18 – felhők
0:25-0:33 – patak (celofán)
0:44-0:53 – folyó
1:26-1:32 – tenger

6.2c Készítsünk animációs filmkockát!

min.
60 perc

Papír, nejlon és textilanyagok, fonalak segítségével a gyerekek készítsenek
el egy animációs filmkockát a vers valamelyik sorára vagy szakaszára! Nem kell
(sőt nem a legjobb), ha egy az egyben a filmet másolják. Alkossanak nyugodtan
szabadon, a film csak ötletadóként maradjon meg bennük!
Ehhez először nézzük meg együtt a rendelkezésre álló anyagokat, kellékeket,
figyeljük meg a tulajdonságaikat, gondolkodjunk el azon, melyik mire jó!
Az alkotómunka egyénileg, párban vagy csoportban is végezhető.
Végül egy kis galériába rendezve mutathatjuk be egymásnak az alkotásokat.

Variáció

Olvassuk fel László Noémi: Tükör című versét (előbb egyben, majd szakaszonként), és beszéljük meg, mihez hasonlítja a vizeket a költő!
Ti mihez hasonlítanátok a versben említett vizeket, illetve a többi vizet: a patakot, a folyót, a tengert, az óceánt stb.?
A vers vagy a saját hasonlatok alapján is alkothatnak kollázsképet, vagy rajzolhatnak, festhetnek a gyerekek.
JEGYZETEIM
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7.

tanegység
MIT AKARUNK ELÉRNI?
Motiváció felkeltése
a versolvasáshoz a
figyelem irányításával,
fenntartásával.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versek olvasása és értelmezése
Versforma szabályainak
felismerése
Ritmizálás, ritmuskíséret
Pantomimjáték
Gyümölcssaláta készítése
Kreatív írás: vers, imádság, jegyzet
Mondókázás mímes
mozgással
Rajzos illusztráció készítése
Új borító tervezése,
ajánló fülszöveg írása
Verstanulás, versmondás
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Ajánlott verskötet
Rajzlap, írólap, rajzeszköz
Ritmushangszerek, hangadó tárgyak, eszközök
Okostelefon,
videokamera
Gyümölcssaláta készítéséhez anyagok, eszközök

Egyéb ötletek
7.1 Zümmögő
Könyvajánló és kedvcsináló Kányádi Sándor: Zümmögő című verskötetéhez. (Az 1.
és 6. tanegységben szerepelnek Kányádi-versek, ami jó helyzetet teremt a könyv
ajánlására is.)
A feladatsor elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán, innen elküldhető, illetve kinyomtatható a gyerekek számára.
A gyerekek szeretnek dúdolgatni, mondókázni, zümmögve zenélni spontán játék
közben. Egy jó verskötet is arról ismerszik meg, hogy az olvasó nemcsak lapozgatja, hanem dünnyögi, dúdolja, zümmögi is a verseket. A Kányádi Sándor verseiből
gyerekek számára szerkesztett kötet címével és verseivel, dalaival is ezt közvetíti. Egy verskönyv olvasását nem úgy érdemes ajánlani a gyerekeknek, mint egy
mesekönyvet vagy regényt. Nem feltétlenül kell az elejétől a végéig sorban elolvasni a verseket. Lehet benne szemezgetni, cím vagy kép alapján válogatni, esetleg
hosszúság, versforma szerint választani verset. Vagy beleolvasni, és ha megragad,
benne is maradni a versben. Ilyen játékos, hangulatos ismerkedés után ahhoz is
kedvünk támadhat, hogy végigolvassuk a kötetet. De ha nem, egy-egy vers elolvasása is teljes élményt nyújthat. Ha a könyv megtetszett, javasoljuk alaposabb
megismerését, és egy interaktív olvasónapló megírását, választva egyet-kettőt a
sokrétű intelligenciatípusok alapján készült feladatok közül is. (Az olvasónapló-feladatok általános leírását a júniusi 3. téma 5. tanegységében találjuk.)
Mi szerepeljen egy verskötet olvasónaplójában?
• A könyv szerzője, címe, melyik kiadó hol és mikor adta ki, hány oldalas, grafikus
neve.
• A könyv ciklusainak (fejezeteinek) címe és témája, milyen korosztálynak ajánlható a könyv (maximum egy oldal).
A szövegfeldolgozáshoz a következő feladatokat javasoljuk:
1. Az első versciklus címe: Mi lennék? Keresd meg, és olvasd el a Mi lennék? és Ha
én zápor volnék című verseket! Versszakról versszakra képzeld el az átalakulást!
Majd írd le röviden, hogy te milyen fa vagy természeti jelenség lennél szívesen,
és mit tennél így! Prózaformában vagy versben is fogalmazhatsz. (verbális-nyelvi + természeti intelligencia)
2. A második versciklus címe: Vadcseresznye. Mit gondolsz a cím alapján, melyik
évszakról szól ez a ciklus? Elég, ha a Vadcseresznye című verset megkeresed, és
rájössz. Milyen szabályokat ismersz fel a versben?
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Számold meg:

• Hány versszakból áll?
• Egy versszak hány sorból áll?
• Egy sor hány szótagból áll?
• Ki tudod-e számolni, hány szótagból áll a teljes vers (címmel együtt)? (Szám-

feladatként felírhatod, milyen műveletekkel jutsz eredményre.)
• A legtöbb sorban hol a sorfelező? (Hol vágható két ütemre a sor?)
• Milyen rímfajtával találkozol a sorok végén?
Ha van kedved, írhatsz egy hasonló szabályú verset (versszakot).
(matematikai-logikai + verbális-nyelvi intelligencia)

3. A Van egy forrás valahol című nyári ciklusban keresd meg a Róka-mondókát!
Mondogasd ritmizálva, meg is tanulhatod! Keress hozzá játszótársat, és mondogassátok párbeszédesen! Kitalálhattok ritmuskíséretet is hozzá.
Ezután hallgassátok meg a verset a Gryllus Vilmos feldolgozásában és előadásában (elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán)
Megtanulhatjátok énekelve, és ritmuskísérettel vagy pantomimjátékkal elő is
adhatjátok. Már csak egy felvételt kell készíteni róla (elő a telefont, kamerát).
(zenei-ritmikus + kapcsolati + testi-mozgásos intelligencia)
4. A Kezdődik az iskola ciklus címétől ne ijedj meg, nem az iskoláról, hanem az
ősz kezdetéről szólnak itt a versek. Keresd meg a mackókról szóló Édes málna,
kásás vackor címűt, és olvasd el, ízlelgesd kicsit! Milyen ízeket fedezel fel e
versben? (Nézz utána, mi az a vackor!)
Neked melyek a kedvenc gyümölcsízeid? Készíts gyümölcssalátát, ízesítsd mézzel! Majd írj egy jóízű verset, amiben szerepeljenek a gyümölcseid! (természeti +
testi-mozgásos + verbális-nyelvi intelligencia)
5. A Búcsúzódal című ciklusban is őszi verseket találsz, de itt már eljutsz az ősz
végéig. Olvasd el a Novemberi szél című verset, és keress benne medvenyomokat! Miért bújt el a medve? Ki vette át a helyét? Milyen hangokat hallat a szél?
Keresd meg a versben felsorolt hangszereit!
Keress társakat, akikkel szélzenét tudtok játszani! Gyűjtsetek hozzá tárgyakat,
eszközöket, melyek a hangszereitek lesznek, és alkossatok együtt szélzenekart,
szélzenét! Készítsetek róla felvételt (elő a telefont, kamerát)! (zenei-ritmikus +
kapcsolati intelligencia)
6. Az Egyedül a fenyőerdő című ciklus verseivel eljutunk a télig. Olvasd el, és
tanuld meg az Aki fázik című mondókát! Ha már jól megy, mondogasd, és
soronként mutasd is meg mozgással, miről szól a vers! Le is rajzolhatod. (testi-mozgásos + vizuális-térbeli intelligencia)
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7. A Pitty-potty című ciklus versei a télen át az új esztendőbe és a tél végéig
vezetnek. Keresd meg és olvasd el az Új esztendő című verset! Számold ki, hogy
az év hányadik napján vagy most éppen! Hányadik napi reménységre van ma
szükség? Imádkozz ezért Istenhez! Fogalmazd meg az imádságodat írásban is,
vagy írj egy imalistát, hogy kiért, miért fogsz imádkozni! (verbális-nyelvi + egzisztenciális intelligencia)
8. Az utolsó versciklus címe: Megosztom veletek. Mit gondolsz, miért? Milyen
megosztani valója maradhatott a költőnek? Keresd meg köztük, ami a legjobban
tetszik! Oszd meg te is az érzéseidet, látásodat: készíts hozzá egy rajzot! (vizuális-térbeli intelligencia)
9. Tervezz, készíts új borítót a könyvnek! A borító hátoldalára írj egy könyvajánlót,
fülszöveget, amelyben kedvet csinálsz másoknak is a könyv verseinek olvasásához! (vizuális-térbeli + verbális-nyelvi intelligencia)
10. Válaszd ki a kötetből a kedvenc versed, és tanuld meg! Mondd el szépen,
kifejezően, és kérj meg valakit, hogy készítsen róla egy felvételt (telefonnal vagy
kamerával), amit megoszthatsz másokkal is! (verbális-nyelvi + egzisztenciális +
kapcsolati intelligencia)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A versélményen keresztül jussunk el a személyes vizes élmények
felidézéséig és megfogalmazásáig.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versek olvasása, összehasonlító értelmezése
Vizes élmények felidézése
Kreatív írás: vizes élmény
prózában vagy versben
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap/írólap, rajzeszköz
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7.2 Állati jó strand

min. 45
perc

Olvassuk el Acsai Roland: Zsófi úszni akar a jávorszarvasokkal és Kiss Ottó: Nyári
medveségek című versét a Reftantáron a szöveggyűjtemény aloldalán!
• Keressük meg, miben hasonlítanak! Milyen közös vonásai vannak a két versnek?
(Tantermi feldolgozás esetén – a táblán a két verset halmazkarikákkal jelölve ez kerülhet a közös részbe: tó, strandolás, állatszereplő, fürdeni jó.)
• Miben különbözik a két vers? Mi jellemző az egyikre, mi a másikra? (Például:
jávorszarvas, hideg víz, veszély, tiltás, valós élmény – medve, jó idő, nyár, zápor,
méz, mese.)
Majd kérdezzük meg:
• Ki szereti a hideg vizet? Ki szeret hideg/hűvös vízben fürdeni, úszni?
• Ki szereti inkább a langyos, meleg vizet? Ki szeret ilyenben játszani, pancsolni?
Írjátok meg egy vizes élményeteket! Lehet hidegvizes vagy melegvizes is, fő, hogy
vizes legyen. A történetet fogalmazhatjátok versben és prózában is. Vers esetén
lehet szabadvers, lazább sorszerkezetű vagy dalszerű forma is.
A szöveg mellé rajzos illusztráció is készülhet.
Végül a vállalkozók olvassák fel írásaikat, mutassák meg rajzaikat!

Vedd figyelembe!

Összehasonlíthatjuk a két versformát is, elég, ha az első versszakokat
megfigyeljük (ütemhangsúly, időmérték, szótagszám és rímképlet szerint):
Jávorszarvasok úsznak át		
––│–UU│–U–
8x
A tavon. 				U U U 			3a
A parti kagyló, akár egy			
U – │ U – │ – U │ – – 8x
Patanyom.				U U U			3a
Szevasz, te nyár, meg jó napot!		
– köszönt a medve jó nagyot.		
Szevasz, te szép meg jó idő,		
de jó: ma nem kell hócipő!		

U–│U–│––│U–
U–│U–│U–│U–
U–│U–│––│U–
U–│U–│––│U–

8a
8a
8b
8b

Elsőre is jól látható, hogy Acsai Roland verse lazább szerkesztésű és ritmikájú, és
közelebb áll az élőbeszédhez („hűvösebb” is a forma, északi, finnországi élményből
született). Kiss Ottó verse kötöttebb, dalszerűbb, határozottan jambikus vers, az úgynevezett ambroziánus himnusz versformájában íródott (medvehimnusz a nyárhoz).

7.3 Hőségbatyu

45
perc

Olvassuk fel a gyerekeknek Eörsi István: Egy kisfiú a rétre fut címűversét a Reftantáron, és kérjük meg őket a folytatásra! Meddig folytatható a vers? Miért?
Mi hiányzik belőle? – Hallgassuk meg előbb a gyerekek válaszait (több válasz
is lehetséges, ha meg tudják indokolni)! Majd emeljük ki a válaszok közül, vagy
mondjuk el, hogy mire gondoltunk: Hiányzik a VÍZ! A kisfiú ezért tikkad el úgy,
hogy le kell feküdnie.
Beszélgessünk róla, hogy milyen kincs számunkra a víz, mi mindent jelent az életünkben! Mit jelent a vízhiány a száraz területeken, különösen nyári hőségben?
Hogyan lehet a vizet pótolni? Hogyan lehet vele okosan gazdálkodni? (Például a
csöpögtetéses öntözőrendszer, amit épp Izraelben találtak ki.)

Kapcsolódó

Beszélhetünk a bibliai kor szárazságairól is, valamint arról, milyen nagy értéke
volt a kutaknak, forrásoknak. Elmesélhetjük Hágár és Izmael történetét, akiket
egy tömlő vízzel és egy kenyérrel küld el Ábrahám a pusztába, miután a fia, Izsák
megszületett. Amikor a víz elfogy, a reményük is elfogy, leülnek, és várják a halált.
Ekkor jön az angyal, és megmutat az asszonynak egy forrást. (1Mózes 21,9–21)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A számunkra természetes vízbőség mellett
képzeljük el a vízhiányt
is, és gondolkodjunk el a
következményein, valamint a víz jelentőségén!
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers hallás utáni folytatása, értelmezése
Beszélgetés a víz jelentőségéről
Bibliai párhuzam megismerése
Kreatív írás, képalkotás
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
vagy telefon
Rajzlap/írólap, rajzeszköz

Írjanak a gyerekek egy történetet, vagy rajzolják le, hogy a versbéli kisfiú és társai
forrásvízre találnak!
JEGYZETEIM
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Mit szeretnénk
elérni?

A gyerekek osszák meg élményeiket, elképzeléseiket a tengerről! Ismerjék meg és próbálják
ki a vízszíneket, az akvarellfestés klasszikus
technikáját, ringjanak, mint a tenger hullámai,
ismerjék fel a versritmus hullámzását, hallgassanak zenét, játsszanak vizes játékokat, egyszóval minden érzékszervükkel próbálják átélni a
tenger élményét, még akkor is, ha nincs tenger
a közelben!

Miről szól
ez a téma?
Miért fontos
nekünk?
A tenger minden gyerek számára érdekes, vonzó. Vannak, akik már jártak valamelyik tenger
partjain, vannak, akik még sohasem látták a
tengert.

1.

Milyen a tenger?

tanegység

3x60 perces komplex témanap
(magyar, vizuális kultúra, technika)

Miről szól ez
a tanegység?

A tenger minden gyerek számára érdekes, vonzó. Vannak, akik
már jártak tengerparton, mások még sosem látták a tengert. Marék Veronika versén keresztül izgalmas tengeri napot tarthatunk
versolvasással, játékkal, festéssel, és még tengeri akváriumot is
készíthetünk papírból.

Áttekintő vázlat

1.1 Milyen a tenger?
1.1a Hullámozzunk!
1.1b Tengerparton
1.1c Milyen a tenger?
1.1d Tenger-mozgás
1.2 Tengerszínek
1.2a Milyen színű a tenger?
1.2b Tengerszínek
1.2c Tengerkollázs
1.3 Mi van a víz alatt?
1.3a Mi van a víz alatt?
1.3b Víz alatti világ
Összesen:

Előkészületek

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Marék Veronika:
Milyen a tenger?
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Szöveggyűjtemény
Internet, projektor,
hangfal
Festés és kollázs anyagai, eszközei
Papírmodell elkészítésének anyagai eszközei

60 perc
15 perc
15 perc
15 perc
15 perc
60 perc
10-15 perc
25 perc
20-25 perc
60 perc
15 perc
45 perc
3x60 perc

A kollázshoz, modellkészítéshez szükséges anyagok, dobozok,
eszközök összegyűjtése, festés előkészítése csoportok számára.
A szófelhő-generátort érdemes előbb alaposan megismerni és
kipróbálni, ez alapján tudjuk eldönteni, hogy élünk-e vele.

FELADATOK LEÍRÁSA
1.1 Milyen a tenger
1.1a Hullámozzunk!

60
perc

15
perc

Álljanak a gyerekek körbe egymástól kartávolságra úgy, hogy a szomszédok ujjaikat összefonják! Az első gyerek emelje fel a bal kezét, ezzel felhúzva
a társa jobb kezét, majd engedjék le a kezüket együtt! Ekkor a második gyerek

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A tenger tulajdonságainak megfigyelése a vers
alapján.
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos játékok
Beszélgetés
Video-hangoskönyv
megtekintése
Szerepek szerinti hangos
olvasás
Ritmizálás
Felolvasás kísérő
mozgással

emelje fel a harmadik jobb kezét stb., amíg a hullámmozgás (akár többször is)
körbe nem ér a csoporton!
Ezek után játsszuk el, hogy egy tengeri hajón utazunk!
A székeket rakjuk körbe! Miután a gyerekek helyet foglaltak, a játékvezető – a
kapitány – irányítása szerint kell cselekedniük:
– Ha azt mondja: Hullám jobbról, akkor mindenki átül balra, a bal keze felőli
székre.
– Ha azt mondja: Hullám balról, akkor mindenki átül jobbra, a jobb kéz felőli
székre.
– Ha azt kiáltja: Dagály! akkor mindenkinek új helyre kell ülnie (szomszédos
székre nem ér). Ekkor a játékvezető is leül, így valakinek nem jut hely, és ettől
kezdve ő lesz a kapitány.

1.1b Tengerparton

10
perc

1.1c Milyen a tenger?

15
perc

Beszélgessünk arról, hogy
• Ki volt már tengerparton?
• Milyennek látta a tengert?
• Milyen a színe?
• Az íze?
• Látott-e nagy hullámokat?
• Megfigyelt-e vízi állatokat? Stb.

Nézzük meg Marék Veronika: Milyen a tenger? című versének hangoskönyv
verzióját (elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán
ahol választhatunk a feliratos vagy felirat nélküli változat között).

A gyerekek készüljenek fel arra, hogy párban olvassák fel hangosan a verset! A
párok a szerepeket cserélgethetik.
A felkészülés párhuzamosan zajlik, párban olvasnak egymás mellett a gyerekek.
Ha felkészültek, hallgassunk meg néhány felolvasást!
Majd olvassuk fel a verset a következő szereposztással:
– Gyerek: aki kérdez
– Nagyapa: aki válaszol
– Kórus: a többiek, akik a refrént („Azt, hogy hullámzik… tajtékosan”) együtt
mondják.

1.1d Tenger-mozgás

20
perc

Figyeljük meg a vers ritmusát! Már a jelöléseken is látszik az egyenletes
hullámmozgás: az erősen megnyomott (hangsúlyos) szótag és a kevésbé erős,
hangsúlytalan szótagok váltakozása. Ami a refrén második sorában a legszabályosabb. Innen olvashatjuk le a jellemző versformát is:
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A színe mondd, milyen?		

3|3 a

– A színe kék-selyem,		
3|3 a
tündöklő vagy sötét,		
3|3 b
mindig más, mint az ég.		
3|3 b
És tudod mit játszik?		
3|3 c
Azt, hogy hullámzik,		
2|3 c
hullámzik, hullámzik		
3|3 c
tajtékosan.			4 x
Kis csoportokban készüljenek fel a gyerekek arra, hogy mozgással kövessék a vers
olvasását! Tehát a csoportnak egyfajta mozgásszínházat kell a szöveghez kitalálnia.
A bemutatásánál a verset a korábbihoz hasonlóan, szereposztásban, hangosan
olvassa az osztály, miközben a sorra kerülő csoport bemutatja a mozgásait!

60
perc

1.2 Tengerszínek
1.2a Milyen színű a tenger?

10-15
perc

Keressük ki a versből (Marék Veronika: Milyen a tenger?) azt a versszakot,
amelyik a tenger színéről szól! Milyen szavakkal jellemzi a tenger színét a költő?
Gyűjtsünk, keressünk még olyan szavakat, amelyek a tenger színét festhetik le!

Az ingyenes szófelhő-generátorral még érdekesebbé tehetjük a feladatot (elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán ). A program használata egyszerű, a gyerekek maguk gépelhetik be az általuk kitalált szöveget. A beálltásokkal
is játszhatunk, de lehetőleg a kékes árnyalatú színeket válasszuk ki! A szófelhő
képformátumban lementhető. Egy minta is elérhető a Reftantáron.
https://www.wordclouds.com/

1.2b Tengerszínek

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A víz színeinek megismerése, felfedezése a képi
ábrázolásban.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szógyűjtés: árnyalatok,
szinonimák
Szófelhő készítése
Színkeverés, festés
Kollázskép készítése
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Festés és kollázs anyagai,
eszközei

25
perc

A gyerekek alkossanak egy-egy
tengerszínekből álló kompozíciót! A
festményhez temperát használjanak,
és ha csoportban dolgoznak, nagyobb
felületre, például félíves műszaki kartonra fessenek! Keverjenek ki minél több
tengerszínt, és azt hullámzó foltokban
fessék fel a papírra! A képnek nem kell
„ábrázolnia” semmi mást, csak a víz hullámzását.
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1.2c Tengerkollázs

20-25
perc

A gyerekekkel előre gyűjtsünk minél többféle kék, zöld, zöldeskék, türkiz
színű textilanyagot, fonalat, papírt! Ezeknek az anyagoknak a felhasználásával
ragasztással készítsenek egy olyan kollázst, amely a tengert ábrázolja!

Vedd figyelembe!

Mindkét képalkotó feladat választhatóan lehet egyéni, páros vagy csoportmunka
is, attól függően, hogy a gyerekek hogyan tudnak jobban elmélyülni a munkában.

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Képi fantázia, térlátás
fejlesztése.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Háromdimenziós papírmodell készítése
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Papírmodell elkészítésének anyagai eszközei
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1.3 Mi van a víz alatt?

60
perc

1.3a Mi van a víz alatt?

15
perc

1.3b Víz alatti világ

45
perc

Az előző feladathoz hasonlóan, itt is keressük ki a megfelelő versszakot
(Marék Veronika: Milyen a tenger?), majd a gyerekek gyűjtsenek szavakat, kifejezéseket arról, hogy mi van a tengerben a vízfelszín alatt, a víz mélyén! Majd
készítsünk a gyűjtött szavakból szófelhőt!

Különböző alapanyagok felhasználásával, papírragasztással készítsék el a
gyerekek párban vagy egyénileg a víz alatti világ háromdimenziós modelljét!
Sajtosdobozból, tojástartóból, cipősdobozból is készülhet a modell. (Segédanyag
elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán.)

2.

Nyári sós
Minimum 3x60 perces komplex foglalkozás sétával
(magyar, vizuális kultúra, technika)
Miről szól ez
a tanegység?

A tenger üzenetei: a sós, a csodálatos színek, a végtelen érzete.
Mindezzel a vers és mese feldolgozása közben érzékletesen találkozhatnak a gyerekek.

Áttekintő vázlat

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Csík Mónika: Nyári sós
Miklya Luzsányi Mónika:
Rúfusz, a rettenthetetlen
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Sós rágcsálnivaló,
sós csoki
Szöveggyűjtemény

2.1 Nyári sós
60 perc
2.1a Sóskóstoló
25 perc
2.1b Nyári sós
35 perc
2.2 Víz és festék
60 perc
2.2a Rúfusz a rettenthetetlen
20 perc
2.2b Festés vízzel
40 perc
2.3 Sárkányok és repülők
min. 60 perc
Összesen:
min. 3x60 perc

Előkészületek

tanegység

Füzet, íróeszköz
Rajzlap, vízfestés anyagai, eszközei (Sárkánykészítés anyagai, eszközei)

Szóljunk előre a gyerekeknek, hogy hozzanak sós rágcsálnivalókat! Vásároljuk meg a sós csokit! Készítsük elő a vízfestést! Szervezzük meg a sárkányrepülő-vagy legalább a sárkánykészítést!

FELADATOK LEÍRÁSA
2.1 Nyári sós
2.1a Sóskóstoló

60
perc

25
perc

Minden gyerek hozzon be egy kevés sós finomságot: sós perecet, kekszet,
sózott magvakat, csipszet, pattogatott kukoricát stb.! Akár savanyú uborkát, szárított paradicsomot is hozhatnak.
Kínáljuk körbe a finomságokat, és beszélgessünk arról, kinek melyik sós rágcsa a
kedvence! Milyen sós ételeket szerettek még?
Ha tehetjük, vigyünk be egy tábla sós csokoládét is, bontsuk ki a csomagolásából, hogy a gyerekek ne lássák, mit esznek! Daraboljuk kis kockákra, és kínáljuk
meg őket vele! Majd beszéljük meg, milyen hatással volt rájuk ez az íz! Kinek
ízlett, kinek nem? Miért volt furcsa?

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ne csak
értsék, érzékeljék is a
verset.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Sóskóstoló, sós-élmények
Versolvasás, ízek, színek,
élménynyomok keresése
Kreatív írás: blog- vagy
naplójegyzet
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Sós rágcsálnivaló, sós
csoki
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Milyen márkanevet adnátok a sós csokoládénak? Ötleteljünk!
Mi jut eszedbe arról a névről, hogy Nyári sós? Mi lehet az, amire ez van írva?
Az ötleteik meghallgatása után áruljuk el, hogy ez most nem étel, hanem egy
vers! De azért meg fogjuk kóstolni.

2.1b Nyári sós

35
perc

A gyerekek olvassák el Csík Mónika: Nyári sós című versét, és keressék ki,
• Mi az, ami a versben sós? Miért lehet sós? Hol játszódik ez a vers?
• Milyen nyomok utalnak még a helyszínre?
• Mit gondoltok, ki beszél a versben? Ki mondja el az élményeit?
• Milyen nyomai vannak a tengerparti élményeinek, játékainak? Mi minden történt ezen a tengerparti strandon?
• Mi a legnagyobb élménye mind közül?
Meséljétek el saját szavaitokkal az éjjeli kalandját! Mit gondoltok, valóságos vagy
álombeli merülésről van szó? (Meg is vitathatjuk.)
•Milyen színek szerepelnek a versben? És még milyen ízek?
Képzeld el, hogy te is ott vagy ezen a tengerparti nyaraláson! Írj egy blogbejegyzést vagy naplójegyzetet arról, hogy mi történt veletek a tengerparton!
• Milyen ízeket ízleltetek, milyen színeket láttatok, milyen hangokat hallottatok?

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Felfedezések: nevek és
tulajdonságok, a mese
születése, vízfestés technikájának elsajátítása,
színek egymásba tűnése.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mese olvasása és értelmezése
Jellemzés
Vízfestés, színkeveredés
Sárkányrepülők megfigyelése vagy sárkánykészítés és -röptetés
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, vízfestés anyagai, eszközei (Sárkánykészítés anyagai, eszközei)
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2.2 Víz és festék

60
perc

2.2a Rúfusz, a rettenthetetlen

20
perc

2.2b Festés vízzel

40
perc

A gyerekek olvassák el Miklya Luzsányi Mónika: Rúfusz, a rettenthetetlen
című meséjét, és keressék meg, a mese szerint miért sós a tenger!
Milyennek ismerték meg a szereplőket? Mindenki válasszon egy szereplőt, és
írjon róla rövid jellemzést, majd olvassák is fel azokat!
Hogyan „beszélnek” a szereplők nevei? Mit tud Narancsviola hercegnő?

Az iskolában a gyerekek általában rossz technikával tanulnak meg a
vízfestékkel bánni. A vízfestés (akvarell) lényege, hogy először megnedvesítjük a
lapot, majd a színeket „ráeresztjük” a vizes felületre. Így elmosódott, kontúr nélküli foltokat kapunk, ami nem baj, mert ez a vízfestés sajátossága. (Ha kontúrok
közötti formákat színezünk, akkor is használhatjuk ezt a színösszefolyató hatást.)
Egy videofilmen megtekinthetjük, hogyan is kell rendeltetésszerűen használni a
vízfestéket (elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán).

A gyerekek fessék meg Azi Dahaka szárnyait (vagy akár az egész sárkányt)!
A feladat nem a felismerhetőség, hanem a technika elsajátítása, a festés örömének átélése, a színek kavalkádjába való belefeledkezés.

2.3 Sárkányok és repülők

min.
60 perc

Ha van a környékünkön sárkányrepülő-pálya, akkor menjünk ki sárkányokat nézegetni!
Ha nincs, készíthetünk és röptethetünk sárkányrepülőt. Leírását a júniusi 4. téma
(Játék) 6. tanegységében találjuk (Papírsárkány).
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3.

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Balázs Imre József:
A titkos sziget
Csukás István:
Mirr-Murr tengeri csatát
vív
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

A sziget és a tenger
Minimum két és fél órás komplex szövegfeldolgozó
óra (magyar, kreatív írás, ének-zene, dráma,
vizuális kultúra, technika)

Miről szól ez
a tanegység?

Szöveggyűjtemény
Internet, projektor,
hangfal
Füzet, íróeszköz
Írólap/rajzlap, rajzeszköz
Újságpapír, olló
Pingponglabdák (személyenként egy)
Felfújható gyerekmedence vagy kövezett tér,
kréta

A tenger hullámai rejthetnek egy lakatlan szigetet, de egy kalózhajó útjába is sodorhatnak bennünket. Balázs Imre József verse
és Csukás István meséje képzeletbeli szituációkban aktivizálja a
gyerekek kreativitását, fantáziáját, térlátását, mozgáskészségét,
kooperációs és koordinációs készségét.

Áttekintő vázlat

3.1 Titkos sziget
3.1a Hajótöröttek
3.1b Titkos sziget
3.1c Miről zúg a tenger?
3.2 Mirr-Murr tengeri csatája
3.2a Mirr-Murr tengeri csatája
3.2b Csákó- és hajóhajtogatás
3.2c Vízi csata
Összesen:

Előkészületek

Hogy a tengeri csatát hol és milyen módon tudjuk megvívni, azon
múlik a foglalkozás második részének szervezése. A vizes csata
nyáron nagy élmény, ezért érdemes beszerezni hozzá egy felfújható gyerekmedencét. Ne féljünk a pancsolástól, fröcsköléstől, a gyerekek erre készülve megfelelő öltözetben jöjjenek a foglalkozásra!

FELADATOK LEÍRÁSA
MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek kooperációs
készségének és képzeletének fejlesztése.
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60 perc
20 perc
20 perc
20 perc
min. 90 perc
30 perc
30 perc
min. 30 perc
min. két és fél óra

3.1 Titkos sziget
3.1a Hajótöröttek

60
perc

20
perc

A gyerekeket véletlenszerűen osszuk 6-8 fős csoportokba (vegyesen legyenek fiúk és lányok, lehetőleg a jó barátok se kerüljenek egy csoportba)! Képzeljék
el, hogy hajótörést szenvednek! Ők (a kis csoportot tagjai) kerültek egy csónakba,
és csupán ők menekültek meg. Egy lakatlan szigetre sodródtak, ahol egy trópusi
erdő várja őket, amiben valószínűleg vadállatok is lehetnek. Távol a hegyekben
vízesés is látszik, emberi életnek viszont nyoma sincs.

Mindenkinél egy használati tárgy van, amit a hajóról megmentett.
Beszéljék meg közösen, kinél milyen tárgy legyen (varázstárgy, például terülj
asztalkám nem lehet)!
• Kinek mi lenne a feladata egy ilyen helyzetben?
• Hogyan indítanák be az életet?
• Mik lennének a legfontosabb teendők?
• Ki melyik munkát végezné?

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Kooperációs játék
Vers olvasása és értelmezése
Asszociációk zenére
Műhelymunka:
mozgásszínház
kreatív írás
rajzos képalkotás

3.1b Titkos sziget

20
perc

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Írólap/rajzlap, rajzeszköz

3.1c Miről zúg a tenger?

20
perc

A gyerekek olvassák el Balázs Imre József: A titkos sziget című versét, és
beszéljük meg, milyen szigetről szól a vers! Valóban létezik? Ha igen, miért, ha
nem, miért nem?
Hallgassuk meg Debussy: A tenger című szimfonikus költeményének egy részét!
A gyerekek hunyják le a szemüket a zene hallgatása közben, és hangolódjanak rá
a tengerre! Utána számoljanak be arról, hogy mi mindent láttak a zene hatására
a lehunyt szemhéjuk mögött! (A hanganyagot tartalmazó tankocka elérhető a
reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán.)

A gyerekek három lehetőség közül választva dolgozhatják fel a látottakat,
hallottakat.
1. Tánc-mozgás:
Egyénileg vagy kis csoportban készítsenek koreográfiát Debussy zenéjének
részletére (nem fontos a tankockán hallható teljes részletet használni)!
2. Kreatív írás:
Balázs Imre József verse, illetve a zenehallgatás alatt megjent képek alapján
írjanak egy verset vagy mesét arról, hogy „Miről zúgnak a tenger hullámai?”,
illetve hogy kivel, mivel népesítenék be a titkos szigetüket!
3. Képalkotás:
Rajzolják le a tenger és/vagy a titkos sziget képét, ahogy a vers és a zene alapján elképzelik!

3.2 Mirr-Murr tengeri csatája

min. 90
perc

3.2a Mirr-Murr tengeri csatája

A gyerekek alkossanak négyfős csoportokat, és olvassák el Csukás István:
Mirr-Murr tengeri csatát vív című meséjét! Majd dramatizálják a történetet, végül adják is elő a többieknek egy-egy jelenetét!

30
perc

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Koopreációs készség és
térlátás, téri koordináció
fejlesztése.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mese olvasása, dramatizálása csoportmunkában
Papírhajtogatás
Mozgásos csapatjáték
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MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Újságpapír, olló
Pingponglabdák (személyenként egy)
Felfújható gyerekmedence vagy kövezett tér,
kréta

3.2b Csákó- és hajóhajtogatás

30
perc

Csákót és hajót minden gyerek tud hajtogatni. Ha nem, itt az idő, hogy
megtanítsuk. Előbb hajtogassunk újságpapírból csákót, majd hajót a gyerekekkel!
Ha szükséges, megtaláljuk a csákó és a hajó hajtogatásának fázisrajzait, leírását
és videofelvételét a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán.

3.2c Vízi csata

min.
30 perc

Ha már meghajtogattuk a hajókat, jó lenne vízi csatát is rendezni. Ezt kétféleképpen is megoldhatjuk:
1. Ha be tudunk szerezni egy felfújható gyerekmedencét, akkor az lesz a csata
helyszíne.
2. Ha nem, akkor rajzoljunk a betonra krétával egy kört! Ez jelképezi majd a medencét.

A csata menete:
A gyerekek alkossanak két csapatot! Minden csapat válasszon magának színt vagy
valamilyen jelet, és azt filctollal rajzolják fel jól láthatóan a hajóik oldalára!
A csatamezőn helyezzünk el csapatonként egyenlő számú hajót, össze-vissza
(tehát nem egy hadtestben)! Minden gyerek kapjon egy pingponglabdát, az lesz a
lövedék! Támadásonként az a hajó esik ki a játékból, amelyiken a legtöbb pingponglabda található vagy amelyik elsüllyed.
A csapatok beszéljék meg a támadási stratégiájukat, hogy melyik hajót akarják
kilőni!
A csapatok állják körbe a csatateret, és kezdődjön a támadás: mindenki dobja el
a kezében lévő pingponglabdát! Majd vegyük számba az elesett hajókat, ezeket
távolítsuk el! Mindenki vegyen kézbe egy új pingponglabdát, és készüljenek az
újabb támadásra!
A tengeri csatát játszhatjuk időre. Például 30 perc játékidő után melyik csapatnak
marad fenn több hajója?
Játszhatjuk úgy is, hogy az a csapat nyer, amelyiknek az utolsó hajója talpon,
illetve vízen marad.
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Óperenciás műhely
Minimum 2x60 perces komplex szövegfeldolgozó
foglalkozás
(magyar, vizuális kultúra, kreatív írás)
Az Óperenciás tenger a népmesék jól ismert tengere, de Finy
Petra verséből azt is megtudhatjuk, milyen lehet az Óperenciás
Miről szól ez
ember. A gyerekek egy-egy kollázsban képileg is megfogalmaza tanegység?
hatják róla az elképzelésüket. Mesetársa Dávid Ádám Tetkója,
a tengerész, akinek kalandjait vagy dalait írásban is megfogalmazhatják a gyerekek. Végül eljuthatnak önmagukhoz, a saját „tengerész” vagyis
énképük jövőbe vetített játékáig, Kovács András Ferenc Bolondos énekén, képzeletbeli utazásán keresztül.

Áttekintő vázlat

4.1 Óperenciás ember
min. 60 perc
4.1a Ki lehet az Óperenciás ember?
25 perc
4.1b Óperenciás ember
min. 35 perc
4.2 Tetkó, a tengerész
60 perc
4.2a Ki lehet Tetkó, a tengerész?
25 perc
4.2b Tetkó kalandjai
35 perc
4.3 Lehetnék tengerész 60 perc
4.3a Bolondos ének 15 perc
4.3b Mi lehetnék 45 perc
Összesen:
min. 3x60 perc

4.

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Finy Petra:
Az óperenciás ember
Dávid Ádám:
Tetkó, a tengerész
Kovács András Ferenc:
Bolondos ének
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Szöveggyűjtemény
Füzet, íróeszköz
Kollázs anyagai, eszközei
Tengeri kagyló(k)
Írólap, rajzeszköz

Tervezzük meg okosan a foglalkozást: a három vers feldolgozása
egymásra épül, tehát együtt, de külön egységekben, más-más
Előkészületek
alkalommal is elvégezhető. Műhelyfeladatokról van szó, ezért
kezelhetjük lazábban, nem szigorú rendben a feladatsort.
A kollázs anyagait gyűjtsük össze, kiegészítve a tengerre, tengerpartra emlékeztető anyagokkal, kellékekkel. Jó, ha tudunk szerezni egy-két nagyobb tengeri kagylót is, amiben meghallgathatják a gyerekek a „tenger”, illetve
„Tetkó” hangját.
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FELADATOK LEÍRÁSA
MIT AKARUNK ELÉRNI?
Verbális és képi fantázia
fejlesztése.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Jellemzés a név alapján
Versolvasás, összehasonlító jellemzés
Kollázskészítés
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Kollázshoz szükséges
anyagok, eszközök

4.1 Óperenciás ember
4.1a Ki lehet az Óperenciás ember?

min. 60
perc

25
perc

Vessük fel a kérdést a gyerekeknek, hogy szerintük ki lehet az Óperenciás
ember! Ötleteljünk, beszélgessünk, majd mindenki írja le röviden, néhány mondattal, hogy ő milyennek képzeli el!
Ha elkészültek, mindenki olvassa el magában Finy Petra: Az óperenciás ember
című versét! Keressék meg az azonosságokat és a különbségeket a saját elképzelésük és a vers között, majd mindezt osszák meg a többiekkel!
Feltehetjük azt a kérdést is, hogy kinek melyik Óperenciás ember tetszik jobban,
és miért.

Vedd figyelembe!

Az Óperencia jelentése a Magyar etimológiai szótár szerint: óperencia – egy
képzelt messzi tenger neve (népmesékben): még az Óperencián (Óperenciás
tengeren) is túl. Valószínűleg magyaros szóalakulat, amely a régebbi Ober-Enns
(‘Felső-Ausztria’, tkp. az Enns folyó felső vidéke) vagy az Ob der Enns (‘az Ennsen
túli’) osztrák-német tartománynévből keletkezett. Az osztrák hadseregben szolgáló egyszerű falusi magyar katonák számára ez már afféle „világ vége” volt, így
lett a világvégi képzelt tenger neve is.(Ezt az információt nem kell a gyerekekkel
megosztani, de jó, ha a pedagógus tudja.)

4.1b Óperenciás ember

min.
30 perc

A gyerekek készítsenek kollázsképeket az „Óperenciás ember” címmel! A
szokásos papír, textil- és kiegészítő dekoranyagokon kívül használhatunk most
kisebb kagylókat, csigákat, de akár mohát, zuzmót, kavicsokat, homokot is.
Az elkészült művekből rendezzünk kiállítást, Óperenciás-galériát (például kifeszített zsinegekre csipeszelve a képeket)!

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Verbális fantázia fejlesztése szövegértő és
kreatív írás gyakorlatokon keresztül.



166

JEGYZETEIM

4.2 Tetkó, a tengerész
4.2a Ki lehet Tetkó, a tengerész?

60
perc

25
perc

Az Óperenciás emberhez hasonlóan beszélő név Tetkó, a tengerész is. A
neve alapján milyennek képzelitek el Tetkót?
Gyűjtsünk külső és belső tulajdonságokat, amelyeket felírhatunk a táblára (vagy
cédulákra, melyeket Blu-Tack gyurmaragasztóval tűzhetünk fel)!
Olvassuk fel Dávid Ádám: Tetkó, a tengerész című versét, és a vers alapján is
gyűjtsük össze Tetkó külső és belső tulajdonságait! Miben egyezik, miben hasonlít, és miben különbözik a két tulajdonságcsoport?

35
perc

4.2b Tetkó kalandjai

• Ki lehet a vers mesélője? Ki beszél itt a barátjáról?
• Hogyan tartja vele a kapcsolatot?

Volt már a kezetekben tengeri kagyló? Tartottátok a fületekhez? Mit hallottatok
benne?
Mondják, hogy ez a „tenger zúgása” – Valójában környezeti zajokról van szó,
például ahogy a levegő átjárja a kagylót vagy a vér áramlik a fejünkben, mind
visszhangzik a kagyló üregeiben, felerősödik és tisztán hallhatóvá válik a fülelő
számára. A kagyló rezonátorként működik, mint egy hangszerdoboz.
A versben ez a tengerhangot megidéző „hangszer” Tetkóval tart kapcsolatot. A
vers mesélője a kagylón keresztül „éri el” barátját.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Tulajdonságok gyűjtése név alapján Vers
olvasása, tulajdonságok
összehasonlítása
Kreatív írás: kalandos
történet vagy dal
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tengeri kagyló(k)

Érjük el mi is Tetkót, beszéljünk vele, aztán meséljük el egy kalandját vagy írjuk
le egy dalát! A gyerekek fogalmazzanak meg írásban egy Tetkó-kalandot, vagy
írjanak egy dalt, amit Tetkó morog, dúdol vagy énekel közben!
Az arra vállalkozók végül felolvashatják írásaikat.

Vedd figyelembe!

A vers az úgynevezett ambroziánus himnusz versformájában íródott, amiben
jambusok és spondeusok váltakoznak, és a jellemző sormetszet: 5|3. Lásd például az első versszakot (ütemhangsúly-sormetszet, időmérték-verslábak, szótagszám és rímképlet szerint):
Van egy barátom | énnekem, 		
mogorva, lusta | és merész. 		
Hozzá szól messzi | énekem. 		
Ki ő? Tetkó, a | tengerész! 		

U–|U–|U–|U–
U–|U–|U–|U–
––|––|U–|U–
U–|––|U–|U–

5|3 a
5|3 b
5|3 a
5|3 b

Ha a verset hangosan mondjuk, mondogatjuk, figyelhetünk erre a dallamosságra
is. A vers erős lüktetése a hullámzás érzetét kelti, vagy a hajóét, amin csak tengerészléptekkel lehet haladni.
A tengerészjárást is kipróbálhatjuk (oldalirányban kitámasztással lépkedünk).

4.3 Lehetnék tengerész
4.3a Bolondos ének

Olvassuk fel a gyerekeknek Kovács András Ferenc: Bolondos ének című
versét!
• Mit gondoltok, ki beszél a versben?
• Mi minden lehetett volna az illető? Mi lett végül is?

60
perc

15
perc

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Képzeljük el, mi lehet
belőlünk a jövőben!
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása és értelmezése
Fantáziajáték: jövőképek
Kreatív írás: leírás, történet vagy lista
Rajzos illusztráció
(Ritmusjáték, szógyűjtés,
szerepvers írása)
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Írólap, rajzeszköz

• Miért beszél múlt időben? (Már olyan öreg? Vagy képzeletben előre ugrik az

időben, tehát egy „időutazó”?)
Olvassátok el önállóan is a verset! Sikerült mindent felsorolni, ami lehetett volna? Esetleg kihagytunk valamit?

4.3b Mi lehetnék

Ha te beszélhetnél erről, mi lehetnél még?
Beszélgetés közben a gyerekek mondják el szabadon az elképzeléseiket!

45
perc

Majd fogalmazzák meg „Lehetnék…” címmel vagy kezdéssel a gondolataikat! A
fogalmazás kibonthatja egyetlen foglalkozás lehetőségeit, képzelt kalandjait. De
lehet listát is írni, minden „tételt” kiegészítve egy-egy jellemzővel, érdekes gondolattal. S végül rajz, esetleg képregény is készülhet az írás mellé.
Végül a vállalkozók olvassák fel írásaikat, mutassák be rajzaikat!

Variáció

A Bolondos ének is az ambroziánus himnusz versformájában íródott, csak egy
kicsit bonyolultabb strófaszerkezettel:
Lehettem volna | tengerész: 		
ismerne minden | óceán, 		
mesés sziget, hét | kontinens, 		
habverte város – | ó, de hány! 		
Rám várna ringó | messzi föld, 		
hová hajó csak | elvihet – 		
fogadna pálmás | partszegély, 		
napfény és pajkos | delfinek… 		

U–|––|U–|U–
––|U–|U–|U–
U–|U–|––|U–
––|U–|U–|U–
––|U–|––|U–
U–|U–|U–|U–
U–|U–|––|U–
––|––|––|U–

5|3 a
5|3 b
5|3 x
5|3 b
5|3 x
5|3 c
5|3 a
5|3 c

Jól megfigyelhető az 5|3 sormetszetű sorok záró ütemének azonos ritmikája.
Gyűjtsünk még ehhez hasonló, tá-ti-tá ritmusú szavakat, kifejezéseket: tengerész,
óceán, kontinens…! (A ritmuskapcsolat önálló verslábként is értelmezhető, neve:
krétikus.)
Írjanak a gyerekek „Lehettem volna…” strófakezdéssel egy verset az öreg Tetkó
nevében! Képzeljék el, hogy a tengerész hallgatja a hullámverést, a távolba néz,
elmereng, és arra gondol, mi minden lehetett volna, és végül mi lett.
A gyerekek által írt vers is követheti a jambikus forma hullámzó ritmusát, de
nem baj, ha eltér tőle. Engedjük, hogy saját ritmusérzékükre hagyatkozva írják a
verset, akik erre vállalkoznak!
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5.

A messzi tengeren
2x60 perces komplex szövegfeldolgozó foglalkozás,
bibliai kapcsolódással (magyar, vizuális kultúra,
hittan)
Miről szól ez
a tanegység?

Mándy Stefánia álomszerű meséje igen alkalmas arra, hogy a
gyerekek maguk is ilyen álomszerű képeket alkossanak a szavak
és a festészet eszközével. Lehetőséget nyújt a Jónás történetéhez
való kapcsolódáshoz is.

Áttekintő vázlat

5.1 A messzi tengeren
5.1a Címadás
5.1b Versolvasás
5.1c Tengeren és tenger alatt
5.2 Jónás a tengeren
5.2a Jónás története
5.2b Képregény készítése
Összesen:

Előkészületek

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Mándy Stefánia:
A messzi tengeren
Csak azért sem! – Jónás
története Miklya Luzsányi Mónika elbeszélésében (Jónás 1–4)
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Internet, projektor,
hangfal

60 perc
10 perc
15 perc
35 perc
60 perc
20 perc
40 perc
2x60 perc

Szöveggyűjtemény
Füzet, íróeszköz
Rajzlap, festés anyagai,
eszközei
(Biblia), rajzeszközök

A vízfestés és temperafestés is olyan lehetőség, ami növeli a kifejezőeszközök értékét, ezért érdemes mindkettőt lehetővé tenni
az alkotómunka során.
A csoportmunkát úgy szervezzük meg, hogy egy-egy csoport meg
tudja oldani a Jónás-történet képekben való megjelenítését (megfelelő létszám, kreatív vezető egyéniségek arányosan elosztva)!

FELADATOK LEÍRÁSA
5.1 A messzi tengeren
5.1a Címadás

tanegység

60
perc

10
perc

Nézzük meg a gyerekekkel a Tenger című tankockát (elérhető a reftantar.
hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán)! Adjanak minden képnek címet a gyerekek!
(A képek kinagyíthatók, a címek beírhatók a képek alá.)
Kinek melyik tetszik a legjobban? Miért?

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A versben megjelenő
álomképek megjelenítése írásban és képben.
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Címadó játék
Vers olvasása, képeinek
értelmezése
Ritmizálás, ritmikus
olvasás
Fantáziajáték
Kreatív írás: mese, vers a
képek alapján
Tempera- vagy vízfestés
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, festés anyagai,
eszközei

15
perc

5.1b Versolvasás

A gyerekek helyezkedjenek el úgy, mint amikor mesét olvasunk nekik!
Csukják le a szemüket, és kérjük meg őket, hogy képzeljék el, amit hallanak!
Olvassuk fel hangosan Mándy Stefánia: A messzi tengeren című versét, majd
beszélgessünk arról, milyen képeket láttak lehunyt pilláik alatt a vers hallgatása
közben!
• A látott képek közül melyik illik a vershez a legjobban? Miért?
• Miről szól ez a vers? Miből gondolhatjuk, hogy egy álomról van szó benne? Keressük meg, és olvassuk fel azt a versszakot, ami ez bizonyítja!
Fogóddzunk össze, és olvassuk el úgy a verset, hogy ringatózunk hozzá, mintha
egy csónakban lennénk!
Vizsgáljuk (mérjük) meg a versritmust szótagról szótagra (időmérték szerint)!
Hány szótagosak a sorok? Mely szótagokat érzitek hosszúnak, mely szótagot rövidnek? Figyeljük meg ezt az első versszaknál!
Hajóm szállt messzi tengeren,
hol olvadtréz az ég, 		
s végigcsorog az emberen
a hullám, tintakék.		

U–|––|U–|U–
U – | – – | U – 		
––|UU|U–|U–
U – | – – | U – 		

(ti-tá | tá-tá | ti-tá | ti-tá)
(ti-tá | tá-tá | ti-tá)
(tá-tá | ti-ti | ti-tá | ti-tá)
(ti-tá | tá-tá | ti-tá)

Ha a fenti ritmikával mondjuk a versszöveget, erősen lüktető hatást kelt, megidézve ezzel a tenger hullámzását, a tengeren ringó hajó mozgását. A többi
szakasz is hasonló ritmusú, jambikus versforma (főleg jambusok és spondeusok
alkotják), és hasonlóan ritmizálható. Nyugodtan kiadhatjuk ritmuskereső játéknak, és aztán szakaszról szakaszra olvashatják a gyerekek.

5.1c Tengeren és tenger alatt

35
perc

A gyerekek keressék ki a számukra legszebb versszakokat, majd szabadon
választhatnak az alábbi alkotótevékenységek közül:
1. Írjanak mesét vagy verset a versszak(ok) alapján!
2. Készítsenek a versszak(ok)hoz tartozó illusztrációt tempera- vagy vízfestéssel!
Ha elkészültek, mutassák be az alkotásaikat! A festményekből rendezzünk kiállítást!
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5.2 Jónás a tengeren
5.2a Jónás története

60
perc

20
perc

A gyerekek válasszák ki A messzi tengeren című vers képei közül, melyik
az, amelyik egy bibliai történethez kapcsolódhat!
Idézzük fel a bibliai történet első részét a Jónás története című tankocka segítségével (elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán)
Majd olvassák el a gyerekek önállóan Jónás történetét (Jónás 1–4) Miklya Luzsányi Mónika: Csak azért sem! című elbeszélésében!

5.2b Képregény készítése

40
perc

A gyerekek kis csoportokban, közösen készítsenek képregényt (szövegrészek beépítésével) vagy elbeszélő képeket (szöveg nélkül) Jónás történetéhez!
Egy gyerek egy képkockát rajzoljon meg A/4-es méretben, zsírkrétával vagy filctollal! A foglalkozás végén fűzzük össze, illetve erősítsük fel a falra a képregénykockákat, képsorokat!

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A bibliai történet megismerése, illetve felidézése
és ábrázolása.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Interaktív multimédiás
feladat
Szövegolvasás, szövegértés
Képregény rajzolása
csoportmunkában
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, rajzeszköz
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6.

Csoda és Kósza
a tengerparton

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Czigány Zoltán:
Csoda és Kósza Olaszországban (részlet)
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Könyvajánló és kedvcsináló feladatsor az önálló
szövegfeldolgozáshoz (magyar, vizuális kultúra,
kreatív írás, természetismeret, testnevelés, dráma)

Szöveggyűjtemény
Internet, projektor,
hangfal laptop,
telefon

Miről szól ez
a tanegység?

Könyvajánlás kedvcsináló feladatokkal, szemlélődő és alkotó
tevékenységeken keresztül.

Előkészületek

Feldolgozhatjuk a szöveget hagyományos műhelymunka-helyzetben, még a vakáció előtti napokban, de olvasótábori vagy ahhoz
hasonló helyzetben is. A feladatok alkalmasak arra is, hogy a
gyerekek önállóan, otthoni tevékenységként foglalkozzanak velük.
Ebben az esetben az olvasónapló feladataihoz hasonlóan adhatjuk
ki számukra a feladatokat. (Elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán.)

Füzet, íróeszköz
Medúzakészítés anyagai,
eszközei:
kétliteres palack, nejlonszatyor, zsineg, ételfesték, olló
Hangadó, zörejkeltő
eszközök, tárgyak

FELADATOK LEÍRÁSA
MIT AKARUNK ELÉRNI?
Motiváció a nyári olvasmányhoz
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Kreatív írás
Titkosírás
Videofilm megtekintése
Medúzakészítés
Hangjáték
Fogójáték
Dramatizálás
Jellemzés, reflexiók

6.1 Csoda és Kósza
A gyerekek általában szeretik a lovakat, lehetnek köztük olyanok is, akik lovagolnak. Ezért is szeretik sokan Czigány Zoltán meseregényeit, amelyek két lóról
szólnak: Csodáról és Kószáról. A gyerekeknek ajánljuk az első könyv elolvasását:
Csoda és Kósza (Pagony, Bp, 2007), majd ha az megtetszett, a folytatást is: Csoda
és Kósza körül a Föld (Pagony, Bp, 2009), amiben a két ló egyre többet utazik,
járnak Olaszországban is. A szöveggyűjteménybe került szemelvény az itt töltött
tengerparti nyaralásukról mesél: Czigány Zoltán: Csoda és Kósza Olaszországban (részlet). (A könyvek ajánlója elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény
aloldalán.)
A könyv(ek) elolvasása után javasoljuk az interaktív olvasónapló megírását (az
olvasónapló általános feladatai a júniusi 3. téma 5. tanegységében találhatók.)
Kedvcsinálónak a könyvekhez olvassák el a gyerekek a szöveggyűjteményben
található részt a két ló tengerparti nyaralásáról!
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A szövegfeldolgozáshoz a következő feladatokat javasoljuk a sokrétű intelligencia
típusai alapján (a kapcsolódó webhelyek elérhetők a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán):
1. Kreatív írás (verbális-nyelvi intelligencia)
Vajon milyen „verset írt” Csoda a tengerparton, miközben nézte az eget és a
tengert, a végtelent? Írd meg a verset (nem kell, hogy rímeljen), ami kifejezi a ló
érzelmeit, ahogyan a hatalmas, végeláthatatlan vízzel először találkozik. Ha úgy
gondolod, hogy Csoda fejében nem egy vers járt, hanem egy mese a végtelenről, az sem baj. Akkor írd le a mesét!

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
laptop, telefon
Medúzakészítés anyagai,
eszközei:
kétliteres palack, nejlonszatyor, zsineg, ételfesték, olló
Hangadó, zörejkeltő
eszközök, tárgyak

2. Titkosírás (logikai-matematikai intelligencia)
A bugik az indonéziai Celebesz szigetének dél-nyugati részét lakják. Más tengerparti népekhez hasonlóan ők is híresek voltak tengerismeretükről és hajós
kereskedelmükről – sokan közülük ma is halászatból élnek –, de minden írás
közül talán a bugik hagyományos lontara írása adja vissza legélethűbben a
tenger hullámzásának hangulatát.
A forrásul szolgáló cikk elérhető a Reftantáron.
Mássalhangzók: (ka=k, pa=p, ta=t stb)

Magánhangzók:

Írj egy rövid, titkos üzentet a lontara nyelv betűivel (de magyar nyelven), amelyben Kósza a veszélyes vízi tökökre figyelmezteti Csodát! Ehhez előbb egyeztesd
a magyar ábécével a jeleket (a hiányzó betűket hasonló jelekkel kiegészítheted), így lesz egy lontara-titkosírás ábécéd.
JEGYZETEIM
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3. Medúzák vízi tánca (természeti + testi-mozgásos intelligencia)
Figyeld meg a medúzák tengervízben való mozgását egy rövid videofilmen – mintha vízi balettet látnál (elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán)
Kéz és ujjmozgással próbáld utánozni a mozgásukat!
4. Készíts medúzát! (vizuális-térbeli intelligencia)
Egy nagy (2 literes) műanyag palackot engedj tele vízzel, fesd meg kék ételszínezékkel! Fehér vagy átlátszó nejlonzacskóból készíts „medúzát”: vágj ki belőle
egy négyzetet, a közepére lazán köss egy „puklit”, a lelógó széleket pedig vágd fel
rojtosra! A nejlon medúzát töltsd meg vízzel, majd gyömöszöld bele a palackba!
Zárd le szorosan a palackot, melynek le és föl mozgatásával úszni kezd a medúza.
Egy videofelvétel bemutatja az elkészítés módját a Reftantáron.
5. Hangjáték (zenei-ritmikus intelligencia)
Készítsetek hangjátékot Csoda és Kósza tengerparti kalandjából! A hangjáték a
zajokat, zörejeket is tartalmazza: utánozzátok a tenger zúgását, a paták zaját a
homokon, vagy éppen a fájdalmas kiáltást, amikor a medúza megcsípi Kószát.
Aláfestő zenét is komponálhattok a hangjátékhoz, és felvehetitek telefonnal,
hogy bármikor lejátszható legyen.
6. Medúzafogó (testi-mozgásos intelligencia)
Egy gyerek legyen a medúza! Ő a fogó, a többiek menekülnek előle. Ha valakit
megérint, az hozzá kapcsolódik, így egyre hosszabb lesz a medúza „csápja”, míg
végül mindenki medúzává válik. (halászfogó változata)
7. Dramatizálás (kapcsolati + verbális-nyelvi intelligencia)
Dramatizáljátok, majd párban, szereposztás szerint olvassátok fel a meseregény
részletét! (Összekapcsolható a hangjátékkészítéssel.)
8. Jellemzés (önismereti + verbális-nyelvi intelligencia)
Csoda szemlélődött, és verset „írt” (fejben) a tengerparton, Kósza pedig azonnal
beugrott a tengerbe és úszott. Te melyik lovacska lennél? A szemlélődő vagy a
cselekvő, izgő-mozgó? Válaszd ki az egyik lovat, és írd le, ő hogyan látja a társa
„mélázását” vagy a folytonos rohangálását! Mi az, ami idegesíti benne, mi az,
amiért jónak tartja, hogy éppen egy vele ellenkező természetű ló a barátja?
9. A végtelenről (egzisztenciális + verbális-nyelvi intelligencia)
A tenger a végtelen jelképe. Gondolj bele, mi minden lehet a végtelen, és ez mit
jelent nekünk, embereknek! A gondolataidat próbáld megfogalmazni egy rövid
írásban vagy hálaadó imádságban!
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7.

Egyéb ötletek

FELADATOK LEÍRÁSA
7.1 Vízibolt

tanegység
45
perc

Képzeljétek el, hogy nyílik egy vízibolt! Ki is van rá írva csupa nagybetűvel: VÍZIBOLT. Mit gondoltok, mit lehet ott kapni?
Van a boltnak egy különleges részlege is: itt csupa olyan dolgot lehet kapni, aminek a nevében benne van a vízi- szó. Gyűjtsünk árukat ebbe a részlegbe is!
Olvassák el a gyerekek önállóan Bertók László: Vízibolt című versét a Reftantáron, és hasonlítsák össze „árukészletét” a gyűjtött áruinkkal! Miben azonos,
miben különbözik a két árukészlet?

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Képzelet és nyelvi kreativitás fejlesztése.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szógyűjtés
Vers olvasása és értelmezése, összehasonlító
vizsgálata
Kreatív írás: szavak beépítése egy történetbe

Mindenki vásároljon a víziboltban 3-3 árut, és írjon egy történetet (mesét),
amiben ez a három tárgy vagy élőlény szerepel! A történet szólhat egy mesebeli
kalandról vagy egy izgalmas vízi játékról is.
Végül az arra vállalkozók olvassák fel az írásaikat!

7.2 Labda a vízben

20-45
perc

Olvassuk el Markó Béla: Labda című versét, majd beszéljük meg,
• Miért lehet a tengert kutyához hasonlítani? Mit csinál ez a tengerkutya?
• Fürödtél már vízparton (folyó, tó vagy tenger partján)? Nyalogatta a víz a lábadat? Lopta el labdádat vagy más játékodat a víz?
• Mit játszottatok a vízparton?
Ha vízparton fürdötök, próbáljátok ki sekély vízben a fejelést, kiütőt vagy röplabdát! Vízben mozogni, labda után vetődni különösen jó érzés.
További két vízi játékötlet labdával:

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A tenger játékos képével
vízi játékokra inspiráljuk
a gyerekeket.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása, kép értelmezése
Vízi élmények mesélése
Vízi játékok ajánlása
vagy kipróbálása
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Labdák

Labdahalászat
Több kisebb labdát (esetleg felfújható játékot) dobjunk a vízbe, majd a gyerekek
jelre rohanjanak be értük, és hordják ki a játékokat! (Lehet egyesével, de egyszerre többet is, megegyezés kérdése.) Aki a legtöbbet gyűjtötte, az a győztes.
Labdaadogatás lábak közt
Sorba állunk a vízben egymás háta mögé, terpeszállásban. Egy labdát kell egymás lába közt előre vagy hátra adogatni. Sorversenyként is játszhatjuk.
JEGYZETEIM
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Fedezzék fel a gyerekek,
hogy a homok rétegei a lélek rétegeihez
hasonlíthatók, és hogy a
homokban hagyott nyom
mulandó, mint az emberi
élet.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versek olvasása, értelmezése, beszélgetés
Homokfestés
Homokrétegzés
Lábnyompróba homokban, járdán
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Anyagok, eszközök a
színes homoküveg elkészítéséhez:
homok, szita, ételfesték,
tálak, tepsik, gumikesztyűk vagy fakanalak, jól
záródó üvegek, esetleg
gyertya
Homok- vagy járdafelület

7.3 Tenger homok
7.3a Homokrétegek

min.
2x30
perc
min.
30 perc

Kollár Árpád: Homoktengeri című verse a homokba süppedésről, homokba fúrásról, fúródásról szól. Olvassuk el a verset a Reftantáron! Beszélgessünk
róla, kinek mit jelent a homokkal való játék! Ki fúrt már mélyre a homokban? Mit
érzett ekkor?

A homokrétegek felfoghatók úgy is, hogy a lélek rétegeit képviselik.
Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy mi minden lakik a lelkünkben, és mit
milyen színnel jelképeznénk! A beszélgetéshez jól illik egy olyan üvegcse, amibe
színes homokot rétegeznek a gyerekek. Az üvegcse elkészítése nem túl bonyolult: úgy kell beletölteni a színes homokot egy tölcséren keresztül, hogy az ne
keveredjen össze. Az üveget színültig kell töltetni, de még biztosabb, ha az üveg
szájába belül viaszt csepegtetünk a homokra, és csak azután zárjuk le az üveget.
A „mintákat” úgy kaphatjuk, hogy a homok töltése közben az üveget megdöntjük,
forgatjuk. (Kép forrása elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán.)

Vedd figyelembe!

A színes homok elég drága mulatság. Ám egy kis idő ráfordításával fillérekből
készíthetünk a gyerekeknek (vagy a gyerekekkel) igen nagy mennyiséget.
Finomszemcsés homokra lesz szükségünk, amit szitáljunk át! Osszuk annyi részre, ahány színt szeretnénk keverni, majd a homokot öntsük keverőtálakba, és
ételfestékkel színezzük meg! A festéket öntsük a homokra, majd fakanállal vagy
gumikesztyűs kézzel addig kevergessük, amíg minden szemcse színes nem lesz!
Ha száraznak tűnik a homok, kézi permetezővel egy kicsit megnedvesíthetjük, így
könnyebben eloszlik a festék. Színenként tegyük tálcára vagy tepsire, és a napon
vagy sütőben szárítsuk meg a homokot! Száradás után újra szitáljuk át, mert előfordulhat, hogy festék és a víz hatására összeáll a homok.

7.3b Homoknyomok

Olvassuk el Eörsi István: A homok és a szél című versét is a Reftantáron,
majd beszéljük meg versszakról versszakra, mi történik a versben!
1. szakasz: lábnyomok a parti homokban
2. szakasz: szél támad, fújja a homokot
3. szakasz: eltűntek a nyomok, de a homok emlékszik a talpadra

30
perc

Ki az, aki átélt már hasonlót? Ki hagyta ott lábnyomát vízparti homokban? Hol
volt az a part? Folyóparton? Tóparton? Tengerparton?
Ki élt át a vízparton hirtelen jött vihart, nagy szelet?
A ti talpatok vajon emlékszik még a homokra, a homokba mélyedt nyomra? Milyen érzés vizes homokban lépkedni?
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Ha tehetjük, lépjenek a gyerekek mezítláb vizes homokfelületre!
Milyen nyomot hagy a talpuk? Milyen nyomot hagy a kezünk a vizes homokban?
Ha nincs megfelelő homokfelület, járkáljanak a gyerekek vizes talppal a betonjárdán vagy térkövön! Nyomaik egy darabig látszódnak, de gyorsan „felissza” a Nap
vagy a szél. Hasonló jelenségről van szó, mint amiről a vers szól.

Kapcsolódó

Hasonló képpel érzékelteti a Biblia is az emberi élet mulandóságát: „Minden test
csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág,
ha ráfúj az Úr szele.” (Ézsaiás 40,6–7)

JEGYZETEIM
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Mit szeretnénk
elérni?

Ez a téma lehetőséget nyújt arra, hogy a közlekedési eszközök megismerésén túl a mesék,
versek, projekciós játékok, kreatív feladatok
segítségével egy kicsit bepillanthassunk a gyerekek világába, ők pedig kibeszélhessék, kijátszhassák a vágyaikat, alkotásaikban megmutassák
belső világukat.

Miről szól
ez a téma?
Miért fontos
nekünk?
A közlekedési eszközök mindennapjaink részét
képezik, így jelen vannak a versekben és a mesékben is. A járműveket sokszor emberi tulajdonságokkal ruházzuk fel, segítőtársainknak
tekintjük őket.

Utazás az öreg Forddal
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra
(magyar, természetismeret, testnevelés)
Miről szól ez
a tanegység?

Egy családi kirándulás mindig izgalmas, főleg, ha a család öreg
autójával indulunk útnak. Ezt próbáljuk a vers segítségével átélni,
majd megjeleníteni egy térképen is a gyerekekkel. Végül a mozgás, a mozgásos játék úgyis mindent visz, főleg tábori helyzetben
vagy egy kirándulás keretében.

Áttekintő vázlat

1.1 Fordulatszintek
1.1a Gyorsulási verseny!
1.1b Fordulatszintek
1.1c Dimbek és dombok
1.2 Autós-tesi
(Autó-leső
Összesen:

1.

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Miklya Zsolt: Fordulatszintek
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Internet, projektor,
hangfal
Szöveggyűjtemény

45 perc
10 perc
15 perc
20 perc
45 perc
min. 45 perc)
2x45 perc

Műszaki rajzlapok (A3-as,
A2-es)
Filctoll, színes ceruza
vagy zsírkréta

A mozgásos „alkalmazás” attól függ, milyen pedagógiai helyzetben dolgozzuk fel a
szöveget. Nyári napközi, iskolai feldolgozás esetében az udvaron,
sportpályán végezhetjük a mozgásokat. Tábori körülmények között, kirándulás közben viszont a terepfutás, akadályverseny vagy
Előkészületek
az autó-megfigyelés sokkal izgalmasabb lehet.

FELADATOK LEÍRÁSA
1.1 Fordulatszintek
1.1a Gyorsulási verseny!

45
perc

10
perc

A gyerekekkel hallgassuk meg a Fülelj! című tankocka hangfelvételét (nem
kell végig), majd kérdezzük meg tőlük, hogy mit is hallunk! (A feladat tankockái
elérhetők a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán.)

Ezután nézzük meg a Vezess! című tankocka videofelvételét, és kísérjék azt a gyerekek hangutánzással, mozgással:
Képzeljétek el, hogy ti vezetitek a kocsit! Szálljatok be, indítsátok be az autót,
nyomjátok a pedálokat, emeljétek a fordulatszámot, forgassátok a kormánykereket! Ügyeljetek, hogy az élesebb kanyarokban ki ne sodródjatok!

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek éljék bele
magukat a hegyvidéki
autózásba, és éljenek át
a vers segítségével egy
hegyvidéki autós túrát.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Hangutánzó és mozgásos játékok, táj megfigyelése
Vers olvasása és értelmezése
Szójátékok, jellemzés,
magassági szintek nyelvi
jelei, jelzései
Térképalkotás csoportmunkában (Hangjáték)
JEGYZETEIM
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MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Műszaki rajzlapok (A3-as,
A2-es)
Filctoll, színes ceruza
vagy zsírkréta

Beszéljük meg, milyen autót láttunk a videofilmen! Mit tudtok róla? Miért tartják
jó autónak a Ferrarit? A bemutatott modell nem versenyautó (bár a felvételen
épp egy gyorsulási versenyen vesz részt). Mit gondoltok, miért lehet jó egy ilyen
autó a hétköznapi használatban?
Végül vetítsük le a felvételt újra képpel és hanggal, a Figyelj! című tankocka felvételén! A gyerekek most nem vezetnek, hanem a következő feladatot kapják:
Képzeld el, hogy te vagy az utas az autóban! Figyeld meg, milyen tájakon haladtok keresztül, mi mindent láttok az útszélen!

Vedd figyelembe!

A gyerekek valószínűleg jóval többet fognak tudni a Ferrari-modellekről, mint a
pedagógus, de ez nem baj. Felkészülésként friss információt olvashatunk az egyik
legutolsó (2020-as) Ferrari modellről, valamint a fordulatszámról és kuplungról
találunk bővebb információt a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán.

1.1b Fordulatszintek

15
perc

Olvassák el a gyerekek Miklya Zsolt: Fordulatszintek című versét!
Hasonlítsák össze a versben szereplő autót a filmen látható autómodellel!
• Mi a különbség?
• Mik az öreg Ford jellemvonásai? (Mintha személyisége volna.) Hol érzi jól magát?
Mi történt vele a magas hegyek között? Hogy végződött a családi kirándulás?
Keressünk szójátékokat a versben!
• Mit jelentenek, miért viccesek vagy mire utalnak a versben szereplő szójátékok?
• Milyen kifejezéseken keresztül jelennek meg a magassági szintek? Hogyan jutunk a versben egyre feljebb és feljebb?
• alföldszint – homokbucka (alföld)
• dimbek-dombok – lankák-lejtők (dombság)
• középhegyek (középhegység)
• magashegyek – húzós lejtő (magashegység)
• borókaszint – tengerszem (törpefenyők szintje, havasi táj)
A videofelvételen is látható volt, ahogy az autó a lombos erdők közül egyre magasabbra jutva már hegyvidéki rétek között suhan el. Ha még magasabbra menne,
egyre kevesebb magas fával találkozna, és egyre több törpefenyővel vagy borókával.

1.1c Dimbek és dombok

20
perc

A Google Maps 3D-s (műholdas) alkalmazása segítségével nézzük meg
lakóhelyünk domborzati képét! Ha a környéken nincsenek hegyek, válasszunk ki
egy közkedvelt kirándulóhelyet a vizsgálódásra! Figyeljük meg, hogyan ábrázolja
a térkép az adott területet síkban, illetve a műholdas felvétel, térillúziót keltve!
A gyerekek kis csoportokban készítsenek térképet arról az utazásról, amiről a
vers szól! Honnan indultak a vers szereplői? Hova jutottak el? Miket láttak? Ezekből mi ábrázolható egy térképen?
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Beszéljük meg, hogy a térképeken mit jelentenek a színek és a magassági vonalak! Mik azok a dolgok, melyek megjelennek a versben, de egy „normális” térképen nem láthatók?
Alkossunk külön jelet a „borókaszintnek”, a „kuplungcserének”! Mit jelölhetünk
még ennek a kirándulásnak a térképén? Találjuk ki, mivel jelölnénk!

Variáció

A csoportok a térkép mellé egy hangjátékot is készíthetnek: utánozzák az öreg
Ford hangját a különböző magassági szinteken, útszakaszokon! Az egész verset
előadhatják a Ford-hang változásain keresztül.

1.2 Autós-tesi

45
perc

Ebbe a tanegységbe is szervesen be tudjuk építeni a testmozgást. Kézenfekvőek
a kölönböző futóversenyek:
• gyorsasági
• gyorsulási
• magassági (lejtőn vagy lépcsőn fel, le)
• szlalom
• akadálypálya
Ha lehetőségünk van rá, akkor a terepfutás (lejtős terepen) is izgalmas feladat
lehet a gyerekeknek.
Akadályversenyként is megszervezhetjük a foglalkozást, ahol csapatok közlekednek kocogva az állomások között, az állomásokon pedig egy-egy terepszintnek
megfelelő ügyességi-mozgásos feladatot oldanak meg.

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Állóképesség fejlesztése,
mozgásos feladatok természetes környezetben.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Futóversenyek ügyességi
és erőnléti próbákkal
Terepfutás
Akadályverseny terepen
(Sétával egybekötött
megfigyelő játék)

Variáció

min.
Autó-leső
45 perc
Szervezzünk sétát, gyalogtúrát külső terepen egy-egy megfigyelőpontig! A
megfigyelőpontokon néhány fős csoportok maradjanak, és a közút egy szakaszán
figyeljék meg egy adott időszakban az áthaladó autós forgalmat, bizonyos szempontok szerint! Például:
• Hány személyautó, hány teherautó halad át?
• Hány autó halad gyorsan és könnyedén, hány halad lassan és nehézkesen?
• Milyen autómárkákat, és melyikből mennyit ismertek fel?
• Hány Ford típusú autót ismertek fel?
• Történt-e valami rendkívüli: defekt, meghibásodás, súlyos szabálytalanság,
esetleg baleset stb.?

Ha lejárt a megbeszélt idő, a csoportok térjenek vissza, és számoljanak be megfigyelési eredményeikről!
JEGYZETEIM
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2.

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Máté Angi:
Volt egyszer egy autó
Mosonyi Aliz:
Autósmesék (részlet)
Lackfi János:
A nagy autóbambulás

A mi autónk
Minimum 4x60 perces komplex témanap sétával
(magyar, kreatív írás, vizuális kultúra)

Miről szól ez
a tanegység?

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Internet, projektor,
hangfal
Szöveggyűjtemény
Füzet, íróeszköz
Rajzlap, rajz- és
festőeszközök

Áttekintő vázlat

2.1 Jajjte autó
60 perc
2.1a Autók és márkák
10 perc
2.1b Autók és márkák
25 perc
2.1c Jajjte autó
25 perc
2.2 Te meg én
60 perc
2.2a Milyen nevet adnál az autóknak?
15 perc
2.2b Te és én
15 perc
2.2c A kisasszony autója
min. 30 perc
2.3 A nagy autóbambulás
min. 120 perc
2.3a A nagy autóbambulás
15 perc
2.3b Az én autóm
25 perc
2.2c Autóbámulás
min. 80 perc
Összesen:
min. 4x60 perc

Előkészületek



182

JEGYZETEIM

Ma már majdnem minden családban van autó, amihez a gyerekek
személyesen is kötődnek. Ha nincs, akkor is valószínű, hogy mindenkinek van egy elképzelése arról, milyen autót szeretne nagykorában. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy a versek, projekciós játékok,
kreatív feladatok segítségével egy kicsit bepillanthassunk a gyerekek világába, ők pedig kibeszélhessék, kijátszhassák a vágyaikat.

A témanap szervezése leginkább a séta útvonalától, helyszínétől, a megfigyelőpont helyzetétől függ. Érdemes ezzel kezdeni a
tervezést és előkészítést. Szükség esetén meg kell szerveznünk
az autókereskedő telephelyének látogatását is, amennyiben az
szabadtéren van.

FELADATOK LEÍRÁSA
2.1 Jajjte autó
2.1a Autók és márkák

60
perc

25
perc

Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy nekik milyen autójuk van! Miért
szeretik, miért nem? Ha nincs a családban autó, akkor milyet szeretnének, és
miért?

2.1b Autók és márkák

A gyerekek párosítsák az Autómárkák című tankocka képeit és márkáit
(elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán)!

25
perc

Majd beszélgessünk arról, hogy a gyerekek melyik autót választanák, és miért!
A gyerekek alkossanak kis csoportokat, és válasszanak egy márkát, illetve azon beül
egy típust! Néhány mondatban írják le a jellemzőit, az előnyeit és a hátrányait, hogy
kiknek ajánlanák, és miért! Aki nagyon szeretne, egyedül is dolgozhat.

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek nyilatkozzanak meg saját autós
élményeiken, vágyaikon
keresztül.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Képpárosító játék
Kreatív írás: márkajellemzők, hirdetés
Projekciós játékok
Mese olvasása, értelmezése

Vedd figyelembe!

Az autóválasztásnál ügyeljünk arra, hogy a lányok is szóhoz jussanak, és a fiúk ne
nevessék ki őket, ha az indok nem szakszerű! („Mert olyan cuki!”)

2.1c Jajjte autó

25
perc

Játsszunk egy kicsit a „Jajjte autó” kifejezéssel! A gyerekek képzeljenek el,
és adjanak elő olyan helyzeteket, amikor meglátnak az utcán egy autót, és így
kiáltanak fel: „Jaj, te!”

Majd olvassák el a gyerekek Máté Angi: Volt egyszer egy autó című szövegét!
• Mit tudunk meg, milyen is a „Jajjte autó?” Keressük ki a szövegből a tulajdonságait!
• Mit érzett, aki meglátta?
• Milyen állapotban van most a Jajjte autó? Miért állt a lámpa alá?
Ha ti lennétek a Jajjte autó gazdái, milyen hirdetést írnátok róla? A hirdetésben
próbáljatok kedvet csinálni az autóhoz, beszéljetek a különleges tulajdonságairól
is! (A hirdetést meg lehet írni egyéni, páros vagy csoportmunkában.)
Végül olvassunk fel a hirdetések közül néhányat!

JEGYZETEIM
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék
fel, hogy az autóknak is
lehet karaktere.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Interaktív névadó játék
Meseolvasás
Beszélgetés
Rajzolás vagy festés
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, rajz- vagy festőeszközök

2.2 Te meg én

60
perc

2.2a Milyen nevet adnál az autóknak?

15
perc

2.2b Te és én

15
perc

A gyerekekkel beszélgessünk arról, hogy
• Van-e neve a családi autónak?
• Ahol szokás nevet adni az autónak, vajon miért teszik?
• Mit fejez ki az, hogy valaminek nevet adunk?
• És ha egy autónak adunk nevet?
Nézzük meg a Vicces Autók című tankocka képeit (elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán), és a gyerekek adjanak nevet az ott látható autóknak!
Névadásukat indokolják is!

Olvassuk fel a gyerekeknek Mosonyi Aliz: Autósmeséjének első felét!
A gyerekek figyeljék meg, milyen a viszony az autó és gazdája között!
Miből tudjuk, hogy bensőséges, szeretetteljes ez a viszony? Keressünk erre utaló
kifejezéseket a szövegből!
Találtok-e az előbbi tankockán bemutatott autók között olyat, amelyik szerintetek az öreg kisasszony autója lehetne?

2.2c A kisasszony autója

min.
30 perc

A gyerekek olvassák el a mese második részét! Mit gondoltok, miért ismerte fel az öreg kisasszony az autóját, annak ellenére, hogy át volt festve? Mi miről
ismernénk fel a szeretteinket, ha „álruhában” lennének?
Végezetül rajzolják le vagy fessék le a gyerekek a csíkos vagy a kék autót!

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Autókarakterek és
jellemzőik megismerése,
felfedezése.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mese olvasása és értelmezése
Rajzolás, autó-jellemzők
keresése
Séta, megfigyelő-játék
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, rajzeszközök,
íróeszköz
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2.3 A nagy autóbambulás

min.
120 perc

2.3a A nagy autóbambulás

15
perc

2.3b Az én autóm

25
perc

A gyerekek olvassák el Lackfi János: A nagy autóbambulás című meséjét,
majd válogassák szét az azonos című tankocka autósképeit aszerint, hogy melyik
szerepelt a mesében, melyik nem! (A tankocka elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán.)

A gyerekek válasszanak maguknak egy autómárkát a mesében szereplők
közül! Egy rajzlap közepére rajzolják le filctollal vagy zsírkrétával a választott autót!
A jobb felső sarokba írják le azokat a tulajdonságokat, melyeket a mese szereplője mond az autóról! A tulajdonság mellett jelöljék, hogy ez a dolog valós vagy
nem valós (V és N betűjellel)!

A bal felső sarokba írják le, mit mond Janka az autóról, és egy mondatban válaszoljanak a kérdésére!
A bal alsó sarokba írják le, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezik valóban az
autó, a jobb alsóba pedig azt, hogy milyen mesebeli tulajdonságokkal ruháznák fel!

2.3c Autóbámulás

min.
80 perc

Ha van a környéken a mesében leírthoz hasonló domboldal vagy más
hely, ahol biztonságosan letelepedhetnek a gyerekek, akkor sétáljunk el oda! Ha
nincs, akkor beszéljük meg egy autókereskedővel, hogy ellátogatnánk a (szabadtéri) telephelyre a gyerekekkel!
Indulás előtt beszéljük meg, hogy útközben és az autók nézegetése közben is
játsszanak stipi-stop játékot! Mielőtt elindulnak a párok, beszéljék meg, hogy
milyen autókat stipi-stopolnak (például csak az Opeleket, vagy csak a pirosakat,
vagy csak azokat, aminek egyes van a rendszámában stb.), és lássuk, a séta végére kinek lesz több stoppolt autója!

JEGYZETEIM
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3.

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Orbán Ottó: Pilóta
Lackfi János: Odalenn
(online)

Odafenn – odalenn
3x45 perces komplex szövegfeldolgozó,
szöveg- és képalkotó óra
(magyar, kreatív írás, technika, vizuális kultúra)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Internet, projektor,
hangfal

Miről szól ez
a tanegység?

Szöveggyűjtemény
Füzet, íróeszköz
Papírlapok a hajtogatáshoz
Fekete fotókarton
Pasztellceruza, pasztell
kréta és/vagy temperafestés anyagai, eszközei

Ma már sok gyerek van, aki ült repülőn. Aki nem, az is átélheti a repülés élményét egy videofilm, applikációk és Orbán Ottó verse alapján, valamint papírrepülő-hajtogatás segítségével. Majd bújjanak be
egy metróalagútba videofilmek és Lackfi János verse segítségével,
amit fekete alapra készült illusztrációkkal is kísérhetnek!

Áttekintő vázlat

3.1 Odafenn
3.1a Madártávlatból
3.1b Pilóta
3.1c Legyél te is pilóta!
3.2 Repülőhajtogatás
3.3 Odalenn
3.3a Alagútban
3.3b Alagútfények
Összesen:

Előkészületek

Próbáljuk ki előre, és gyakoroljuk be a repülőmodellek hajtogatását, hogy az órán ne érjen meglepetés, és a megfelelőket ki
tudjuk választani!
Hasonló a helyzet a fekete fotókartonnal, amit először is be kell
szerezni, megfelelő méretre fel kell vágni, majd ki kell próbálni a
lehetséges technikákat.

FELADATOK LEÍRÁSA
MIT AKARUNK ELÉRNI?
A repülés élményének
belsővé tétele a látás és
képzelet aktivizálásával.
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45 perc
10 perc
15 perc
20 perc
45 perc
45 perc
15 perc
30 perc
3x45 perc

3.1 Odafenn
3.1a Madártávlatból

Beszélgessünk a gyerekkel arról,
• Ki ült már repülőgépen?
• Mikor, kivel, hova utaztak?
• Milyen érzés volt repülni?
• Mi volt benne a legérdekesebb?

45
perc

10
perc

• Volt-e olyan, ami félelmetesnek tűnt?
• Miért tűnik másnak a táj, ha repülőgépről látjuk?
Nézzük meg a gyerekekkel a Madártávlatból című tankocka videofelvételét a Reftantáron, és beszéljük meg, mit látunk! Budapest mely nevezetességeit ismerjük
fel madártávlatból? (A felvétel alapján értelmezzük a szót: madártávlat = amit
távolról és magasról, egy madár szemével láthatunk.)

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Videofilm megtekintése
Vers olvasása, értelmezése
Ritmizálás, szógyűjtés
Kreatív írás: pilóta blogbejegyzése

Vedd figyelembe!

Nem biztos, hogy a vidéki gyerekek felismerik a budapesti nevezetességeket a
légifelvételről. Ebben az esetben tarthatunk nekik egy „légi idegenvezetést”.
15
perc

3.1b Pilóta

A felvételen hallottuk a repülőgép zúgását, néha láthattuk egy-egy külső
részét, beszélgetés is beszűrődött, talán a pilóta hangját is hallottuk, és szinte
érzékeltük a jelenlétét.
A gyerekek olvassák el önállóan Orbánt Ottó: Pilóta című versét, és készüljenek fel
a hangos olvasásra! Úgy kell elolvasniuk a verset, olyan hangon, hogy érzékeljük a
levegőég lebegését, a repülőgép suhanását. Hallgassunk meg több megoldást is!
Mely szavak fejezik ki a repülést?
Milyen ritmusa van a lebegésnek, és milyen a suhanásnak?
Figyeljük meg a verssorok időmértékes ritmusát! A lebegést a kiegyensúlyozott
tá-ti-ti-tá-tá hordozza (első két sor), ami a második versszakban megnyúlik (táti-ti-ti-ti-tá), majd suhanni kezd. A suhanást a lendületesebb tá-ti-ti ismétlődése
jeleníti meg (főleg a harmadik versszakban), amit majd a záró „mennyboltot/
elromlott” rímpár tá-tá-tá-ja tud kiegyenlíteni:
Kék, lebegő kék,		
tág levegőég. 			

–UU|––
–UU|––

Ott repül a pilóta, 		
ki tudja, mióta? 		

–UU|UU|–U
U–|UU|–U

Egy hete, 			
két hete			
száll az a			
gép vele. 			

–UU
–UU
–UU
–UU

Járja a mennyboltot. 		
(A leszállója elromlott.) 		

–UU|–––
UU|––|U–|––

Keressünk, gyűjtsünk még olyan szavakat, amelyek a repülést fejezik ki!
JEGYZETEIM
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Mit jelent az utolsó két sor? Mivel játszik a költő? (Menny – örökkévalóság – örökké tartó repülés.)

3.1c Legyél te is pilóta!

20
perc

Keressük meg a Google Mapson saját településünk térképét! Nézzük meg
a műholdas felvételen 3D-ben, nagyítsunk rá, „repüljünk” közelebb az utcákhoz,
a terekhez, a fontosabb épületekhez! Keressük meg az iskolánkat vagy a tartózkodási helyünket, majd a gyerekek írjanak blogbejegyzést egy pilóta nézőpontjából:
Képzeld el, hogy te is pilóta vagy, és a saját településed felett repültél! Írj egy
blogbejegyzést erről az élményről! Milyennek láttad a városodat/faludat felülről?
Mit ismertél fel? Mi volt a legérdekesebb? (Esetleg mi volt szokatlan, rendkívüli?)
Végül a vállalkozó „pilóták” olvassák fel írásaikat!

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek szerezzenek tapasztalatot a
repülésről papírrepülők
hajtogatásával és kipróbálásával.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Hajtogatás
Repülők kipróbálása
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Papírok a hajtogatáshoz
Olló

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A repülés után bújjunk
alagútba, egy metróút
képeinek felidézésével.

3.2 Repülőhajtogatás

45
perc

A gyerekek általában tudnak papírrepülőt hajtogatni, ám minden repülő másként
repül. Ezen a foglalkozáson többféle repülőt is hajtogathatnak. Végül próbáljuk ki
mindet, melyik hogyan repül!
A reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán többféle repülőmodell is elérhető: a legegyszerűbb modell, egy suhanó a Harvard egyetemről, egy „Szuperrepülő” és egy vitorlázórepülő.

Vedd figyelembe!

A júniusi 3. téma 1., Átváltozás című tanegységében már szerepelt a papírhajtogatás négy alapmodellel. Ha akkor ezt megoldottuk, épülhet rá a mostani hajtogatás. Ha akkor nem került rá sor, kipróbálhatjuk az ott ajánlott modelleket is.

3.3 Odalenn
3.3a Alagútban

45
perc

15
perc

Most szálljunk le a földre, sőt, bújjunk a föld alá!
• Milyen járművel tudjuk ezt megtenni?
• Ki utazott már metrón vagy földalattin?
• Emlékeztek még az első utazás élményére? Milyen volt? Ki tudná elmesélni?

Sétáljunk egyet a metróépítőkkel (4-es metró alagút), és érkezzünk meg a metrószerelvénnyel (3-as metró a Deák-térnél) egy-egy videofilmen keresztül (elérhetők a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán)!
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Majd a pedagógus olvassa fel Lackfi János: Odalenn című versét a Reftantárról!
• Milyennek látjuk a vers alapján a metrót?
• Milyennek látjuk az utasokat?
• És milyennek látjuk a metróvezetőt?
Keressünk képeket, kifejezéseket, amelyekkel ábrázolja őket a költő! (A gyerekek
olvassák, vizsgálják a vers kivetített vagy nyomtatott szövegét!)

3.3b Alagútfények

30
perc

Rajzoltunk, festettünk már sötét vagy fekete alapra? Itt a helye és ideje
kipróbálni.
Különösen jól mutat, ha pasztellceruzával vagy pasztellkrétával rajzolunk fekete
fotókartonra. Festhetünk is rá akrillal vagy temperafestékkel.
Bővebben olvashatunk a technikáról egy blogbejegyzésben (elérhető a reftantar.
hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán).

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Videofilm megtekintése
Vers olvasása, értelmezése
Képek, kifejezések
gyűjtése
Rajzolás/festés fekete
fotókartonra
Kiállításrendezés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Fekete fotókarton
Pasztellceruza, pasztell
kréta és/vagy temperafestés anyagai, eszközei

Készítsenek a gyerekek illusztrációt a vershez (egy-egy képéhez, versszakához)
fekete fotókartonra! Rajzolhatnak csak fehér pasztellel, de készülhet színes pasztellkép vagy temperafestmény is.
Végül rendezzünk kiállítást a képekből!

Vedd figyelembe!

A pasztell porfesték, ami használat után fog, nem rögzíti semmi a papírhoz.
Legegyszerűbb módja a fixálásnak (rögzítésnek) a hajlakk, amivel egyenletesen le
kell fújni képet. (Kicsit sötétednek majd a foltok, vonalak.)

Variáció

Képgalériánk elrendezése után megnézhetjük az Odalenn című versből készült
animációs filmet is a Reftantáron, Kuizs Lilla rendezésében. Így a versfilm képei
nem befolyásolják a gyerekek alkotómunkáját, hanem inkább képi szintézist
teremtenek.
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4.

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
László Noémi: Helyszűke
(Dsida Jenő: Chanson az
őrangyalhoz – online)
Nyulász Péter:
Combinózni jó
Tóth Ágnes: Zireg-zörög
Erdős Virág: Négyeshatos
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Szöveggyűjtemény
Internet, projektor,
hangfal
Füzet, íróeszköz

Villamossal utazunk
2x60 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra
(magyar, kreatív írás, dráma)
A városi tömegközlekedés nem minden gyerek életéhez tartozik
hozzá egyformán, a vidéki gyerekek ritkábban utazhatnak vilMiről szól ez
lamossal, HÉV-vel, metróval. A nagyvárosokban viszont a mina tanegység?
dennapi élet részét képezi az utazás. Ezen a témanapon jobban
megismerjük a városi tömegközlekedési eszközöket, a versek
és játékok segítségével zötyögünk egy kicsit a villamoson, rácsodálkozhatunk a
különböző villamosfajtákra és a négyes-hatos utasaira is.

Áttekintő vázlat

4.1 Közlekedési eszközök
4.1a Minek a hangját hallod?
4.1b Halmazok
4.1c Villamosok
4.1d Combinózni jó
4.2 Villamosok, karakterek
4.2a Zireg-zörög
4.2b Négyeshatos
4.2c Így utazz villamoson
Összesen:

Előkészületek

60 perc
10 perc
15 perc
10 perc
25 perc
60 perc
15 perc
30 perc
15 perc
2x60 perc

Hagyományos iskolai helyzetben, de olvasótáborban vagy nyári
napköziben is bevethető ez a témanap. Főleg, ha egy jó kis villamosozás is tartozhat hozzá.

FELADATOK LEÍRÁSA
MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék meg
jobban a városi tömegközlekedési eszközöket.
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4.1 Közlekedési eszközök
4.1a Minek a hangját hallod?

60
perc

10
perc

A gyerekek tippeljék meg, milyen jármű hangját hallják a Közlekedési eszközök című tankockáról elérhető négy KÜLÖNBÖZŐ tankockán! (Elérhető a reftantar.
hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán. Először négy egyforma tűzoltókocsit látunk,
ezekre klikkelve érhetjük el sorban a hangokat megszólaltató tankockákat.)
A gyerekek vegynek elő egy lapot, írják fel a sorszámokat egytől négyig! Hallgassanak meg egy hangfelvételt, majd írják le a tippjüket! Így tegyenek mind a négy
hangfelvételnél! Ki találja el valamennyi jármű nevét?

Mondjuk el a gyerekeknek a helyes megoldást:
1. Villamos
2. Kerékpár
3. HÉV
4. Metró
Hányan ismerték fel a hangjuk alapján a közlekedési eszközöket? (A HÉV és metró hangja között nehéz különbséget tenni, a metróhang a nagyobb gyorsulásról
ismerhető meg.)
Nézzük meg a teljes videofilmet is, és azonosítsuk be a közlekedési eszközöket
(elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán)!

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Hangfelismerő játék
Járműfelismerés
Halmazba rendezés
Sorendbe rendezés
Szógyűjtés
Versek olvasása,
értelmezése (és összehasonlítása)
Szituációs játék
Kreatív írás:
reklámszöveg

Melyek azok, amiket az imént nem hallottunk?
• Ki melyiken utazott, vagy melyikkel szeret legjobban utazni? Miért?
•Melyek a városi tömegközlekedési eszközök?
• Melyek közlekednek vidéken is, a különböző települések között?
• Van-e olyan jármű a filmen, ami nem is igazán közlekedési eszköz? Melyik? (Az
ekét húzó traktor inkább munkagép.)

Vedd figyelembe!

Nem biztos, hogy a vidéki gyerekek hang alapján fel tudják ismerni ezeket a
városi tömegközlekedési eszközöket. Ebben az esetben csak a videofilmet nézzük
meg, és beszélgessünk arról, ki melyiken utazott már! Végül azonosítsuk be a
tömegközlekedési eszközöket, majd a városi tömegközlekedési eszközöket!

4.1b Halmazok

15
perc

Rajzoljunk fel a táblára három koncentrikus kört! A körök akkorák legyenek, hogy a gyerekek tudjanak írni bele! A legkülső kör (legnagyobb halmaz) a
közlekedési eszközök, a középső a tömegközlekedési eszközök, a legbelső pedig
a városi tömegközlekedési eszközök halmaza.
Minden gyerek gondoljon egy-egy közlekedési eszközre! A vállalkozó gyerekek
írják a megfelelő helyre a választott jármű nevét!
Végül tisztázzuk a halmazok egymáshoz való viszonyát!
László Noémi: Helyszűke című verse is közlekedési eszközöket sorol fel. Olvassák
el a gyerekek a verset, és keressék meg, hogy mindegyik szerepel-e a halmazkarikákban!
• Melyik maradt ki? (Az kerüljön még fel!)
• Melyikre nem gondoltatok?
• A vers szerint miért a gyaloglás lett a legproblémásabb?
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Vedd figyelembe!

A gyaloglás is közlekedési eszköz, nem csupán közlekedési mód. Bővebben olvashatunk róla egy ismertető cikkben (elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény
aloldalán).

Variáció

Dsida Jenő: Chanson az őrangyalhoz című verse (elérhető a Reftantáron) kb.
hetven évvel korábban született, mint László Noémi verse. Mindkettő az erdélyi
nagyváros, Kolozsvár közlekedését mutatja be a gyalogos szempontjából. Érdekes összehasonlítani a két verset:
• Mi változott? Mi nem változott azóta sem?
• Mi az, ami az 1930-as évek nagyvárosi közlekedésére jellemző volt, de azóta
eltűnt, vagy csak ritkán találkozunk vele? (lovak, lovaskocsi, forgalomirányító
rendőr)
• Mi az, ami ma irányítja a forgalmat? Miért van mégis nehéz dolga a gyalogosnak
(és a járművezetőknek is)?
• Mikor fordul elő, hogy rendőr veszi át a forgalomirányítást?

4.1c Villamosok

10
perc

4.1d Combinózni jó

25
perc

A gyerekek rendezzék időrendi sorrendbe a járművek képeit a Villamosok
című tankockán (elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán), majd
beszéljük meg, ültek-e már valamelyiken!

Válasszák ki a gyerekek a villamosok közül a Combino képét!
Kis csoportokban gyűjtsenek szavakat, miként írnák le ezt a villamost, melyek a
jellemzői! Minden csoport olvassa fel a gyűjtését!

Olvassák el a gyerekek (kis csoportokban maradva) Nyulász Péter: Combinózni jó
című versét, majd írjanak egy reklámszöveget, amiből kiderül, miért jó a combinózás!
Reklámszövegeiket is olvassák fel a csoportok!

Vedd figyelembe!

A Combino egy alacsonypadlós villamostípus márkaneve. Budapesten 2006 óta a
nagykörúti 4-6-os vonalon járnak Siemens Combino Supra villamosok. Ez a típus
a klasszikus Combino megújított, könnyűszerkezetű acélból készült változata.
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60
perc

4.2 Villamosok, karakterek
4.2a Zireg-zörög

15
perc

Nem minden villamos olyan modern, könnyedén járó, mint a Combino. A
legtöbb típus nálunk még ma is erősen zötykölődő.
Próbáljuk meg utánozni a villamos hangját, illetve azt a mozgást, ahogyan zötykölődünk a villamoson!
A játék után olvassák el a gyerekek Tóth Ágnes: Zireg-zörög című versét! Keressük
meg benne a hangutánzó szavakat és az igéket! Játsszuk el, mutassuk be mozgással, mit fejeznek ki ezek a szavak!
Figyeljük meg a vers szerkezetét: Hány szótagosak a sorok? Mely sorok rímelnek?
Milyen szabályszerűséget fedezünk fel?
Házunk előtt minden reggel,		
húsz villamos mérges kedvvel,		
zireg-zörög, zakatol.			
Benne zötyög sok-sok ember,		
az is mind-mind álmos szemmel,
lökdösődik, panaszol.			
Még a szerelvény is ásít,			
egész a végállomásig,			
s mint a csiga araszol.			

8a
8a
7b
8a
8a
7b
8c
8c
7b

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék fel a
különböző villamos- és
utaskaraktereket, utóbbiak közül jelenítsenek
meg néhányat.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása és értelmezése, versszerkezet
megfigyelése
Kifejezések, rímek keresése, gyűjtése
Versfilm megtekintése
Szituációs játékok
Kreatív írás: illemszabályok

Kiemelkednek a visszatérő 7 szótagos sorok, melyek három hármas soregységre osztják a verset (mintha három kocsiból állna a villamos). Mindegyik egység
végén azonos ritmusú és magánhangzójú, hangutánzó, illetve hangulatfestő szó
található: zakatol / panaszol / araszol.
Gyűjtsünk még ebbe a sorba illeszkedő, hasonló hangzású szavakat (például: maszatol, pazarol, darabol, lakatol stb.) Melyikkel lehetne folytatni a verset, melyik
illik a hangulatához?

4.2b Négyeshatos

30
perc

Nézzük meg egy versfilmen Szalóki Ági bemutatásában Erdős Virág: Négyeshatos című versének részletét (elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény
aloldalán)! Figyeljék meg a gyerekek, milyen utasok szerepelnek a versben, és
válasszák ki azt, akit a legkedvesebbnek vagy éppen a legviccesebbnek tartanak!
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Olvassák el a gyerekek kis csoportokban Erdős Virág versének első két részét, és
emeljék ki, milyen városi tömegközlekedési eszközökkel ismerkedtek meg!
Majd vegyék elő Nyulász Péter versét is, és keressék ki, milyen utasokat ismerünk
meg a versekből! Alakítsanak ki szituációs játékokat a versek alapján, amelyekben bemutatnak néhány helyzetet a Négyeshatoson!
A szituációs játékokat adják is elő egymásnak!

4.2c Így utazz villamoson

15
perc

A szituációs játékok, a versek és a versfilm alapján beszélgessünk arról,
hogyan illik a tömegközlekedési eszközökön viselkedni! Kis csoportokban fogalmazzanak meg a gyerekek néhány szabályt, jó tanácsot ehhez!
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Vándorlások
Komplex témanap tábori keretek között vagy egy
kirándulás, séta alkalmával (magyar, természetismeret, testnevelés)
A gyerekek éljék át, hogy egy tábori napban, túrázás közben is
jelen lehetnek a versek, a szóbeli szövegalkotás! Mert a vers, a
Miről szól ez
beszélgetés a mindennapi életünkhöz tartozik. Ahogy a Bibliában
a tanegység?
megjelenő létforma – a zsidó családok kapcsolatrendszere – is a
beszélgetésre, gondolatátadásra épült: „Maradjanak a szívedben
azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt,
és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár
fölkelsz!” (5Mózes 6,6–7)

5.

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Kiss Benedek:
Hová – merre?
Tandori Dezső:
Út, ágas út, hármas út
Kántor Péter:
Vándorballada
Miklya Luzsányi Mónika:
Az örökké termő fa
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Túrafelszerelés
Térkép, iránytű
Szöveggyűjtemény

Áttekintő vázlat

5.1 Útnak indulunk
5.1a Készülődés az útra
5.1b Tétova vers
5.1c De merre van észak?
5.1d Merre? Hova?
5.1e Visszhang-ballada
5.1f Történetek a tábortűznél
5.1g Esti mese

Előkészületek

A tanegység legjobban egy kirándulás vagy egy tábori nap kereteibe illeszthető be, ezért pontos időtervezést nem is adtunk meg.

FELADATOK LEÍRÁSA
5.1 Útnak indulunk
5.1a Készülődés az útra

Beszélgessünk a gyerekekkel arról,
• Mit pakolnának be a hátizsákjukba egy egynapos túrára?
• Mit kell vinni feltétlenül?
• Mi az, ami otthon maradhat?
• Mi az, aminek otthon kell maradnia?

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek éljék át,
hogy az irodalom az élet
szerves része, frissítő
ereje lehet!
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Hátizsákpakolás
Versolvasás, beszélgetés
a versről
Térképolvasás
Versolvasás hangjátékként
Sztorizás a tábortűznél
Mesehallgatás (esti
mese)
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Túrafelszerelés
Térkép, iránytű

• Mit vinnél egy hegyi túrára, és mit egy alföldi sétára vagy egy vízparti gyaloglásra?
• Milyen eszközök kellenek az étkezéshez, az esetleges menedékkészítéshez?
Határozzuk meg, hogy hova tervezzük a kirándulást, és a gyerekek saját maguk
pakolják be a hátizsákjukat!

5.1b Tétova vers

Olvassuk el Kiss Benedek: Hová – merre? című versét! Nézzük meg,
• Mit talál a versbeszélő a különböző égtájakon?
• Végül is hová indul el?
• Mit jelent az a szólás, hogy valaki se té, se tova nem mozdul?
• Melyik jelzőnk származik ebből a szólásból?
• Mit jelent a tétova szó?
• Mi jelöli ezt a tétovázást a versben?
Az utolsó sorok tétovázó, se té, se tova sorai gyönyörű költői képekben festik le
ezt az állapotot. Keressük meg ezeket a képeket!
• Mi az oka a beszélő tétovázásának?
• Miért nem indul máshova?
• Mit talál azon a helyen, ahol él?
• Mit fejeznek ki a képek?
Mi sem megyünk nagyon messzire, csak amennyit bír a lábunk, amennyi utat be
tudunk járni a környéken.

Vedd figyelembe!

A régi té szavunk jelentése: ‘ide, erre’. Így a se té, se tova jelentése: ‘se erre, se
arra’ vagy ’se ide, se oda’. (A Magyar Etimológiai Szótár alapján.)

5.1c De merre van észak?

A térképen könnyen meghatározzuk, merre van észak, ám a természetben ez nem
olyan könnyű. Ismertessük meg a gyerekeket azokkal a módszerekkel, amelyekkel
könnyen meghatározhatjuk az égtájakat iránytű nélkül is a természetben (mohos fák, kilátóról déli oldalak dúsabb növényzete, kivágott fák évgyűrűi, mutatós
karórával égtájmeghatározás)!
Ha nem ismerjük ezeket a módszereket, bővebben olvashatunk a tájékozódásról
a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán.

5.1d Merre? Hova?

Vegyük elő a térképet, és a gyerekekkel közösen keressük meg az úticélunkat!
Majd olvassuk el közösen Tandori Dezső: Út, ágas út, hármas út című versét, és
keressünk a térképen olyan útelágazásokat, amelyekről szó van a versben! Jegyezzük meg vagy jelöljük be, és próbáljuk megkeresni ezeket a valóságban is!
A jeles útkereszteződésekhez érve megpihenhetünk egy kicsit, és felolvashatjuk,
elmondhatjuk újra a verset. Biztos, hogy mindig új értelmet fog nyerni.
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Végül beszéljük meg, mit jelent a záró mondat („KI ELÉ?”)!
Valóban: Ki elé vagy ki felé indulunk el? Ez a fő kérdés.

5.1e Visszhang-ballada

Egy újabb pihenőnél a gyerekek olvassák el magukban Kántor Péter: Vándorballada című versét! Majd olvassuk el együtt úgy, hogy egy-egy gyerek olvas szólóban egy versszakot, a többiek pedig visszhangként mondják a refrént!
Ha dalos kedvű, jó énekesekből álló csoportunk van, dallamot is kitalálhatnak a
balladához. Felolvashatjuk a verset dallamos, szóló-kórus párbeszéddel is.
(Akkor érünk el igazán sikert, ha majd útközben is dúdolgatják, mondogatják a
gyerekek a verssorokat.)

Vedd figyelembe!

Természtesen ez a játék ott a legjobb, ahol van valódi visszhang (nemcsak
Tihanyban lehet, hanem például barlangoknál vagy akár alagutakban, vasúti
átjárókban is). Ha tehetjük, ne hagyjuk ki az utunkból! Ha máskor, később járunk
visszhangos helyen, akkor is utalhatunk a versre, sőt, magunkkal vihetjük kinyomtatva, és felolvashatjuk ott is „visszhangozva”.

5.1f Történetek a tábortűznél

„Hosszú út kanyarog, hadd járjak végére” – olvastuk a Vándorballada végén.
• Hogyan lehet egy út végére járni? Mit jelent ez?
• Ti elindultatok-e már úgy egy úton, hogy el akartok jutni a végére? Mikor, hogyan?
• Van-e olyan köztetek, aki elindult már világgá? Meddig jutottatok el?
A tábortűznél jó dolog a beszélgetés, a sztorizás. Kezdeményezzük saját történet
elmesélését a fenti kérdések segítségével! Ha a gyerekek bátortalanok, kezdjük
mi magunk egy saját történettel!

5.1g Esti mese

Esti meseként olvassuk fel a gyerekeknek Miklya Luzsányi Mónika: Az örökké
termő fa című meséjét!
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6.

tanegység

Tüsszentés-meghajtású
Hapci-rakéta

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Csukás István:
Tüsszentés-meghajtású
Hapci-rakéta – 1. fejezet
Részlet a szerző Hapci-rakéta a Hókuszpókusz-szigetekre című
meseregényéből

Könyvajánló és kedvcsináló feladatsor az önálló
szövegfeldolgozáshoz (magyar, vizuális kultúra,
kreatív írás, természetismeret, testnevelés)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Túrafelszerelés
Térkép, iránytű

Miről szól ez
a tanegység?

Könyvajánlás kedvcsináló feladatokkal, projekciós alkotó tevékenységeken keresztül.

Szöveggyűjtemény

Feldolgozhatjuk a szöveget műhelymunkaként a könyvtárban,
még a vakáció előtti napokban, de olvasótábori vagy ahhoz
Előkészületek
hasonló helyzetben is. A feladatok alkalmasak arra is, hogy a gyerekek önállóan, otthoni tevékenységként foglalkozzanak velük.
Ebben az esetben az olvasónapló feladataihoz hasonlóan adhatjuk ki számukra a feladatokat. (A feladatsor nyomtatható és csatolható formában
elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán is.)

FELADATOK LEÍRÁSA
MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek kapjanak kedvet Csukás István könyvének elolvasásához.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Kreatív írás
Rakétamodell készítése
– rakétaelv alkalmazása
Festés, rajz, térképrajz
Tornagyakorlatok
Hangutánzás
Viccmesélés
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Hapcirakéta anyagai,
eszközei
Rajzlap (A4-es, íves)
Rajz- és festőeszközök
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6.1 Tüsszentés-meghajtású
Hapci-rakéta
Ez a tanegység az egyik ajánlott nyári olvasmány, Csukás István: Hapci-rakéta
a Hókuszpókusz-szigetekre című meseregényének előkészítő órája. Ha a nyár
folyamán ezt a könyvet olvassák el a gyerekek, akkor a megszokott, sokrétű
intelligenciára alapuló olvasónaplót készítsék el! (A választható feladatokat lásd
a júniusi 3. téma 5., könyvtárlátogatással egybekötött tanegységében!) Ezt az
előkészítő órát is tarthatjuk a könyvtárban, ha van megfelelő helyiség a sokrétű
feladatok megoldásához.
Hogy a gyerekek kedvet kapjanak az olvasáshoz, rendezzünk interaktív klubfoglalkozást a regény első fejezetére alapozva! A feladatok a sokrétű intelligencia
típusai alapján készültek. A szöveg elolvasása után bármelyik feladatot elvégezhetik a gyerekek, amelyikhez kedvük van, akár többet is.

Olvassuk el a regény Tüsszentés-meghajtású Hapci-rakéta című első fejezetét,
majd tegyük fel a következő kérdést:
Mit gondoltok, hova utazhattak a gyerekek?
Először hallgassuk meg a tanulók ötleteit!
Majd áruljuk el az író ötleteit! A következő szigeteket látogatták meg: Nátha-sziget, Vitamin-sziget, Szemrontó-sziget, Fogfájás-sziget, Dagi-sziget, Reggeli
torna-sziget, Civakodó-sziget, Köhögős-sziget, Ózon-sziget, Lustaság-sziget,
Hazugság-sziget, Igazmondó-sziget, Bőgő-sziget, Röhögő-sziget, Kábító-sziget,
Csend-sziget, Honvágy-sziget.
1. Kreatív írás (verbális-nyelvi intelligencia)
Válassz ki egy szigetet, és írj le egy kalandot, ami megtörténhetne ott a főszereplőkkel!
2. Rakéta-modell (logikai-matematikai + vizuális-térbeli intelligencia)
Készítsd el a hapci-rakéta modelljét! Persze nem hapcival működik, de valami
hasonló módon: a felfújt lufiból kiáramló levegővel.
A Reftantáron elérhető link bemutatja, ahogy lufirakétát készítenek a gyerekek.
3. Szigetrajz (vizuális-térbeli intelligencia)
Válaszd ki valamelyik szigetet, és rajzold le, hogyan képzeled el!
4. Szigethangok (zenei-ritmikus intelligencia)
A gyerekek elérkeznek a Csend-szigetre, ahol Dani különböző hangokat fog utánozni. Segíts neki, utánozd te is:
• a békabrekegést,
• rigófüttyöt,
• tücsökciripelést,
• macskanyávogást,
• harangzúgást!
5. Reggeli torna (testi-mozgásos + kapcsolati intelligencia)
A gyerekek elérkeznek a Reggeli torna-szigetre is, ahol jól megtornáztatják őket.
Állítsatok össze egy tízperces reggeli torna gyakorlatsort közösen, és tornázzátok is végig!
6. Viccmesélő verseny (kapcsolati + verbális-nyelvi intelligencia)
A gyerekek eljutnak a Röhögő-szigetre is, ahol jó sokat nevetnek. Rendezzetek
kis csoportban viccmesélő versenyt! Ki tudja a legtöbb viccet? Ki tudja a legjobb viccet? És ki tud a legjobban vicceket mesélni?

JEGYZETEIM
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7. Szigetkép (önismereti + verbális-nyelvi intelligencia)
A gyerekek sok furcsa szigeten jártak. Válaszd ki, a neve alapján te melyik szigeten éreznéd a legjobban magad, és írd le, mutasd be, hogyan képzeled el ezt a
szigetet! Milyen a táj, milyenek a lakói, mit csinálnak egész nap, te miért éreznéd itt jól magad?
8. Szigettérkép (természeti + kapcsolati intelligencia)
Milyen lehet az a tengervidék, ami tele van ilyen furcsa nevű szigetekkel? Rajzolj
egy térképet, amelyen helyezd el az összes szigetet (felülnézetből ábrázolva,
íves lapon többen is dolgozhatnak együtt)!
9. Honvágy-sziget (egzisztenciális + verbális-nyelvi intelligencia)
A gyerekek eljutnak a Honvágy-szigetre is. Ha te ezen a szigeten járnál, melyek
lennének azok a dolgok, amelyek nagyon hiányoznának az otthonodból, a településedről, a hazádból? Fogalmazd meg néhány összefüggő mondatban, miért
éreznél honvágyat, ha hosszabb időre el kellene hagynod az otthonodat!

Vedd figyelembe!

A mű irodalmi értékén túl sok olyan ismeretre tehetnek szert a gyerekek, melyeket másként nehezebben sajátítanának el. A tanegység megírása a koronavírus-járvány idején történt, de a szerzővel együtt úgy gondoljuk, azok az egészségügyi és járványtani ismeretek, amelyeket a könyvből elsajátíthatnak a gyerekek,
nemcsak vészhelyzet esetén fontosak.
A teljes könyv online is elérhető (lásd a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán).
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7.

Egyéb ötletek

FELADATOK LEÍRÁSA

7.1 Városnéző UFÓ-busz

tanegység
45
perc

Körmöczi-Kriván Péter: Városnéző UFÓ-busz című prózaversét egy gyerekrajz
ihlette, a tízéves Mészáros Máté azonos című alkotása. A rajz az Író Cimborák Mi
lenne ha… című rajzpályázatára készült. (Szöveg és kép elérhető a Reftantáron.)
Először nézzük meg a képet, és a gyerekek adjanak címet neki! – Ötletelés szabadon.
Majd olvassuk el a verset, és válasszanak a gyerekek a következő feladatok között:
• Mi lenne, ha beleülhetnél ebbe az UFÓ-buszba? Írd le vagy rajzold le a városnézés élményeit!
• Mi lenne, ha te is felcsapnál UFO-nak (Utasokat Figyelmeztető Olyanok)? Kit és
mire figyelmeztetnél, mit találnál ki a figyelmeztetésére? Fogalmazd meg írásban a történetet!
• Mi lenne, ha te is kitalálnál egy különös közlekedési eszközt? Mi lenne az, mi
célt szolgálna, hogyan működne? Mutasd be leírással és rajzzal is!

7.2 Tengerecki Pál kalandjai

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Műhelymunka a gyerekrajz és a prózavers
inspirációja nyomán.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers- és képolvasás,
értelmezés
Kreatív írás: élménybeszámoló, leírás, történet
Rajz, illusztráció készítése
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, írólap, rajzeszközök

min. 45
perc

A gyerekek valószínűleg ismerik Tamkó Sirató Károly: Tengerecki Pál című művét,
de azért hallgassuk meg a Kaláka együttes előadásában, majd olvassuk is fel a
verset (zene és szöveg elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán)!
Beszélgessünk arról, hova juthatott el Tengerecki Pál! Merre járhatott, milyen
kalandokon mehetett keresztül?
Írják meg a gyerekek Tengerecki egy-egy kalandját, vagy készítsenek képregényt,
amely Tengerecki világjáró kalandjait ábrázolja!
A feladatok egyénileg, párban vagy kis csoportban is megoldhatók.
A műhelymunka hosszabb ideig is elhúzódhat, a végén felolvasással, bemutatóval zárjuk az alkalmat.

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Tengerjáró, világjáró kalandok megelevenítése.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Dalfeldolgozás meghallgatása
Vers olvasása, értelmezése
Kreatív írás: kalandos
történet
Képregény készítése
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, rajzeszközök

Vedd figyelembe!

Tamkó Sirató Károly: Tengerecki hazaszáll című verse szerepel a 4. osztályos
állami olvasókönyvben (I/22-23.o.). A két vers egymásra épül, együtt teljesedik ki
igazán, de önállóan is értelmezhető.
JEGYZETEIM
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Mit szeretnénk
elérni?

A gyerekek legyenek nyitottak, érdeklődjenek
a természet szépségei iránt, fedezzék fel apró
részleteit is! A sokrétű intelligencia figyelembevételével és művészeti tevékenységek során
keresztül ismerjék meg jobban az élő környezetet és egymást, miközben csiszolódjon stílusérzékük, irodalmi kifejezőkészségük is!

Miről szól
ez a téma?
Miért fontos
nekünk?
A kirándulás, a táborozás a nyár fontos része,
amely nemcsak az önfeledt játékra, hanem ezen
keresztül a gyerekek ismereteinek bővítésére,
érzékenységük és kompetenciáik fejlesztésére
is alkalmas. A soron következő tanegységekben
olyan feladatokat, játékokat mutatunk be, amelyek segítséget nyújtanak a tábori környezetben
vagy a természetben a gyerekek személyiségének széles körű fejlesztéséhez.

1.

Sóvilág
Minimum 2x60 perces komplex napközis vagy
tábori foglalkozás bibliai tartalommal
(magyar, természetismeret, hittan, kreatív írás,
vizuális kultúra, technika)
Miről szól ez
a tanegység?

A sólisztgyurma ismerős anyag a gyerekeknek. Balázs Imre József
versén keresztül azonban megismerkedhetnek a Sóvilággal, a
Holt-tengeri sóképződmények és az erdélyi Sóvidék sósziklái
pedig a bibliai kapcsolaton túl a képi fantáziájukat is erősen
fejleszthetik.

Áttekintő vázlat

1.1 A Holt-tengernél
1.1a Mit látunk?
1.1b Sóbálványkodás
1.1c A sósziklánál
1.2 Sóvilág
1.2a Sóvilági mesék
1.2b Sófigurák
Összesen:

Előkészületek

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Balázs Imre József:
Felmászunk
a sósziklához
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Internet, projektor,
hangfal
Szöveggyűjtemény
Füzet, íróeszköz
Sólisztgyurma anyagai:
Só, liszt, víz, olaj Keverőtálak, eszközök, alátétlap
a gyurmázáshoz

60 perc
15 perc
20 perc
25 perc
min. 60 perc
min. 30 perc
min. 30 perc
min. 2x60 perc

Sok vetítéssel, virtuális kirándulással egybekötött készségfejlesztő foglalkozás következik, ezért kulcsfontosságú a megfelelő
digitális eszközök előkészítése (esetleg több gép több csoport
számára). A sólisztgyurma anyagait, illetve a sólisztgyurmát is
készítsük elő, kellő mennyiségben!

FELADATOK LEÍRÁSA
1.1 A Holt-tengernél
1.1a Mit látunk?

60
perc

15
perc

Először nézzük meg a gyerekekkel a Mi lehet ez? című tankockán a
Holt-tengeri sóképződményekről készült képet! Tegyük fel a kérdést, hogy biztos
valós dolgot látunk-e! Ha nem, akkor milyen képzeletbeli tájat ábrázolhat ez a
kép? Ne mondjuk meg egyelőre, hogy mit látunk, hanem találgassanak!

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Képzelet fejlesztése
a természeti formák,
sóképződmények megismerésén keresztül.

JEGYZETEIM
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Interaktív multimédiás
feladatok
Bibliai párhuzam megismerése
Mímes-mozgásos játék
Vers olvasása, értelmezése
Virtuális sósziklatúra
Szógyűjtés, játék a sós
szavakkal, mondatokkal
Játékos beszédfejlesztés:
nyelvgyötrők

Majd olvassák el a gyerekek A Holt-tenger című tankocka szövegét, és jegyzeteljék ki a számukra fontos információkat, amelyeket azután beszéljünk is meg!
A tankockák elérhetők a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán.

Kapcsolódó

A bibliai történet az 1Mózes 18,16 – 19,29 összefoglalása. Ha a gyerekek ismerik a
történetet, saját szavaikkal elmesélhetik. Ha nem ismerik, a Biblia alapján válaszolhatunk a történetre vonatkozó kérdéseikre.

1.1b Sóbálványkodás

20
perc

Kérdezzük meg a gyerekeket, ismerik-e a szólást, hogy valaki sóbálvánnyá vált!
Mit jelent? Játsszuk el, mutassuk meg, milyen arcot vág, mit (nem) csinál az, aki
sóbálvánnyá válik!
Nézzük meg közösen a Sóbálványok című tankockát (elérhető a reftantar.hu-n a
szöveggyűjtemény aloldalán), és adjanak nevet a gyerekek a sóból készült „szobroknak”!
A gyerekek csoportban vagy egyénileg alkossanak!

1.1c A sósziklánál

Olvassák el a gyerekek Balázs Imre József: Felmászunk a sósziklához című
versét, és figyeljék meg, hogy mi minden sós a versben!
• Mi lehet az a sószikla?
• Volt-e már valaki a sószikláknál Parajdon?

25
perc

Most tegyünk egy virtuális kirándulást! „Másszuk meg” a Sósziklák Erdélyben
című tankocka hegyeit, és adjunk neveket az itt látható szikláknak!
• A vers szerint mi minden jó a sós dolgokban?
• És szerintetek? Milyen sós dolgokat szerettek, és miért?
Keressük meg a kifejezéseket a versben, amelyekben benne van a só! Válogassuk
szét két csoportra: összetett szavak és jelzős főnevek! Keressünk a két csoportba
további szavakat, kifejezéseket:
• sószikla, sósperec → sóbánya, sótartó, sóskifli, sósrúd…
• sós víz, sós vidék → sós leves, sós hús, sós hering…
Alkossunk az új szavakkal is mondatokat, a vers logikája szerint! Például:

• A sótartóban az a jó, hogy…
• A sósrúdban az a jó, hogy…
• A sós húsban az a jó, hogy…
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Hogy lesz belőlük vers? Tudnánk a mondatokból verset is faragni? Például:
A sótartóban az a jó, hogy lehet vele szórni.
De ha túl sok már a só, apa rád fog szólni.
Ismeritek a sós nyelvgyötrőt?
Mit sütsz kis szűcs, tán sós húst sütsz kis szűcs?
Túl sok benne a s és sz hang, ezért nehéz kimondani.
Rendezzünk sós nyelvgyötrő bajnokságot:
• Ki mondja el folyamatosan legalább háromszor a nyelvgyötrőt hiba nélkül és a
leggyorsabban?
• Ki mondja el hibátlanul és fejből a vers egyik (választott) versszakát a leggyorsabban?

1.2 Sóvilág
1.2a Sóvilági mesék

60
perc

min.
30 perc

A holt-tengeri képződmények és a sósziklák alapján képzeljünk el egy
világot, ahol minden sóból van! Alkossunk közösen mesét szóban, vagy írjanak a
gyerekek egyénileg mesét a sóvilági királykisasszonyról, a sóvilági lovagról vagy
akár egy sóbányász törpe kalandjairól!

Vedd figyelembe!

Ha kevés időnk van, akkor érdemesebb a szóbeli szövegalkotást választani. De
ha ráérünk, és rá tudunk szánni akár egy teljes órát is, akkor jobb, ha a gyerekek
egyénileg, írásban dolgoznak, és az arra vállalkozók fel is olvassák a műveiket.

1.2b Sófigurák

min.
30 perc

A gyerekek készítsék el Sóvilág figuráit, alakzatait sólisztgyurmából!
Ha van rá időnk és lehetőségünk, a gyerekek maguk gyúrhatják be a sólisztgyurmát is, melynek összetevői:
20 dkg liszt
20 dkg finom só
125 ml víz
1-2 evőkanál olaj

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Képzelőerő fejlesztése,
Sóvilág megteremtése
nyelvi és vizuális alkotómunkával.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szóbeli mesealkotás
vagy kreatív írás
Sólisztgyurma készítése
Térformák kialakítása
sólisztgyurmából
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Sólisztgyurma anyagai:
só, liszt, víz, olaj Keverőtálak, eszközök, alátétlap
a gyurmázáshoz

Vedd figyelembe!

A sólisztgyurma nem ehető! Egy-két csipet nem árt meg, de a sok só akár hányást, rosszullétet is okozhat.
A gyurmázásra, Sóvilág elkészítésére szintén rászánhatunk akár egy teljes órát is.
JEGYZETEIM
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2.

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Weöres Sándor:
Túl, túl… – Sebő Ferenc
dalfeldolgozása
Rónay György:
Ének az elemekről
(részlet)
Ijjas Tamás: Spenót
Gyárfás Endre:
Hegyre hívó
Bebrika Dorina: Térképpel a kézben (online)
Weöres Sándor: Mese
Petőcz András:
Dombok, hegyek
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Internet, projektor,
hangfal
Szöveggyűjtemény
Ismerettartalmú szöveg
nyomtatva (online
elérhető)
Állat- és
növényhatározók
Turistatérkép

Hegyen, hegyen túl
2x60 perces, hegyi túrát előkészítő
komplex foglalkozás
(magyar, testnevelés, dráma, természetismeret)

Miről szól ez
a tanegység?

Egy hegyi túrára érdemes nemcsak testben, hanem fejben,
lélekben is felkészülni. Ezen a foglalkozáson a versekkel, drámajátékkal, kreatív feladatokkal hangolódunk rá a kirándulásra, és a
túra megtervezésével konkrét térképészeti ismeretek birtokába is
kerülnek a gyerekek.

Áttekintő vázlat

2.1 Hegyen túl
2.1a Túl, túl …
2.1b Mi van a hegyen túl?
2.1c Tudósítás a hegyen túlról
2.2 Hegyre hívó
2.2a Hegymászás
2.2b Spenót
2.2c Hegyre hívó
2.2d Térképpel a kézben
2.3 Útravaló versek
Összesen:

Előkészületek
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2.1 Hegyen túl
2.1a Túl, túl…

2x60 perc

Az órát a kirándulásra való felkészülésként érdemes megtartani, és
egyes elemeit a kirándulás folyamán megismételni, elmélyíteni.

FELADATOK LEÍRÁSA
MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek képzeljék
el, mi minden lehet a
hegyen túl!

60 perc
15 perc
15 perc
30 perc
60 perc
5 perc
10 perc
15 perc
30 perc

60
perc

15
perc

„Hegyen innen, völgyön túl, völgyön innen, hegyen túl volt egy…” – egyik
mesénk így kezdődik. Te hogy folytatnád?
Hallgassuk meg a gyerekek válaszait!
Majd áruljuk el, hogy Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika című meseregénye
kezdődik így: „Hegyen innen, völgyön túl, völgyön innen, hegyen túl volt egy kerek tó. A kerek tó mellett királyi kastély, harminchat tornyú, háromszáz ablakos.”

No de mi lehet még a hegyen túl?
Hallgassuk meg Weöres Sándor: Túl, túl… című versét Sebő Ferenc feldolgozásában (elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán)!
Emlékeztek még a versre? Mondjuk el együtt az első versszakát (ha kell, visszhangjátékkal):
Túl, túl, messze túl,
mi van a hegyen messze túl?
Hej, a hegyen messze túl
lófej-széles ibolya virúl.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Képzeletjáték
Zenehallgatás
Versmondás
Vers olvasása, értelmezése
Párbeszédes olvasás,
hangjáték, szituációs
játék
Interjúkészítés szerepjátékkal

Milyen lehet egy lófej-széles ibolya?
Láttatok már ibolyamezőt? Az aztán széles, tényleg mező.

Vedd figyelembe!

Mindkét szemelvény ismétlő jellegű:
A 4. osztályos állami olvasókönyvben találjuk a Szegény Dzsoni és Árnika első
fejezetét (I/109-115.o.), szöveggyűjteményünk májusi testvériség-témájában pedig
a hetedik fejezetét Nagyon testvérek címmel (09-3/3. tanegység).
Weöres Sándor verse is ismerős, a márciusi Szívek kertje témában dolgoztuk fel
(07-2/3. tanegység), a párkapcsolat, nemi szerepek szempontjából. Most viszont a
hegyen túlra kerül a hangsúly.

2.1b Mi van a hegyen túl?

A gyerekek olvassák el párban Rónay György: Ének az elemekről című
versének részletét, és keressék a választ a kérdésre!

15
perc

Beszélgessünk arról, hogy
• Milyen helyzetben hangozhat el egy ilyen párbeszéd?
• Ki lehet a kérdező, és ki lehet a válaszadó?
• És mi a válasz? (Hogy az utolsó két mondatot ki mondja, az is a helyzettől függ.)
Ezután adják elő a párok a maguk által választott szereplőknek megfelelően a
verset! Például:
• Bölcs öreggel találkozik a vándorlegény
• Bolond mondja az útnak induló királyfinak

Vedd figyelembe!

Szituációs játékként és hangjátékként is előadhatják a gyerekek a párbeszédet.
Utóbbi esetben párbeszédesen olvassák a verset, és hangjukkal jelenítsék meg a
szereplőket!
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2.1c Tudósítás a hegyen túlról

30
perc

Gondoljuk tovább együtt, hogy milyen világ lehet a hegyen túl! Milyen
lehet az a világ, ahol lófej-széles ibolya virul, vagy ahol ibolyamezők virítanak?
Milyen vidékre ér ki a vándor?
A gyerekek alkossanak kis csoportokat, és készítsenek tévéinterjút (amit a telefonjukkal fel is vehetnek) a vándorral és a hegyen túliakkal! A megkérdezettek
számoljanak be arról, hogy mi van a hegyen túl, mit jelent nekik ez a világ! Az
interjúkat mutassák is be a csoportok!

Vedd figyelembe!

Az okostelefonnal való interjúkésztés motiváló és élő helyzetet teremtő lehetőség. Ám nem biztos, hogy van elég telefon, vagy megfelelő a helyzet a használatához. Imitált mobilhasználattal, élő szituációs játékkal is megoldhatják a csoportok a feladatot.

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A hegyi túra előkészítése.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mímes-mozgásos játék
Vers olvasása, értelmezése
Fantáziajáték
Bogarászás: élőlények
neve, meghatározása
Ismerkedés a térképpel
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Ismerettartalmú szöveg
nyomtatva
Állat- és
növényhatározók
Turistatérkép

2.2 Hegyre hívó
2.2a Hegymászás

60
perc

5
perc

Játsszuk el a gyerekekkel, hogy egy hegyre mászunk fel együtt! Álljanak
fel, és helyben mozogjanak az utasításainknak megfelelően! Például:
– Elindulunk, felvesszük a hátizsákunkat, kezünkbe fogjuk a hegymászó botot.
– Lassan bandukolunk, sétálgatunk, mert még sík terepen járunk.
– Egy forráshoz érkezünk, megtöltjük a kulacsainkat.
– Elérkeztünk a hegy lábához, szépen lassan emelkedni kezd az út.
– Egyre meredekebb, egyre nehezebben haladunk, nagyokat szuszogunk.
– Most már olyan meredek az ösvény, hogy alig bírjuk rakni a lábunkat előre.
– Meg kell állnunk, iszunk egy korty vizet a kulacsból.
– Megújult erővel haladunk tovább.
– Egy szikla állja az utunkat, fel kell másznunk rá, hogy tovább tudjunk haladni.
– Lassan, lépésről lépésre haladunk a hegycsúcs felé.
– Megérkeztünk a csúcsra! Körülnézünk! Csodálatos táj bontakozik ki előttünk!
A játék után beszélgessünk egy kicsit arról, hogy mit láthatunk a hegycsúcsról!
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2.2b Spenót

10
perc

2.2c Hegyre hívó

15
perc

Olvassuk fel a gyerekeknek Ijjas Tamás: Spenót című versének elejét a
következő mondatig: „Pedig a spenót / olyan, mint a kirándulás.”
Hogyan folytatódhat a vers? Próbáljuk meg kitalálni!
Ha eleget ötleteltünk, a gyerekek olvassák el maguk a verset!
Végül beszéljük meg, a versben hogyan kapcsolódik össze a spenót és a kirándulás képe!
Fordítsuk meg a hasonlatot!Ti hogyan folytatnátok:
A kirándulás olyan, mint…

Olvassuk el hangosan Gyárfás Endre: Hegyre hívó című versét is, majd a gyerekek készüljenek fel kis csoportokban, hogy mozgással kísérve előadják a verset!

Túrára készülünk, ahova viszünk magunkkal növény-, állat-, fa- és gombahatározót is.
Most olvassuk el újra a verset, és „bogarásszunk” benne egy kicsit! Keressük és
figyeljük meg határozóinkban a rovarokat, növényeket, amelyeket a hegyen (a
harmadik versszakban) találunk!
Ha majd ott leszünk, vigyázzunk, hogy csak megfigyeljük az élőlényeket, és kíméljük a természetet!

2.2d Térképpel a kézben

30
perc

Ha kirándulni megyünk, nem baj, ha nem tévedünk el, ezért érdemes
megismerni a turistajeleket.
A gyerekek kis csoportban dolgozzanak! Nyomtassuk ki, és osszuk ki a csoportoknak a Bebrika Dorina: Térképpel a kézben című írását, amelyet a reftantar.hu-n
a szöveggyűjtemény aloldaláról letölthetünk. A gyerekek olvassák el kis csoportban közösen, majd értelmezzék is a szöveget!
Készítsenek együtt egy rajzos jelkulcsot a megismert turistajelekről!
Másoljuk le, és nyomtassuk ki színesben a túránk térképét! A gyerekekkel közösen keressük meg az indulási és az érkezési pontot! A kis csoportok keressék meg
a térképen a turistautat, és kövessék végig! Majd keressenek a szövegben leírt
jeleknek megfelelő utakat a térképen!

Vedd figyelembe!

A turistajeleket a valóságban is keressük majd meg! Lehet jelvadászatot is tartani: ki az, aki a következő turistajelet leghamarabb észreveszi?
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Vershelyzet megtalálása
hegyi túra közben.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versek olvasása játékkal,
szemlélődéssel

2.3 Útravaló versek könyv ikon
A hegyi túra során többször megállunk majd egy-egy pihenőre, amikor elő lehet
venni a feldolgozott verseket újra, de néhány újat is, ami egészen másként hangzik a hegyek között.
Weöres Sándor: Mese című verse két hegy közötti találkozást mutat be játékos
nyelvi formában. Mi is játszhatunk bátran a verssel, mint egy játékmondókával,
két hegy között. Akár útközben is mondogathatjuk, segítve a lépéseinket: „Egy
hegy megy…”
Petőcz András: Dombok, hegyek című versét olyan helyen érdemes elővenni, ahol
szép a kilátás, és láthatjuk a hegyek előhegyeit, dombjait is. A dombok és hegyek
párbeszéde így elénk tárul, és magáért beszél.
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Együtt a madarakkal!
Minimum 4x60 perces előkészítő
komplex foglalkozás és madárleső kirándulás
(magyar, természetismeret, hittan, vizuális kultúra,
technika, testnevelés)
Miről szól ez
a tanegység?

A gyerekeknek ritkán van lehetőségük a madarak megfigyelésére. Egy kirándulás során vagy egy madárles meglátogatáskor
azonban ez megvalósulhat. Ez a tanegység ennek a napnak az
előkészítésében segít, illetve ötleteket ad a témához kapcsolódó
interaktív feladatokhoz.

Áttekintő vázlat

3.1 Vadlibák
3.1a Repüljünk a madarakkal!
3.1b Vadlibázás
3.2 Repülő madár
3.2a Röpképek
3.2b Szárnyjáték
3.2c Szárnyra kelnek, mint a sasok
3.2d Repülő madár
3.3 Átváltozások
3.3a Voltál-e?
3.3b „Bogarászás”
3.3c Madármegfigyelés
Összesen:

60 perc
25 perc
min. 35 perc
min. 120 perc
min. 20perc
15 perc
15 perc
min. 70 perc
min. 60 perc
10 perc
min. 15 perc
min. 35 perc
min. 4x60 perc

3.

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Szabó Lőrinc: Vadliba
Miklya Zsolt: Há/vé
Kuczka Péter: Árnyjáték
Szárnyra kelnek, mint a
sasok – Ézsaiás könyve
40,28–31
László Noémi: Fogócska
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Internet, projektor, hangfal
Szöveggyűjtemény
Füzet, íróeszköz
Kockás lapok, filctollak
Ritmushangszerek
Madárhatározók
Fényforrás (lámpa, Nap)
Madármodell készítésének anyagai, eszközei

A tanegység tevékenységei egy madárleső kirándulást készítenek
elő, illetve egyes részeit a kirándulás során, kint a szabadban is
Előkészületek
elvégezhetjük. A multimédiás anyagokat kint csak akkor tudjuk
megnézni, ha megosztjuk a tankocka linkjét vagy QR-kódját és a
gyerekek a telefonjukon nézik meg a felvételt.
A repülő papírmadár modelljének elkészítése alapos, elmélyült munkát igényel,
ezért ezt külön egységnek tekinthetjük, és szervezhetjük így a napot (például egy
táborban).
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék meg
jobban a vadlibákat,
kapjanak kedvet a madármegfigyeléshez.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Videofilm megtekintése
Mímes-mozgásos játék
Versek olvasása, értelmezése
Szógyűjtés, információgyűjtés
Sorminta tervezése
Mozgásos játék hangadással
Hangjáték, hangkompozíció a versritmusra
Kreatív írás: vers, mese,
imádság
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Kockás lapok, filctollak
Ritmushangszerek

FELADATOK LEÍRÁSA
3.1 Vadlibák
3.1a Repüljünk a madarakkal!

60
perc

25
perc

Sokunk vágya a madarakkal repülni. A videofelvételen egy zajtalan repülőeszköz segítségével a vonuló madarak között repülhetnek a bátor vállalkozók.
Nézzük meg a Repülés a madarakkal című tankockát, és figyeljék meg a gyerekek, melyik madár hogyan repül! (A tankockák elérhetők a reftantar.hu-n a
szöveggyűjtemény aloldalán.)
Ezek után álljunk körbe, vagy helyezkedjenek el a gyerekek elszórtan, jó távol
egymástól, és keringő, futó mozgással, illetve karcsapásokkal imitáljuk a madarak
repülését, amit a videofilmen láttunk!
• Gyors karcsapásokkal, mint a vadludak.
• Szélesebb karcsapásokkal, mint a darvak.
• Feküdjünk rá a szélre, és vitorlázzunk, mint a vadkacsák!
Most utánozzunk olyan madarakat is, melyeket nem láttunk a videón!
• Legyünk énekesmadarak, és a verdessünk aprókat a szárnyunkkal!
• Legyünk kolibrik, akik nagyon gyorsan, körkörösen mozgatják a szárnyukat!
• Legyünk sasok, akik szitálva repülnek!
Megfigyeltük-e, hogy milyen alakban repültek a vadludak? Ha nem, megnézhetjük
a Vadludak repülése című tankocka képén.
A gyerekeket osszuk 10-12 fős csoportokra, amelyeknek az lesz a feladatuk, hogy
mutassák be a vadludak repülését: tegyenek meg egy adott távolságot összerendezetten, V-alakban mozogva úgy, hogy nem foghatják meg egymás kezét!
Mozgás közben kommunikálhatnak, hiszen a vadludak is azt teszik. Erre öt perc
felkészülési időt kapnak.
Amikor készen vannak a bemutatóval, beszéljük meg, mi kellett ahhoz, hogy többen összerendezetten, V-alakban tudjanak mozogni! Fontos, hogy szóba kerüljenek a következők:
– szükség volt egy vezetőre, akire figyeltek;
– mindenkinek meg kellett határozni a helyét;
– a szabályokat mindenkinek meg kellett tartani, nem volt lehetőség az „egyénieskedésre”;
– figyelni kellett egymásra, szükség esetén korrigálni kellett a mozgást, hogy a
V-alak megmaradjon.
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3.1b Vadlibázás

min.
35 perc

A gyerekek olvassák el újra Szabó Lőrinc: Vadliba című versét, amivel már
találkoztunk a júliusi első témánkban, a vízparti kirándulás során (11-0/1)!
Figyeljük meg a vers képét, formáját, ami kitárt szárnyú vadlibákra emlékeztet! (A
kezdő és záró, vagyis a szélső sorok hosszabbak, mintha kitárt szárnyak lennének.)
Csak egy kicsit kéne még rajta formázni, hogy a vadlúdcsapat képét is kiadja
(érdemes vetítésre előkészíteni, és levetíteni így a verset):
Vivivi-lululu! – Nincs hiba:
fürdik a hajnali vadliba.
Háza nád és
fészke sás,
hangja könnyű
csivogás;
ha rádörrent
a vadász,
akkor se megy
világgá,
csak kiált, hogy:
Gigágá!
S repül a rétre, zöld lagziba,
s ott legel estig a vadliba.

Olvassuk el Miklya Zsolt: Há/vé (Há per vé) című versét is, és figyeljék meg a gyerekek, milyen szerepe van benne a V-nek, V-alaknak!
Melyik az a betű, illetve hang, aminek hasonló szerepe van?
Gyűjtsük össze, mi mindent jelöl a há és a vé!
Folytassuk a szógyűjtést! Mi az, ami illene még a versbe hával és vével?
Ezek után a gyerekek kis csoportokban dolgozzanak! Lehetőleg maguk válasszák
ki, hogy melyik csoporthoz akarnak csatlakozni!
1. csoport (verbális-nyelvi, természeti intelligencia)
Keressék meg és gyűjtsék ki a két versből a vadlibáról szóló információkat!
2. csoport (logikai-matematikai, vizuális-térbeli intelligencia)
Egy kockás lapra tervezzenek sormintát a vadludak vonulása alapján! Példaként
egy gyimesi párnavég mintázatát láthatjuk a Sorminta V-alak felhasználásával
című tankockán (elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán). A
tervezést érdemes színesben, filccel, kockás papírra elvégezni. Többféle mintavariáció is készülhet.
3. csoport (mozgásos, zenei-ritmikus, kapcsolati intelligencia)
Kommunikáljanak a vadludak nyelvén, vivivi-lululuzva!
Majd ismételjék meg a ludak vonulását V-alakban (kézfogás nélkül), de most már
hangot is adjanak hozzá!
JEGYZETEIM
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4. csoport (zenei-ritmikus, kapcsolati intelligencia)
Ritmushangszerekkel kísérve adják elő a Há/vé című verset, aminek erőteljes
ritmikája van! Szóló és kórus váltakozásával, sőt dallammal, dallamos szövegmondással is próbálkozhatnak.
5. csoport (önismereti, egzisztenciális intelligencia)
Írjanak verset, mesét vagy hálaadó imát, amiben a vadludak szemszögéből
mesélik el egy napjukat!

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek csodálkozzanak rá a madarak röptére
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Madarak röpképének
megismerése
Árnyjáték kézzel, karral
Vers olvasása, értelmezése, szójátékok
felfedezése
Beszélgetés a madár,
szárny, repülés, sas
képeiről az emberre
vonatkozóan
Bibliai párhuzamok
értelmezése
Mobil madár készítése
papírból
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Madárhatározók
Fényforrás (lámpa, Nap)
Madármodell készítésének anyagai, eszközei

3.2 Repülő madár
3.2a Röpképek

min.
120 perc

min.
20 perc

Nézzük meg a versekben, illetve a videofilmben szereplő madarak röpképét! Ehhez a legjobb, ha kikölcsönzünk néhány madárhatározót, amiben a
gyerekek kis csoportokban saját maguk is bogarászhatnak.
Használhatjuk a Madarak röpképe című tankockát is madárhatározó helyett vagy
azzal együtt, összefoglalásként (elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény
aloldalán).

Vedd figyelembe!

A reftantar.hu-n elérhető egy online madárkereső (névre és fajra lehet benne
keresni) és profi madárhatározó alkalmazás is a Magyar Madártani Egyesület
fejlesztésében.

3.2b Szárnyjáték

15
perc

Próbáljuk ki, milyen madár-árnyröpképet tudunk csinálni a két kezünkkel és egy
lámpával (mintarajz elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán)!
Kint a szabadban a két karunkkal is kipróbálhatjuk a szárnyjátékot (fényforrás a
Nap, árnyékvető a kar).
Olvassák el a gyerekek Kuczka Péter: Árnyjáték című versét, és figyeljék meg,
milyen szerepet játszik benne a szárny-árny szójáték!
Mit játszik a versbeszélő? Mit jelentenek számára a madarak? Mit szeretne nagyon? Mi akadályozza meg benne?
Mit gondoltok, hogyan tud az ember mégis repülni? (Eszköz nélkül, tehát most
nem a repülő szerkezetekre gondolunk.)
Mi az, ami a magasba repítheti? (A képzeletet, a hitet hasonlíthatjuk a repüléshez is.)
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3.2c Szárnyra kelnek, mint a sasok

15
perc

Nézzük meg a Szárnyra kelnek, mint a sasok című tankocka két videóját,
olvassuk el az igéket, és vitassuk meg, miért lehet Istent és az Istenben bízó
embert a sashoz hasonlítani (a tankocka elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán)!
A szöveggyűjteményben található igerészlet: Szárnyra kelnek, mint a sasok
Ézsaiás könyvéből (40,28–31) teljesebben bemutatja az Isten-ember kapcsolatot
– olvassuk el!

• Éreztétek-e már ti is, hogy elhagy, elfogy minden erőtök? Mi adott erőt ekkor?
• Hogyan tudunk Istenhez fordulni egy ilyen helyzetben?
• Magatokban gondoljátok végig, miért és kiért lenne jó Isten segítségét kérni és
kapni! Forduljatok hozzá bátran a kérésetekkel!

3.2d Repülő madár

min.
70 perc

Készítsenek párban a gyerekek mozgó, repülő madarat!
A forrásoldalon megtaláljuk a mozgó madár elkészítésének módját angol nyelven, képekkel, sablonrajzzal ellátva (elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán).

A madarat készíthetjük A/4-es műszaki kartonból, de nagyobb méretben,
hullámpapírból is. Munkafázisok:
• Rajzoljuk rá a papírra külön-külön a madár testét és két szárnyát! A rajzolásban
segítenek a röpképek.
• Ha színes madarat szeretnénk, fessük ki temperával, és várjuk meg, míg megszárad!
• A képeken látható módon fűzzük össze a szárnyakat! Ha van rá lehetőségünk,
függesszük is fel valahova a madarakat! (Az X-jelek az illesztési és felfüggesztési
helyeket jelölik.)

Vedd figyelembe!

A tanegység kézműves része nem vihető ki terepre (legfeljebb az udvarra vagy
egy tág teraszra).
Ha magasra függesztjük fel a madarakat, akkor figyeljünk rá, hogy a festett oldala
kerüljön alulra, vagy fessék ki a gyerekek a madarak mindkét oldalát!
Az összefűzésnél és felfüggesztésnél nem árt, ha van felnőtt segítségünk.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A mikrokörnyezet és a
madarak megfigyelése.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers meghallgatása,
képzeletjáték
Mikrokörnyezet megfigyelése
Madármegfigyelés
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Esetleg nagyító
Madárhatározó

3.3 Átváltozások
3.3a Voltál-e?

min.
60 perc

10
perc

A gyerekek heveredjenek le a fűbe, és hunyják le a szemüket! Olvassuk fel
nekik László Noémi: Fogócska című versét, és kérjük meg őket, hogy képzeljék el,
amit hallanak!
Majd képzeljék el, hogy átváltoznak azzá, amiről a vers egyes kérdései szólnak!
Olvassunk el újra lassan minden egyes kérdést!
Miután másodszor is elolvastuk a verset, nyissák ki a szemüket, üljenek fel, és
meséljenek róla, mit láttak!

3.3b „Bogarászás”

min.
15 perc

3.3c Madármegfigyelés

min.
35 perc

Forduljanak hasra a fűben a gyerekek, és figyeljék meg a fűszálak közötti
mikrovilágot! Az se baj, ha viszünk nagyítót. Mondják el, mi mindent fedeznek fel!

Forduljanak ismét hátra, és figyeljék meg az égen átrepülő madarakat!
Azután keressük meg, és foglaljuk el a madármegfigyelő helyet, és kezdődhet a
madárles!

Vedd figyelembe!

Bogarászásra, madármegfigyelésre több időt is adhatunk. Kirándulással, sétával
egybekötve a feladatidő a többszörösére növelhető.
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Mi újság?
Tábori újság szerkesztési és kiadási munkálatai
Miről szól ez
a tanegység?

A tábori csendespihenők lehetőséget adnak arra, hogy a vállalkozó
kedvű és tehetséges gyerekek elkészítsenek egy tábori újságot,
amit online vagy nyomtatott formában jeleníthetünk meg.

Áttekintő vázlat

4.1a Mi újság?
4.1b Alkossunk szerkesztőséget!
1. Anyaggyűjtés, tájékozódás
2. Rovatok kijelölése
3. Cikkötletek
4. Feladatok, feladatkörök kiosztása
4.1c Lapszámbemutató

Előkészületek

4.

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Janikovszky Éva:
Mi újság?
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Szöveggyűjtemény
Laptopok, tabletek
Nyomtató, szkenner
(esetleg nyomdai kapcsolat)
Grafikai eszközök
Okostelefon

A szerkesztőség felállításához több laptopra vagy tabletre lesz
szükségünk, a grafikák digitalizálásához szkennerre vagy okostelefonra (fotó), a nyomtatáshoz pedig nyomtatóra és papírra. (A
nyomtatást grafikai stúdióban, kisnyomdában is megoldhatjuk,
ha van hozzá megfelelő kapcsolatunk.) Az újság szerkesztése szabadidős tevékenység, ezért nem adunk meg időkereteket.

FELADATOK LEÍRÁSA
4.1 Mi újság? könyv Reftantár
A mai kor gyermekeit valószínűleg jobban motiválja egy tábori blog vagy vlog
szerkesztése. Ha megvan a technikai feltétele, ne zárkózzunk el ez elől sem! A
vlog felvételeit a saját telefonjaikkal is készíthetik a gyerekek.
Az alábbi feladatok nyomtatott újság szerkesztésére íródtak, de ugyanúgy használhatóak multimédiás „kiadvány” szerkesztésekor. Ennek során a gyerekek szóbeli szövegalkotása és informatikai kompetenciája is fejlődik, ami szintén nem
elhanyagolható dolog.

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek készítsenek
tábori újságot, ezen
keresztül ismerjék meg a
szerkesztés folyamatát.

4.1a Mi újság?

Üljünk le a gyerekekkel körben, vagy akár heveredjenek le a fűben, szőnyegen, és
motivációként olvassuk el Janikovszky Éva: Mi újság? című történetét!

JEGYZETEIM



217

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szerkesztőség felállítása
Cikkek megírása
Grafikák, fotók elkészítése
Szöveg korrektúrázása,
szerkesztése képekkel
együtt
Újság nyomtatása,
összeállítása
Lapszámbemutató
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Laptopok, tabletek
Nyomtató, szkenner
(esetleg nyomdai kapcsolat)
Grafikai eszközök
Okostelefon

• Majd kérdezzük meg, hogy voltak-e olyan dolgok, melyeket nem vagy nehezen
értettek! Például miért kellett egyforintos a telefonáláshoz?
• Miért vicces ez a szöveg?
• Mi benne a furcsa, a mulatságos?

A gyerekek vegyék elő a szöveggyűjteményt, és keressék meg a számukra legviccesebb részeket! Olvassák is fel ezeket!
• Szoktunk-e mi is így viselkedni? Hogy a szüleinknek azt mondjuk, semmi sem
történt, a barátunknak pedig egy csomó mindent elmesélünk ugyanarról a dologról. Miért működik ez így?
• Keressük ki a szövegből, mi minden történt, történhetett a táborban! Mi mindenre utal a beszélő?
• Egyáltalán: Ki beszél? Hány éves lehet? Vajon fiú vagy lány? Miről következtethetünk erre?
A gyerekek alkossanak kis csoportokat, és válasszanak ki egy témát a műben szereplő tábori események közül! Alkossanak meg egy olyan „beszámolót”, amiben a
szüleiknek mondják el az eseményt, és egy másikat is, amiben a legjobb barátjuknak számolnak be ugyanarról az eseményről, viccesen, közvetlenül, akár egy
kicsit túlozva is!
Beszélgessünk arról, hogy a mi táborunkban melyek voltak a legjobb élmények,
amelyekről szívesen beszámolnánk a legjobb barátunknak!

4.1b Alkossunk szerkesztőséget!

1. Anyaggyűjtés, tájékozódás
A gyerekekkel lapozzunk végig néhány CikCakk lapszámot (a 2017-18-as lapszámok lapozhatók, elérhetők a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán)!
Vizsgáljuk meg, milyen visszatérő témák (rovatok) szerepelnek a lapszámokban!
• Melyek a legérdekesebb cikkek?
• Milyenek az illusztrációk?
• Mi jellemzi a cikkeket?
• Milyen a szövegalkotásuk, terjedelmük?
• Milyen a lap képi világa?
2. Rovatok kijelölése
A beszélgetés és újságlapozgatás közben felmerült témákat figyelembe véve beszéljük meg, hogy milyen szerkezete lehetne a tábori újságunknak!
• Milyen nagy témaegységek, milyen rovatok szerepeljenek benne?
• Mi legyen a leghangsúlyosabb, a legfontosabb, a legtöbb cikket tartalmazó
rovat?
• Mi az, ami még sokakat érdekel?
• Mi az, ami fontos, de annyira nem érdekes?
• Mi az, ami érdekes, de annyira nem fontos?
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3. Cikkötletek
Rovatonként gyűjtsünk ötleteket, milyen cikkeket lehetne írni, milyen illusztrációkat lehetne készíteni! Bárki bármit mondhat, nem csak azt, amit el akar vállalni.
4. Feladatok, feladatkörök kiosztása
A gyerekek önként vállalják a feladatokat, de vegyük figyelembe a képességeiket is, és szükség esetén irányítsuk az érdeklődésüket, tegyünk ajánlatokat! Egy
személy több feladatkört is elláthat.
Lehetséges feladatkörök és a hozzájuk tartozó feladatok:
Újságíró: cikkek, tudósítások, interjúk írása. Jelöljük ki a cikkek leadási határidejét, hogy a többieknek is legyen ideje a szöveggel dolgozni!
Gépíró: aki a szövegeket beviszi a számítógépbe, ha az újságírók kézzel írnak. Erre
a feladatkörre nincs szükség, ha mindenki a saját eszközén írja meg elektronikus
formában a szöveget.
Grafikus, fotós: rajzos illusztrációk, fotók készítése.
Képszerkesztő: a cikkhez kapcsolódó képek elkérése, beszerzése (a közlési engedélyekkel együtt!) a táborlakóktól és a tanároktól, esetleg képkeresés az interneten. A képszerkesztő, grafikus, fotós számára is jelöljünk ki leadási határidőt!
Korrektor: aki minden szöveget átolvas, javítja a helyesírási és stilisztikai hibákat.
Ha van jó helyesíró, fogalmazó gyerek, akkor első körben ő is korrektúrázhat.
Tanítsuk meg neki a korrektúraprogram használatát. Az utolsó korrektúra viszont
a pedagógusé legyen, hogy lehetőleg ne maradjon hiba a kinyomtatott újságban!
(Úgyis maradni fog :-)
Szerkesztő: ő állítja össze, szerkeszti meg a nyomdakész lapot. Alsó tagozaton
még kevés gyereknek van meg ehhez a megfelelő számítógépes kompetenciája,
de ha van ilyen gyerek, nyugodtan bízzuk rá (tanári felügyelettel)! Ha van rá lehetőség, ezt a feladatot nagyobb diákra bízzuk (felsős, ifis), vagy ha a pedagógus
végzi, akkor is vonjon be gyerekeket a szövegszerkesztés munkálataiba!
Nyomdász: aki tanári felügyelettel a nyomtatási műveleteket végzi, és sorrendbe
rakja a lapokat, esetleg össze is tűzi azokat. (Erre több gyerek is vállalkozhat, ha
nagyobb példányszámban nyomtatjuk ki a tábori lapot.)
Terjesztő: aki eljuttatja a kész lapot a tábor tagjainak.
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Vedd figyelembe!

A nyomtatott újság középen tűzve, füzet formában készülhet, legegyszerűbben
A4-es (vagy A3-as) lapra, amit majd kettéhajtunk. Egy nyomtatott lapon így fekvő
helyzetben 4 füzetoldalt helyezünk el, a lap elején és hátulján, annak bal és
jobb oldalán (az oldalszámot ezért úgy érdemes kihozni, hogy néggyel osztható
legyen). Hogy egy lapra mely oldalak kerülnek, az a végleges füzet oldalszámától
függ. Érdemes előbb egy kis „makettet” készíteni, ahol kis cédulákkal modellezzük az újság lapjait, ráírva mindre az oldalszámokat. Mikor ez megvan, szétszedve a lapokat, le tudjuk olvasni, mely lapra mely oldalak kerülnek elöl és hátul.
(Nyomdai szaknyelven ezt „kilövésnek” nevezik.)

4.1c Lapszámbemutató

Minden valamirevaló folyóirat szokott lapszámbemutatót tartani. Ez történhet
az utolsó napon vagy akár a tábortűznél is, amikor nemcsak fizikai valóságában
mutatjuk be a lapot, hanem a szerzők fel is olvasnak belőle. Az elkészült illusztrációkból kiállítást is szervezhetünk.
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5.

Isten fényei

tanegység

Tábori esti és reggeli áhítat
Miről szól ez
a tanegység?

A gyülekezeti, egyházi iskolai táborok fontos része az esti és reggeli áhítat. Ezen a két alkalmon a szentjánosbogarak és a felkelő
Nap fényében töltünk el hálaadásnyi időt.

Áttekintő vázlat

5.1 Isten lámpásai
5.1a Élő lámpások
5.1b Égi vezető
5.1c Útaid, Uram, mutasd meg
5.2 Ajándékos Isten
5.2a Hajnali séta
5.2b Csendélet
5.2c Felvirradt az Isten napja
Összesen:

Előkészületek

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Vidor Miklós: Jánosbogár
Mécses – Zsoltárok könyve 119,105
Kántor Péter: Csendélet
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

min. 30 perc
min. 5 perc
15 perc
10 perc
min. 15+30 perc
min. 15 perc
20 perc
10 perc
min. 15 + 2x30 perc

Szöveggyűjtemény
Internet, projektor,
hangfal
Biblia

Ha lehetőség van rá, az esti áhítat előtt vagy elején menjünk
ki valahova szentjánosbogár-rajzást nézni! Ez hosszabb időt is
igénybe vehet, de érdemes vállalkozni rá.
Hasonlóan érdemes a reggeli áhítat előtt egyszer korán kelni és
közösen megnézni a napfelkeltét valahol a közelben.

FELADATOK LEÍRÁSA
5.1 Isten lámpásai
5.1a Élő lámpások

30
perc

5
perc

Ha tehetjük, menjünk ki egy olyan helyre, ahol szentjánosbogár-rajzást
láthatunk!
Ha nincs rá mód, nézzük meg az Égő lámpások című tankocka videofilmjét (elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán), majd beszéljük meg, hogy
miket is láttunk! Hogy hívják ezeket a bogarakat? Mihez hasonlítanak?

Vedd figyelembe!

A szentjánosbogár elnevezése egy népi hiedelemből fakad, mely szerint ha Szent
Iván napján (június 24-én) Szent Jánoshoz imádkozunk, akkor ő megmutatja a
földben elásott kincseket úgy, hogy a kincs rejtekhelye fölött apró fényeket gyújt.

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Az esti fényjelenség és a
lelki út képének összekapcsolása.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szentjánosbogarak megfigyelése
Vers- és igeolvasás
Beszélgetés a versről és
igéről
Verstranszformáció
Éneklés
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MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Biblia

Régen az emberek azt hitték, hogy a szentjánosbogarak Szent János kincseket
jelző fényei.
Ezt a hiedelmet nem kell feltétlenül megosztanunk a gyerekekkel, de ha rákérdeznek, meg tudjuk magyarázni a bogarak nevének eredetét.

5.1b Égi vezető

Olvassuk fel a gyerekeknek Vidor Miklós: Jánosbogár című versét, és beszéljük meg, miről szól, milyen helyzetet elevenít meg!
Majd olvassuk fel a 119. zsoltár 115. igeversét: „Lábam előtt mécses a te igéd,
ösvényem világossága.” (Mécses – Zsoltárok könyve 119,105)

15
perc

Vegyék elő a gyerekek a szöveggyűjteményt, olvassák el a verset és igét! Gondolkozzanak el rajta, miről szólna a vers, ha szentjánosbogarak helyett Isten igéje
vezetné az embert?
• Hova, milyen útra vezeti Isten az ő híveit?
• Miért nevezhetjük Isten igéjét lámpásnak? Mit világít meg?
Próbáljuk közösen átalakítani a verset úgy, hogy a tábori élményeinkről szóljon,
amelynek Isten volt a vezetője!

Vedd figyelembe!

A vers ütemhangsúlyos, szabályos dalforma, sorképlete (szótagszám, rímelés
szerint): 6x-5a-6x-5a

5.1c Útaid, Uram, mutasd meg

Énekkel is dicsérjük Istent, és kérjük az Ő vezetését utainkon, ösvényeinken.
Énekeljük el a 25. zsoltár 2. szakaszát a Református énekeskönyvből:
Útaid, Uram, mutasd meg,
Hogy el ne tévelyedjem;
Te ösvényidre taníts meg,
Miken intézd menésem.
És vezérelj engemet
A te szent igaz Igédben;
Oltalmazd életemet,
Mert benned bízom, Úr Isten.
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10
perc

5.1 Ajándékos Isten
5.1a Hajnali séta

min.
15+30
perc
min.
15 perc

Ha van rá lehetőségünk, hajnalban menjünk ki a korán kelőkkel egy olyan
helyre, ahonnan jól láthatjuk a napfelkeltét! Reggeli áhítatunk később majd erre
az élményre is épül.
Figyeljük meg:
• Mihez hasonlít most a Nap?
• Milyenek a növények, levelek, fűszálak, ahol már éri őket a napfény?
• Milyen apró lényeket, madarakat, rovarokat fedezünk még fel?

5.1b Csendélet

20
perc

Olvassuk fel a gyerekeknek Kántor Péter: Csendélet című versét, miközben
hunyják be a szemüket, és képzeljék el, amit hallanak!
• Majd nyissák ki a szemüket, és mondják el, mi mindent láttak ebben a csendéletben!
• Melyik kép tetszett a legjobban? Vegyék elő a szöveggyűjteményt, és keressék
meg! Fel is lehet olvasni.
• Hasonlítsuk össze a Csendéletet Vidor Miklós: Jánosbogár című versével! Miben
hasonlít, miben különbözik a két vers?
(Egyik az éjszakai, másik a nappali fényekkel foglalkozik, ahogy azt parányi lények
közvetítik a számunkra.)
• Milyen jeleit fedezhetjük fel az útnak, Isten jelenlétének a Csendéletben?

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Csodálkozzunk rá a napfelkeltére és a teremtményekre!
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Napfelkelte megfigyelése
Versolvasás, beszélgetés
a versről
Versek összehasonlítása
Dalforma felismerése
Istendicséret dallal
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Biblia

A vers kissé szabálytalannak tűnik. Pedig ha jobban figyelünk, kiderül, hogy szabályos dalforma. Fedezzük fel, mely sorok tartoznak jobban össze! Ha kiegyenlítjük a verssorokat, ezt kapjuk (egy szakasz sorképlete így: 9x-8a-9x-8a):
Ágrólszakadt bokrok az úton,
göndör hajukban zöld szemek,
a fákra nyúlnak ujjaikról
halk, moha-puha énekek.
Madárijesztő búzaföldön
magányában madárra vár,
legszebb ruhája rajta éppen,
koronája a láthatár.
Szekérnyomban esőcsepptenger,
pók billeg át setesután,
megbámulja egy szitakötő,
fény szalutál a bajuszán.
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Kapcsolódó

Az áhítat bibliai alapja Pál Rómaiakhoz írott levelének egy igeverse: „[Isten] Láthatatlan valóját, azaz örök hatalmát és istenségét meglátja alkotásain az értelem
a világ teremtésétől fogva.” (Róma 1,20)

5.1c Felvirradt az Isten napja

10
perc

Isten jelen van a világban lényein keresztül is. Dicsérjük Őt ezért dallal!
Énekeljük el a Felvirradt az Isten napja kezdetű gyermekének első két versszakát
(kottával elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán)!
Felvirradt az Isten napja,
Arany égen úszó labda.
Készülj, lelkem, az új napra,
Ajándékos Isten adta!
Annak neve legyen áldott,
Aki minket így megáldott:
Földjeinkbe beleszántott
Szépségéből egy szilánkot.
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6.

Egyéb ötletek
FELADATOK LEÍRÁSA
6.1 Szeleburdi család

tanegység
60
perc

Bálint Ágnes immár klasszikusnak számító Szeleburdi család című gyermekregényéből a nyaralás kezdetéről szóló részleteket választottuk ki. „Megbeszéltük a
Radóval, hogy naplót fogunk írni, és majd ha öregek leszünk, jót derülünk rajta”
– így kezdi naplóját a tizenkét éves Laci, és hűségesen beszámol a kis, bérházi lakásban élő háromgyermekes Faragó család eseménydús hétköznapjairól, köztük
a nyaralásról is, nagymamáék vidéki, Duna-parti házában.
Mutassuk meg a könyvet (könyvajánló elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán)!
Ha a nyár folyamán elolvassák a gyerekek, akkor a megszokott, sokrétű intelligencián alapuló olvasónaplót készítsék el! (A választható feladatokat lásd a
júniusi 3. téma 5., könyvtárlátogatással egybekötött tanegységében!)
Hogy a gyerekek kedvet kapjanak az olvasáshoz, rendezzünk nekik interaktív klubfoglalkozást a regény egy fejezetére alapozva! Az alábbi feladatok szintén a sokrétű
intelligencia alapján készültek. A szöveg elolvasása után bármelyik feladatot elvégezhetik a gyerekek, amelyikhez kedvük van, akár többet is. (A feladatsor elérhető
a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán letölthető, nyomtatható formában.)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek kapjanak
kedvet a könyv elolvasásához.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szöveg olvasása, értelmezése
Kreatív írás: levél, naplóbejegyzés
Átlagszámítás, logikai
probléma megoldása
Terület kitöltése formákkal, színezés
Induló írása dallamra és
előadása
Mozgásos gyűjtögető
játék
Természet megfigyelése
Szituációs játék
Jövőkép elképzelése
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Regény (bemutatáshoz)
Rajzlap, rajzeszközök
Orsótészta

1. Radó levele (verbális-nyelvi intelligencia)
Mit gondolsz, milyen levelet írhatott a szüleinek Radó a nyaralásból? Írd meg a
levelét!
2. Lehetetlen számítások (logikai-matematikai intelligencia)
A történetet mesélő (naplót író) Laci számtanból és földrajzból hármasra áll. A
regény következő fejezetében kiderül, hogy az egyeseit azért kapta, mert otthon
felejtette a házi feladatot, elvesztette a füzetét, nevetgélt az órán és hasonlók.
Ha Lacinak mondjuk négy ötöse és három egyese van egy tárgyból, hány ötöst
kellene szereznie, hogy év végére jeles legyen (4,5 fölé kerüljön az átlaga)?
(Próbálkozással is rá lehet jönni, hogy 17 ötössel éri el az átlaga a 4,5-öt. Ami
tényleg lehetetlen egy hónap alatt.)
Ha tényleg lehetetlen, mint Feri gondolja, akkor mi lehet a megoldás? Mi a jó
stratégia? (Ha bebizonyítja, hogy jó tanuló, és jeles a tudása, a tanárok nem
számítják be az ilyen egyeseket. Tehát nemcsak a matematikán múlik. Ez Radó
stratégiája, tőle kapja Laci a tanácsot.)
JEGYZETEIM
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3. A tarka disznóól (vizuális-térbeli intelligencia)
Az uszadékfákat a víz sodorja partra, és különböző formájúak. A nagypapának
úgy kellett összeválogatnia a fadarabokat, mintha egy puzzle vagy egy kirakós
elemeit rakná egymás mellé. Rajzold le a disznóólat úgy, hogy látszódjanak a
különböző elemek, és színezd azokat különböző színűre (abban az állapotban,
mielőtt nagyapa befestené az egészet világoszöldre)!
4. Egy kis induló (zenei-ritmikus intelligencia)
Írd meg, és énekeld is el Laci és Radó indulóját az Egy kis malac röf, röf, röf
című dal dallamára, és add is elő (elérhető a Reftantáron)!
5. Csigagyűjtögetés (testi-mozgásos intelligencia)
A játékot lebetonozott pályán érdemes játszani, de köves, kavicsos terepen is
lehet. Vigyünk ki egy zacskó orsótésztát, és szórjuk szét nagy területen. Adott
idő alatt ki tud több „csigát” összegyűjteni? A csigákra azonban vigyázni kell!
Aki összetapos egyet, kiesik a játékból.
6. Apró élőlények (természeti intelligencia)
A gyerekek menjenek ki az udvarra, ez most a sziget! Derítsék fel, milyen apró
élőlények (csigák, rovarok) élnek rajta, és készítsenek róluk rajzot vagy fényképet!
7. A nagy kérés (kapcsolati intelligencia)
Kis csoportban játsszátok el a jelenetet, amikor a regény főszereplője (Laci)
megkéri a családját, hadd nyaraljon velük a nagymamáéknál Radó is!
Szereplők:
• Laci
• Feri (Laci bátyja)
• Picurka (ötéves kishúguk)
• Anyu
• Apu
8. Kedves Naplóm… (önismereti + verbális-nyelvi intelligencia)
Keresd ki a június 6-i bejegyzést, és olvasd el! Ha te naplót írnál, milyen bejegyzést kezdenél úgy, mint Laci? Írj le egy történetet, amire meghatottsággal vagy
büszkeséggel emlékezel vissza!
9. Anyu olyan rendes… (egzisztenciális + kapcsolati intelligencia)
Laci azt tervezi, felnőttkorában megveszi anyukájának a legszebb és legdivatosabb fürdőruhát. Nem is egyet. Mert anyu olyan rendes…
Gondolkozz el rajta, hogyha nagy leszel, te mivel tudnád anyukádnak meghálálni a szeretetét!
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6.2 Nyári zöld – versműhely
6.2a Hangjáték

min. 60
perc

min.
20 perc

Kis csoportokban dolgozzanak a gyerekek:
Olvassátok el Mándy Stefánia: Zölden zúg című versét, majd készítsetek belőle hangjátékot, felolvasószínházat! Készüljetek fel a vers ritmikus, hangos
olvasására, felosztva a sorokat szóló és kórus részek szerint!
Hangjátékaikat mutassák be egymásnak a csoportok!

Vedd figyelembe!

A vers erőteljes lüktetését a trocheusi ritmus adja, tehát főleg trocheusok (tá-ti)
és spondeusok (tá-tá) alkotják. Lásd például az első versszakot:
Zölden zúg a fű, a fa,		
zöldet súg a lomb,		
zöld a rétek illata,		
zöld a békacomb.		

––|–U|–U|U
––|–U|–
–U|–U|–U|U
–U|–U|–

6.2b Színjáték

min.
20 perc

6.2c Versjáték

min.
20 perc

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Többféle érzékszerv
összekapcsolása a vers
befogadása és tovább-alkotása során.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás, hangjáték
csoportmunkában
Papírkollázs készítése a
zöld árnyalataival
Kreatív írás: színes és
ritmusos vers
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, színes papírok
Olló, ragasztó

Továbbra is kis csoportokban maradva figyeljétek meg, hányféle zöld szerepel a versben! Mi mindennek van zöld színe?
Színes papírokkal készítsetek közösen kollázsképet, amin sokféle zöld szerepel!
Zöld formákkal érzékeltessétek a nyár bőségét!

Játsszatok a színekkel és ritmusokkal! Írjatok egy hasonlóan színes és
erőteljesen ritmusos verset nyári témában! (A szín nem csak zöld lehet, a ritmika
viszont maradhat a tá-ti és tá-tá ritmuselemeknél.)
A munka most inkább egyéni, esetleg páros legyen.
Végül olvassák fel a vállalkozók a verseiket!
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Mit szeretnénk
elérni?

A kirándulásszervezésekhez próbálunk olyan
segítséget adni, amivel megkönnyítjük a gyerekek otthoni felkészülését, illetve élvezetesebbé
tehetjük hazánk megismerését. Tábori keretek
között is feldolgozható szövegekről és foglalkozásokról van szó.

Miről szól
ez a téma?
Miért fontos
nekünk?
Magyarországon bolyongani jó. Nyáron (ha épp
nincs járványveszély) sokat kirándulunk, sok
szép helyre eljutunk hazánkban is. Az országjárást az irodalom eszközeivel is szeretnénk közelebb hozni a gyerekekhez.

Ópusztaszerre megyünk
Kirándulás előkészítése: minimum 3x60 perces témanap
(magyar, ének-zene, honismeret, testnevelés, technika)

Miről szól ez
a tanegység?

Ópusztaszer a honfoglaláskor egyik legfontosabb emlékhelye,
ahova érdemes elvinni a gyerekeket. Az ópusztaszeri Nemzeti
Történelmi Emlékpark számos múzeumpedagógiai és kézműves
foglalkozással várja őket. Ha van rá anyagi keretünk, érdemes
ezeket igénybe venni. Azonban jó néhány programot mi magunk is
megszervezhetünk, előkészítve ezzel az ópusztaszeri kirándulást.

Áttekintő vázlat

1.1 A honfoglalók
60 perc
1.1a Ötven rajz
min. 20 perc
1.1b Pusztaszer
25 perc
1.1c Kobzosok
15 perc
1.2 A szálláshelyen
60 perc
1.2a Rovásírás
30 perc
1.2b Szálláshelyfoglalás
30 perc
1.3 A honfoglalók hétköznapjai
min. 60 perc
Választható tevékenységek:
1.3a A jurta
60 perc
1.3b Íjászat
min. 60 perc
1.3c Körmönfonás
60 perc
Összesen:
min. 3x60 perc

Előkészületek

1.

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Komjáthy István:
Pusztaszer
Arany János:
Rege a csodaszarvasról
(részlet)
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Internet, projektor,
hangfal
Szöveggyűjtemény
Füzet, íróeszköz,
írólapok
Aszfaltkréta
A kézműves tevékenységekhez szükséges anyagok és eszközök: fehér
és színes kártolt gyapjú,
tálak, szappan, forró víz;
színes fonalak, olló

Az ópusztaszeri kirándulás, illetve a kézműves foglalkozások
megszervezése alapos előkészületet igényel, amelybe érdemes
felnőtt segítőket is bevonni. Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékpark múzeumpedagógiai programjai elérhetők a reftantar.
hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán.

Vedd figyelembe!

Pusztaszer nem azonos Ópusztaszerrel. Mindkét község a Csongrád megyei Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet területén található, egymástól 5-6 km távolságra.
Pusztaszer határában van a Hét vezér emlékmű, azon a halmon, amit az „első országgyűlés” helyének tart a népi legendárium. Felkereshetjük ezt is a gyerekekkel
(bővebb információ elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán).
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FELADATOK LEÍRÁSA
MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek kapjanak
képet őseink életéből.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Rajzok megfigyelése a
honfoglalók életéről
Szöveg olvasása és értelmezése
Multimédiás feladat
térképhasználattal
Zenehallgatás
Verses rege olvasása és
szóbeli folytatása
(rege megismerése diavetítéssel)

60
perc

1.1 A honfoglalók
1.1a Ötven rajz

min.
20 perc

1.1b Pusztaszer

25
perc

Ha van rá lehetőségünk, vegyünk ki a könyvtárból több példányt László Gyula:
Ötven rajz a honfoglalókról című könyvéből (legutolsó kiadás: Kairosz, Bp, 2019). Nézegessük a képeket, vagy nézzük meg a gyerekekkel a Rajzok a honfoglalókról című
tankockát a Reftantáron a szöveggyűjtemény aloldalán! Beszélgessünk arról, hogy
a képek alapján hogyan képzeljük el a honfoglaló magyarok életét! Melyek azok a
mondák, amelyek ezt a korszakot elevenítik fel? Meséljük el közösen, amit ismerünk!
A tankockák elérhetők a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán.

A gyerekek olvassák el Komjáthy István: Pusztaszer című mondáját!
Beszéljük meg, hogy miről szól ez a monda! Mikor játszódik, tudjuk-e hol? Miért
pont Pusztaszer a címe? Keressük meg a Google Maps oldalán Ópusztaszert!
Milyen nevet kapott az ország? Honnan kapta a nevét?

Keressék ki a gyerekek a törzsek neveit, és azt, hogy hol kaptak szálláshelyet a
monda szerint! A Honfoglaló törzsek című tankocka segítségével határozzuk meg
térképen a mondában szereplő törzsi szálláshelyeket!

Vedd figyelembe!

Komjáthy leírása nem pontos, amit a hazánk történelmében jártas gyerekek akár
észre is vehetnek. Komjáthy Kond (Kende) törzsét a Vértes vidékére teszi, míg a kutatások egy része a mai Kárpátalja térségét tekinti Kond szálláshelyének. A honfoglaláskor velünk tartó kabarokról pedig említést sem tesz, akik pedig a mai Magyarország északi részét foglalták el, ami Komjáthy szerint Bors szálláshelye volt.
Komjáthy a nevek használatában sem pontos, ami érthető, hiszen a két legfontosabb
történeti forrásunk is eltérő neveket sorol a honfoglaló fejedelmek felsorolásánál.
Anonymus szerint:
• Álmos, Árpád apja
• Előd, Szabolcs apja, „akitől a Csák nemzetség származik”
• Kend (Kond, Kund), „Korcán (Kurszán) apja”
• Ond, Ete apja
• Tas, Lél (Lehel) apja
• Huba, „akitől a Szemere nemzetség származik”
• Tétény (Töhötöm), Horka apja, akitől az erdélyi gyulák származnak
Kézai Simon szerint:
• A Turul-nemzetségbeli Előd fia Álmos fia Árpád
• Szabolcs, aki Csákvár környékén telepedett le, tőle ered a Csák nemzetség
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• Gyula, aki „utóbb Erdélyben lakott”
• Őrs, „ez, mint mondják, a Sajó körül ütötte fel sátrait”
• Künd, „ez a Nyír(ség) környékén lakott, fiai Kusid és Kupian”
• Lél, „először Galgóc környékén, majd a nyitrai részeken lakott, tőle származik a
Zovárd nemzetség”
• Vérbulcsú „aki Zalában, a Balaton körül telepedett meg”

Ha a honfoglaló törzsfők listáját összevetjük más, korabeli forrásokkal, hamar
kiderül, hogy mind Anonymusnál, mind Kézainál problémák fedezhetők fel. A
megnevezett törzsfők valóban éltek, de hogy ki kinek a fia, illetve kivel élt egy
időben, az még a történészek számára is sokszor vitatott kérdés.
A gyerekek számára azonban nem történeti adatokat kell közölnünk, hanem egy
mondát, melyem keresztül beletekinthetünk őseink életébe. Ennél a feladatnál a
cél valójában az, hogy a gyerek találja meg, a saját lakóhelye melyik törzsfő sátrai
alá tartozott – a monda szerint.

1.1c Kobzosok

15
perc

A mondában szó esik a kobzosokról. A koboz lantszerű húros hangszer,
tehát a kobzos tulajdonképpen azt jelenti: lantos, lanton játszó. A kobzosok
énekmondók voltak, maguk szerezték a dalaikat, sokszor ott, helyben költve
a szöveget. De nemcsak a nép szórakoztatását szolgálták, hanem ők voltak a
nemzet emlékezete is: a kobzosok dalai által maradtak fenn a nagy események, a
törzs életének fontos fordulópontjai, csatái, nagy harcosai.
Nézzünk meg a videofelvételt a Koboz című tankockán, ahol Szlama László
kobozművész egy Gergely-napi improvizációt ad elő (elérhető a reftantar.hu-n
a szöveggyűjtemény aloldalán)! A gyerekek figyeljék meg, hogy miként változik
a zene ritmusa, és füleljenek arra is, milyen sok keleties dallam jelenik meg a
kobzos játékában!
Majd olvassuk el Arany János: Rege a csodaszarvasról című hősi énekének
részletét, ami szintén az énekmondók hangján szólal meg!
Emlékeznek-e a gyerekek Hunor és Magyar mondájára? Meséljük el közösen,
egymásnak adva a szót!

Vedd figyelembe!

Az 4. osztályos állami olvasókönyvben találkoztak a gyerekek a csodaszarvas
mondájával Móra Ferenc feldolgozásában (II/28-30), tehát a történet ismerős.
Foglalkoztunk vele az áprilisi Időcsavar című téma Csodafiú-szarvas című tanegységében is (08-4/2).
Ha nyitottak rá, és szeretnék Arany János énekmondását végighallgatni, olvassuk
fel az egész verset! A szöveget megtaláljuk az interneten, diafilmváltozata is van,
Latinovits Zoltán versmondásával (elérhetők a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán).
JEGYZETEIM
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek kapjanak
képet őseink életéből.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Rovásírás kipróbálása
Mozgásos helyfoglaló
játék
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Írólapok,
Aszfaltkréta

1.2 A szálláshelyen
1.2a Rovásírás

60
perc

30
perc

A honfoglaló magyarok jobbról balra haladó rovásírást használtak. A gyerekek próbálják ki a rovásírást! Írják le a nevüket vagy akár a mondában szereplő
neveket, esetleg a vers egy-két sorát rovásjelekkel! (A Rovás ábécé című tankocka
elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán.)

Vedd figyelembe!

A rovásírás megtanulása komoly feladat. Ezen az órán csak betekintést, ízelítőt
adhatunk a gyerekeknek ebből a tudományból. Ha részletesebben érdekel minket a téma, akkor a Forrai Sándor rováskutató munkásságára épülő rovásíráskör
honlapját ajánljuk (elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán).

1.2b Szálláshelyfoglalás

30
perc

A gyerekeket osszuk hét csoportba a honfoglaló magyar törzsek nevei szerint!
Jelöljük ki a játékteret! Ez lesz a Kárpát-medence, a honfoglalás idején. Jelöljük ki
(akár rajzoljuk is meg aszfaltkrétával) a Balaton, a Duna és a Tisza helyét, valamint a
Kárpátok vonalát! A gyerekek idézzék fel a tankockán látott térképet, és minden törzs
foglalja el a szálláshelyét ezen a képzeletbeli térképen! A törzsek a szálláshelyet
kerítsék el egy akkora körrel, amibe szorosan mindannyian beleférnek! Jelöljünk ki
egy fogót! Tapsra mindenki helyezkedjen el a Kárpát-medencén (a játéktéren) kívül!
Újabb tapsra minden gyerek próbáljon eljutni a saját szálláshelyére, miközben a fogó
igyekezzen minél több gyereket megfogni! Akiket megfogott, azok is fogók lesznek.
Melyik törzs marad „életben” a legtovább?

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek szerezzenek
tapasztalatot őseink
életmódjáról.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Nemezelés
Íjászat
Körmönfonás

1.3 A honfoglalók hétköznapjai

min.
2x60
perc

A honfoglalás témakörébe sokféle aktivizáló tevékenység, kézművesség bevehető, de ezek jó részéhez valamiféle előképzettség szükséges.

1.3a A jurta

60
perc

A nomád magyarok jurtában éltek, amelyek hordozható sátrak voltak. A
jurta alapszerkezetét egy összehajtható farács adta, amire vastag, vízhatlan nemezlapokat erősítettek, és sokszor még állatbőrökkel is lefedték.
Az Ópusztaszeri Nemzeti Parkban megtekinthetünk egy jurtát, de előtte a Jurta
című tankocka segítségével bekukucskálhatunk egy ilyen lakhelyre (elérhető a
reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán).

A gyapjú megismerése, az anyagismereti tapasztalatszerzés fontos eleme a nomád magyar életmód megismerésének. A nemezelés komoly munka, ne kezdjünk
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hozzá előképzettség nélkül! Ám ma már egyre többen ismerik ezt a kézműves
technikát, így elképzelhető, hogy magunk is birtokában vagyunk, vagy a környezetünkben találunk valakit, aki ért a nemezkészítéshez. Ha így van, akkor érdemes belevágni a nemezelésbe, mert hatalmas élmény lesz a gyerekeknek. Arra
azonban számítsunk, hogy a legegyszerűbb nemeztárgy elkészítése is biztosan
igénybe vesz egy órát.
Ha nem tudunk nemezelni, akkor se mondjunk le a gyapjú megismeréséről!
Otthon is kipróbálhatjuk a nemezlabda készítését, ami nem áll másból, mint egy
gyapjúgombolyag gyömöszöléséből, gyúrogatásából meleg, szappanos vízben. Ha
sikerül, próbáljuk meg a gyerekekkel is a nemezlabda készítését!
Online találunk egy oktató videofilmet erről, és egy részletesebb leírást is olvashatunk (elérhetők a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán).

1.3b Íjászat

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
A kézműves tevékenységekhez szükséges anyagok és eszközök: fehér
és színes kártolt gyapjú,
tálak, szappan, forró víz;
színes fonalak, olló

min.
60 perc

Ma már majdnem minden településen van íjászkör. Az is lehet, hogy a
gyerekek szülei, testvérei között is van íjász. Ha lehetőség van rá, szervezzünk egy
íjászbemutatót, vagy menjünk el a gyerekekkel az íjászpályára, és SZAKOKTATÓ
segítségével próbálják ki a gyerekek az íjászatot!
Ha egyikre sincs lehetőségünk, nézzünk meg egy párperces filmet Kassai Lajosról,
a világhírű lovasíjászról! Egy hosszabb videofilmen bepillantást nyerhetünk abba
is, hogyan zajlik a lovasíjászok képzése a Kassai-völgyben. (A filmek elérhetők a
reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán.)

1.3c Körmönfonás

60
perc

Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy ismerik-e a „körmönfont” kifejezést! Ha
igen, beszéljük meg, mit jelent! Most mi is körmönfonottak leszünk az óra végére.
Már a honfoglalás korában is ismerték ezt a viszonylag egyszerű, ötös fonáson
alapuló szalagkészítési technikát, amit a gyerekekkel is megismerhetünk. A fonás
megtanulásában segít egy videofilm (elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán).

Vedd figyelembe!

A körmönfonás nem azonos a fonó-hurkoló eszközzel, a körmöcskével való fonással.
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2.

tanegység
Feldolgozott művek
A Tisza eredete – magyar
népmonda
Általmennék én a
Tiszán – magyar népdal
(Szeged, Kodály Zoltán
gyűjtése)
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Internet, projektor, hangfal vagy
okostelefon
Szöveggyűjtemény
Homokozóeszközök,
edények

A Tisza
Minimum 60 perces komplex
kirándulás-előkészítő óra
(magyar, ének-zene, természetismeret, technika)
A Tisza 5-10 km széles területet bejárva folyton vándorló medrével alakította a Tisza-völgyet, így a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet
Miről szól ez
területét is, melynek keleti határát a Tisza hullámtere képezi. A
a tanegység?
pusztaszeri téma után most a Tisza-partra látogatunk el, ahol a
holtágak rengeteg kirándulóhelyet rejtenek. Egy ilyen kirándulás
alkalmával érdemes a gyerekeket megismertetni a Tisza eredetmondájával is. A
tanegységben egy olyan órát írunk le, amely előkészítő foglalkozásként vagy akár
a Tisza partján is megtartható.

Áttekintő vázlat

2.1 A girbe-gurba Tisza
2.1a Által mennék…
2.1b A Tisza eredete
2.1c Folyómeder építése
Összesen:

Előkészületek

60 perc
10 perc
15 perc
min. 35 perc
min. 60 perc

A foglalkozást a Tisza-parton is megtarthatjuk, főleg akkor, ha a
homokos, fövenyes part mederépítésre is alkalmas. A tankocka
okostelefonnal itt is levetíthető, ha van internetkapcsolat.

FELADATOK LEÍRÁSA
MIT AKARUNK ELÉRNI?
Tapasztalatszerzés a
folyószabályozásról.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Ének, daltanulás
Monda olvasása,
értelmezése
Szövegvariációk összehasonlítása
Videofilm megtekintése,
információgyűjtés
Mederépítés homokból,
folyószabályozás modellezése
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2.1 A girbe-gurba Tisza
2.1a Által mennék…

60
perc

10
perc

Énekeljük el a gyerekekkel, vagy ha nem tudják, tanuljuk meg velük az
Által mennék én a Tiszán kezdetű magyar népdalt (Szeged, Kodály Zoltán gyűjtése)! (Animációs filmen elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán.)

• Miért szeretne átmenni a Tiszán a versbeszélő? Miért nem mer?
• Miért tűnhet félelmetesnek a Tisza?

Ha ott álunk a folyó partján, akkor a gyerekek érzékelni fogják a víz „nyomását”,
de beszélgessünk arról is, milyen lehet ez a folyó áradáskor vagy éppen jégzajláskor!

2.1b A Tisza eredete

15
perc

Olvassuk el a Tisza eredetéről szóló magyar népmondát, majd beszéljük
meg, a monda szerint miért olyan kacskaringós a folyó! Mi lehet a „borozda” (barázda), és mi a cötkény (szamárkóró)?
Nézzük meg a Tisza című tankocka filmrészletét (elérhető a reftantar.hu-n a
szöveggyűjtemény aloldalán)! Kérjük meg a gyerekeket, hogy próbáljanak minél
több információt megjegyezni a folyóról, amit a film megtekintése után beszéljünk is meg! Végezetül kérdezzük meg, hogy észrevettek-e különbséget a filmben
elhangzott monda és az olvasott monda között! Mi lehet az oka változásnak?
Miért léteznek a népmesék, népmondák különböző szövegvariációban?

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Homokozóeszközök,
edények

Vedd figyelembe!

A 3. osztályos állami olvasókönyvben is találunk egy variációt a Tisza eredetmondájára (II/94. o.), ami szűkített, leegyszerűsített változata a miénknek. Ha
feldolgoztuk a Tisza eredetéről szóló mondát, akkor építsünk a gyerekek előzetes
ismereteire!

2.1c Folyómeder építése

35
perc

Állítsuk meg a Tiszáról készült videofilmet 2 perc 28 másodpercnél, amikor a folyó madártávlatból látszik! Figyeljük meg, milyen a Tisza folyása! Magyarázzuk el, hogy régen a mainál sokkal kacskaringósabb volt a folyó! A 19. században történt folyószabályozás során a kanyarok jó részét levágták, így gyorsabb
és egyenletesebb lett a Tisza folyása. Mutassák meg a gyerekek a kimerevített
képen, mely kanyarokról látszik messziről is, hogy el vannak vágva a fő medertől!
Mutassák meg azt is, hogy hol, mely kanyarokat kellene levágni, hogy még egyenesebben folyjon a folyó!
Ezek után a homokozóban vagy a Tisza-parton építsenek a gyerekek kacskaringós folyómedret (ügyeljünk, hogy lejtése is legyen), majd töltsék fel vízzel, és
figyeljék meg, mennyi idő alatt folyik le a víz! Ezután építsenek gátakat, vágják le
a kanyarulatokat, hogy jobbára egyenes folyómedret kapjanak! Most is öntsék fel
vízzel, és figyeljék meg, mennyivel gyorsabban folyik le így a víz!

Vedd figyelembe!

Folyómeder építése már szerepelt a tevékenységek között a júliusi 1. téma (Víz,
víz, vízpart) 6. tanegységében (Patakiskola). Ha elvégeztük ezt a feladatot, felhasználhatjuk az ott szerzett tapasztalatokat.
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3.

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Zelk Zoltán: Anyu, végy
egy hegyet nékem
Rónay György: Lajosforrás
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Internet, projektor,
hangfal
Szöveggyűjtemény
Füzet, íróeszköz,
írólap,
másolópapír,
rajzeszköz

Anyu,
végy egy hegyet nékem!
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó
és szövegalkotó óra (magyar, természetismeret,
kreatív írás, vizuális kultúra)
Miről szól ez
a tanegység?

A honismeret alapja az, hogy a gyerekek személyesen kötődjenek
hazánkhoz, legyenek kedvenc tájaik, városaik. Zelk Zoltán verse
segít nekik megfogalmazni a kötődéseiket, hogy mely tájegységet
szeretik a legjobban, és miért.

Áttekintő vázlat

3.1 Anyu, végy egy hegyet nékem
45 perc
3.1a Merre jártál?
10 perc
3.1b Magyarország vakon
15 perc
3.1c Anyu, végy egy hegyet nékem
20 perc
3.2 Levélüdvözlet
45 perc
(Üdvözlet a Lajos-forrástól)
Összesen:
2x45 perc

Előkészületek

A dupla „óra” hagyományos iskolai keretekben és tábori keretekben is megoldható. Utóbbi esetben jobban köthetjük a gyerekek
konkrét élményeihez is.

FELADATOK LEÍRÁSA
MIT AKARUNK ELÉRNI?
Személyes kötődés
kialakítása hazánk
tájaihoz.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
tájélményekről
Vaktérképen hazánk
tájainak elhelyezése
Vers olvasása,
értelmezése
Hangos olvasás szerephelyzetben
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3.1 Anyu, végy egy hegyet nékem

45
perc

3.1a Merre jártál?

10
perc

3.1b Magyarország vakon

15
perc

Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy Magyarország mely tájain jártak
már! Mi a kedvenc helyük az országunkban? Hova mennének vissza szívesen?
Miért?

A gyerekek próbálják megfelelő helyre rakni Magyarország vaktérképén a
nagy tájegységeket jelölő képeket!

A Magyarország vaktérképe és tájai című tankocka feladata így szól: Rakd a képeket a megfelelő helyre! Kattints a gombostűre, és válaszd ki a hozzá kapcsolódó
képet! A fotó jobb felső sarkára kattintva megjelenik a tájegység neve, ahol a kép
készült.

Vedd figyelembe!

Nem biztos, hogy minden képet sikerül elsőre a helyére rakni. Nem baj, számtalan javítási lehetőség van! Ha a fotó alapján nem tudják a gyerekek beazonosítani a tájegységet, akkor nyugodtan megnézhetik a nevét a jobb felső sarokban
lévő információs ikonra kattintva.
A kép kiválasztása így történik: rákattintunk a képre, mire nagyítva megjelenik.
Felette rákattintunk a kiválasztás feliratra, és megjelenik a térképen is a kép.

3.1c Anyu, végy egy hegyet nékem

20
perc

Olvassuk fel a gyerekeknek Zelk Zoltán: Anyu, végy egy hegyet nékem
című versét, hangunkkal is érzékeltetve a kérő és válaszoló szakaszokat! Majd
tegyük fel a kérdést:
• Ki beszél a versben?
Valószínűleg felismerik, hogy egy gyerek és édesanyja beszélgetéséről van szó.
• Vajon hány éves lehet a gyerek?
• Miért kér ilyeneket?
• Hogyan válaszol az anya?

Osszuk a gyerekeket két csoportra: egyik csoport a gyerek kéréseit, másik az
anya válaszait vizsgálja meg! Olvassák el a gyerekek a megfelelő versszakokat, és
listázzák ki a kéréseket és válaszokat! Majd számoljanak be róla!
Mi a véleményetek:
• Túlzóak, lehetetlenek a gyerek kérései?
• Kielégítőek az anya válaszai?
• Hogyan kaphatja meg mindezt a gyerek? És a felnőtt?

Vedd figyelembe!

Pál apostol többek között így jellemzi magát második korinthusi levelében: „mint
akiknek nincsen semmijük és akiké mégis minden” (2Korinthus 6,10). Nem ő a
birtokos, ajándékba kap mindent, ami a léthez tartozik. Hálaadó szívvel élvezi
mégis a javakat, amit Istentől kap.
A versben hasonló gondolat fogalmazódik meg, úgy, hogy a gyerek is értse: „meg
se veszem, amit kérsz és mégis megveszem”. Kulcsszó: a „mégis”.
Olvassák el a gyerekek hangosan is a verset! A két csoportból egy-egy vállalkozó
kedvű gyerek olvassa fel a kéréseket, illetve a válaszokat, ügyelve a hangsúlyozásra!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Személyes kötődés megfogalmazása a tájhoz és
anyához.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Kreatív írás: levél szerephelyzetben
„Fotó” illusztráció rajzolása
Bemutatók
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Írólap, másolópapír,
rajzeszköz

3.2 Levélüdvözlet

45
perc

Képzeld el, hogy a kisgyerek, aki ilyeneket kért (Zelk Zoltán: Anyu, végy egy
hegyet nékem), már tízéves. Most érti meg, mire is gondolt az édesanyja, amikor
egész Magyarországot, minden táját megígérte neki. Most éppen az egyik tájon
túrázik, itt tölt el pár napot vagy hetet.
Képzeld el, hogy te vagy ez a gyerek! Írj egy levelet az édesanyádnak, amiben
beszámolsz a táj szépségeiről, örömeiről, és megköszönöd, hogy megkaphattad
azt! Hisz mindezt neki köszönheted!
A levélhez rajzos illusztrációt is készíthetsz. (Mintha fotó lenne.)
Végül a vállalkozók olvassák fel írásaikat, mutassák be „fotóikat”!

Variáció

Üdvözlet a Lajos-forrástól
Olvassuk el Rónay György: Lajosforrás című versét, ami gyönyörű életkép az
erdőben sétáló ember és szarvas kapcsolatáról! Hiszen túra közben állatokkal is
találkozhatunk, akik, ha hozzánk szelídülnek, „kezessé” válnak, „mienkké” lesznek.

Vedd figyelembe!

A Lajos-forrás egy bő vizű forrás, amely a Visegrádi-hegységben, Szentendre
külterületén található. Népszerű kirándulóhely, számos turistaút érinti. Neve
a hagyomány szerint Nagy Lajos király nevét őrzi, aki szeretett vadászni ezen a
környéken.
Közel van hozzá a Holdvilág-árok, ami szintén kedvelt kirándulóhely, és ősi temetkezési helynek is tartják. Egyes feltevések szerint ezen a területen állt egykor
Attila városa (Sicambria), másik feltételezés szerint Árpád fejedelmet itt temették
el. Mindez még nem nyert tudományos igazolást, de bizonyításukra régészeti
feltárásokat is folytattak.
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4.

Tanúhegyek partján
Minimum 2x60 perces szövegfeldolgozó óra,
foglalkozás (magyar, honismeret, természetismeret, kreatív írás, dráma, vizuális kultúra)
A Balaton-felvidék ikonikus képei nemcsak a vízparthoz, hanem a
tanúhegyekhez is köthetők, melyek tanúskodnak eredetükről, de
Miről szól ez
a múltba vezető emlékekről is, ahogy az a verseken keresztül is
a tanegység?
megmutatkozik. Képzeljék bele magukat a gyerekek a tanúhegyek
körüli világba a verseken és alkotó feladatokon keresztül! Majd
vízparti élményeiken keresztül ismerkedjenek meg egy legendamesével, és az
áldás forrásával!

Áttekintő vázlat

4.1 Tanúhegyek
4.1a Hegytanúk
4.1b Verstanúk
4.1c Tanúk nyomában
4.2 Balaton-part
4.2a Balaton-parton
4.2b A balatoni bőség legendája
4.2c Balatoni halak
Összesen:

Előkészületek

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Nagy László:
Itthon vagyok
Takács Gyula:
Csobánci vár alatt
(részlet)
Balázs Imre József:
Balatoni táj
(Lipták Gábor:
Az utolsó óriás)
A balatoni bőség legendája – magyar népmonda
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Szöveggyűjtemény

60 perc
15 perc
20 perc
30 perc
60 perc
15 perc
30 perc
15 perc
2x60 perc

Internet, projektor, hangfal
Füzet, íróeszköz
Rajzlap, írólap, rajzeszköz

Hagyományos tanórai keretek és tábori körülmények között is
megoldható a foglalkozás, utóbbi esetben lazább időkerettel. Az
iskolai tanórához faragni kell egy kicsit az időkön.

FELADATOK LEÍRÁSA
4.1 Tanúhegyek
4.1a Hegytanúk

60
perc

15
perc

Hallottátok már azt a szót, hogy tanúhegy? Mit gondoltok, miről tanúskodhatnak a hegyek? Ötleteljünk!
Hallgassuk meg a gyerekek válaszait, és akár elhangzott a jó válasz, akár nem,
nézzük meg a Tanúhegyek című tankocka képeit, ahol párosítsuk a hegy képét a
nevével (elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán)!
Miben hasonlítanak ezek a hegyek? A képek alapján miről tanúskodhatnak?

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A tanúhegyekről szóló
információt töltsük meg
képekkel, életvalósággal.
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szó-jelentés asszociáció
Kép és név párosítása,
információgyűjtés
Versek olvasása, értelmezése
Kreatív írás: történet,
vers a tanúhegy körüli
világból
Rajzos illusztráció
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, írólap, rajzeszköz

A pontos válasz így hangzik:
Évmilliókkal ezelőtt a Balaton-felvidéket, sőt az ország szinte teljes területét a
Pannon-tenger borította. A tenger mélyén heves vulkáni tevékenység zajlott. A
Balaton-felvidék tanúhegyei e vulkanikus tevékenység során jöttek létre. Híres
tanúhegyek többek között a Badacsony, a Szent György-hegy, a Csobánc, a Somló-hegy.

4.1b Verstanúk

Kis csoportokban olvassák el a gyerekek a következő három vers egyikét!
• Nagy László: Itthon vagyok
• Takács Gyula: Csobánci vár alatt (részlet)
• Balázs Imre József: Balatoni táj

20
perc

Keressék a választ az alábbi kérdésekre, és készüljenek fel a vers hangos olvasására!
• Melyik tanúhegy szerepel a versben?
• Mi a szerepe a hegynek a versben? Miről tanúskodik?
• Milyen élet zajlik a hegy lábánál, a hegy körül?
Számoljanak be a csoportok a kérdések alapján a hegyről és versről, és olvassák
fel azt kifejezően (egyéni vagy csoportos olvasás is lehet)!

4.1c Tanúk nyomában

min.
30 perc

Beszélgessünk róla, kinek melyik vers tetszett a legjobban! Miért?
Melyik alapján tudjátok legjobban elképzelni a hegyet? És a körülötte zajló életet?
Melyik visz vissza a múltba, melyik ábrázolja inkább a jelent?

Válasszatok egyet a versek közül, és képzeljétek el, hogy belecsöppentek abba a
világba, amit a vers ábrázol! Írjatok egy rövid történetet vagy egy dalszerű verset
az élményetekről, kalandotokról ebben a tanúhegy körüli világban!
Rajzos illusztráció is készülhet.

Variáció

A foglalkozást folytathatjuk Lipták Gábor: Az utolsó óriás című meséjével, illetve
a hozzá kapcsolódó kreatívírás-feladattal is (lásd Egyéb ötletek: 6/1).
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4.2 Balaton-part
4.2a Balaton-parton

60
perc

15
perc

Kérdezzük meg a gyerekektől, hogy
• Ki járt már a Balaton-parton? Melyik városban vagy településen jártatok? Mit
láttatok, milyen élményben volt részetek?
• Láttatok-e sok vitorlást? És csónakot?
• Volt-e köztük halászhajó, vagy olyan csónak, amelyből horgásztak?
• Láttatok-e horgászokat? Ti magatok horgásztatok-e a Balatonnál? Milyen volt a
zsákmány?

4.2b A balatoni bőség legendája

30
perc

A legenda szerint Krisztus Urunk és Szent Péter is járt a Balaton-parton.
Mit gondoltok, miért? És mit köszönhet nekik a Balaton?
Miután meghallgattuk a gyerekek ötleteit, gondolatait, kis csoportokban olvassák
el A balatoni bőség legendája című magyar legendamesét, és keressék a választ
a kérdésekre! Majd számoljanak be az olvasottak alapján!

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Balatoni élmények
felidézésén keresztül
ismerjék fel a gyerekek,
milyen áldás a Balaton.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés, élmények
felidézése
Szöveg olvasása, értelmezése
Élethelyzetek dramatizálása
Balatoni halfajok megfigyelése, párosító játék,
információgyűjtés
(Bibliai párhuzam megismerése)

Továbbra is kis csoportokban beszéljék meg a gyerekek, hogy a halász ezután
hogyan él az ajándékaival! Találjanak ki egy élethelyzetet, ami az áldást mutatja
be: bő halászzsákmány, eledel a családnak, szíves vendéglátás stb.!
Játsszák el az élethelyzetet, amit be is mutathatnak egymásnak!

Kapcsolódó

A legenda párhuzamba állítható több bibliai történettel is:
• Ábrahám megvendégeli Isten angyalait, anélkül, hogy tudná, kik ők (1Mózes
18,1–15; vö. Zsidók 13,2)
• Jézus példázata az utolsó ítéletről: áldott, aki enni és inni ad neki jövevényként
(Máté 25,31–46)
• Jézus megjelenik a Tibériás-tengernél tanítványainak, enni kér, majd ő ad nekik
enni (János 21,1–14)

4.2c Balatoni halak

15
perc

A Balaton mindig is híres volt gazdag halállományáról. Tudjátok-e, milyen
halak élnek a tóban?
A pontyot mindenki ismeri. Rajta kívül nyolc jellemző balatoni hal szerepel a
Balatoni halfajok című tankockán (elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény
aloldalán).
Nézzetek utána, mi jellemző ezekre a halfajokra!
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Vedd figyelembe!

A memóriakártyák a Balatonlellei Sporthorgász Egyesület honlapján található
képekkel készültek (elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán). A
honlapon találunk még bőven halakat, hiszen a Balatonban 41 halfaj él. A képekre kattintva további információkat olvashatunk az egyes halfajokról. Ha a
gyerekek memorizálták a tankockán szereplő a halakat, készíthetünk nekik újabb
tankockát. Esetleg ők maguk is böngészhetik a honlapot, a halfajokról információkat gyűjtve.

Variáció

Beszéljük meg, mi a különbség a horgászat és a halászat között!
Péter, a tanítvány és apostol mi volt: halász vagy horgász?
És azt tudtátok-e, hogy Péter is horgászott? Jézus küldte el őt egyszer, hogy vesse
be a horgot a tengerbe. Ismeri valaki ezt a történetet? Ha igen, el is tudná mesélni?
Ha nem, meséljük el a gyerekeknek Péter horgászatának történetét!
„Amikor Kapernaumba értek, odamentek Péterhez azok, akik a templomadót
szedik, és megkérdezték tőle: A ti mesteretek nem fizet templomadót? De igen –
felelte. És amikor bement a házba, mielőtt még szólt volna, Jézus megkérdezte:
Mit gondolsz, Simon, a földi királyok kiktől szednek vámot vagy adót: a fiaiktól
vagy az idegenektől? Miután így felelt: Az idegenektől – Jézus ezt mondta neki:
Akkor tehát a fiak szabadok. De hogy ne botránkoztassuk meg őket, menj a tengerhez, vesd be a horgot, és fogd ki az első halat, amely ráakad! Amikor felnyitod
a száját, találsz benne egy ezüstpénzt, vedd ki, és add oda nekik értem és érted!”
(Máté 17,24–27)
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5.

Itthon vagyok
Minimum három és fél órás komplex
projektbemutató témanap (magyar, kreatív írás,
vizuális kultúra, honismeret, informatika)
Miről szól ez
a tanegység?

Itthon lenni az egyik legjobb érzés a világon. A tanegység célja,
hogy felfedezzék ezt a jó érzést a gyerekek szűkebb környezetükkel, településükkel kapcsolatban , és ezt alkotó feladatokon
keresztül mélyítsék el. Az itthonlét érzését kiterjesztve a projektmunkák során nyerjenek bepillantást hazánk más településeire is!

Áttekintő vázlat

5.1 Itthon vagyok
5.1a Otthon-itthon
5.1b Itthon lenni
5.1c Itthon vagyok!
5.2 Itthon vagyunk
5.3 Városnézegető
(Előkészület: bemutatóprojekt készítése)
5.3a Rímelgető
5.3b Projektbemutató
Összesen:

Előkészületek

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Nagy László:
Itthon vagyok
(Petőfi Sándor:
Füstbe ment terv)
Kőrizs Imre: Városnézegető (részletek)
Szepesi Attila: Városok
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Szöveggyűjtemény
Füzet, íróeszköz,

60 perc
10 perc
20 perc
30 perc
min. 60 perc
min. 90 perc

Rajzlap, rajz- és festőeszközök
Okostelefonok
Internet, projektor,
hangfal

30 perc
min. 60 perc
min. három és fél óra

Ahhoz, hogy a témanap jól sikerüljön, a gyerekeknek legalább
egy héttel hamarabb el kell kezdeniük a projektmunkát. Mindez
sűrítve, tábori körülmények között is megszervezhető.

FELADATOK LEÍRÁSA
5.1 Itthon vagyok
5.1a Otthon-itthon

60
perc

10
perc

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Differenciáljuk az
itthon-otthon fogalmát.

Játsszunk a gyerekekkel asszociációs játékot! Üljenek körbe, és mindenki
mondja ki az első szót vagy gondolatot, ami az „otthon” szóról eszébe jut! Azután
ismételjük meg ugyanezt az „itthon” szóval! Majd beszéljük meg,
• Milyen szavakat soroltunk az első, és milyeneket a második esetben?
• Mi a különbség az itthon és az otthon között?
• Melyiket érezzük közelebbinek?
• Nekünk mi jelenti az itthont?
JEGYZETEIM
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szóasszociációs játék
Kreatív írás: településbemutató szövegek
Vers olvasása, értelmezése, versek összehasonlítása
Mímes-mozgásos, hangutánzó játék
Hangzós olvasás

5.1b Itthon lenni

20
perc

5.1c Itthon vagyok!

30
perc

Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy miért érezzük otthonosnak a településünket, a környéket! Mit szeretünk benne a legjobban?
Ezután kis csoportokban állítsanak össze egy olyan bemutató szöveget, amivel a
településüket ajánlanák az idelátogatóknak! A szövegeket olvassák is fel!

Olvassák el a gyerekek Nagy László: Itthon vagyok című versét!
Rájövünk-e, honnan való a költő? Tudjuk-e, hol van a Somló-hegy? Járt-e már
arra valaki?
Nagy László a Somló-hegy közelében fekvő Iszkázon (Felsőiszkázon) született,
1925-ben.
Keressük meg a Somlót a Google maps alkalmazásán, és vetítsük is ki a képét!
Milyen hegy a Somló, mi a jellemzője? (Lásd bővebben az előző tanegység tanúhegyekről szóló részét!)
Keressük meg a Somló-hegytől észak-nyugatra fekvő Iszkáz, Felsőiszkáz települést is (szélén a Nagy László-emlékházat is megtaláljuk)!
Milyen évszakban tér haza a költő? (Télen, kora tavasszal?) Miért gondoljuk ezt?
Keressük ki az igéket a versből! Mit fejeznek ki?
Mit jelent az, hogy „kormot seprüzött”? Mit csinált az édesanya? (A kemencét
vagy tűzhelyt takarította, tisztította meg a koromtól.)
Miért vedlenek a ház mészpikkelyei? (Meszelt falú ház, amiről lepattogzik a mész.)
Most mozogjunk együtt a verssel! Képzeljük el, ahogy fúj a szél a Somló-hegy
oldalán!
– Fújjunk úgy mi is! Utánozzuk a hangját!
– Legyünk a szálas erdő, zúgjunk, hajladozzunk!
– Dobogjunk hangosan, ahogy átfutunk a deszkahídon!
– Nyújtózzunk, mint a nyárfa!
– Repüljünk el, mint a bánat!
Olvassuk fel a verset hangosan, szakaszról-szakaszra érzékeltetve a hangunkkal,
milyen mozgásokról, hangokról van benne szó! A vállalkozó kedvű gyerekek egyénileg olvashatnak fel egy-egy versszakot.
A 4. osztályos állami olvasókönyvben találkoztunk Petőfi Sándor: Füstbe ment
terv című versével (II/17. o.). Hasonlítsuk össze a két verset! (Emlékeztetőként
olvassuk fel a Petőfi-verset is!)
• Mit jelenthet hosszú idő után hazatérni? Mit érezhet ilyenkor a hazatérő?
• Ti voltatok-e már hosszabb ideig távol otthonról? Mit jelentett a hazatérés?
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min.
60 perc

5.2 Itthon vagyunk

Az alábbi feladatok közül a gyerekek szabadon választhatnak. Előre is kiadhatók a
feladatok, és az órán, a foglalkozáson már a művek bemutatására és a kiállítás rendezésére koncentrálunk. Az első három feladat órai keretek között is elvégezhető.
Választható feladatok:
1. Írj egy verset, beszámolót, blogbejegyzést arról, hogy a településeden hol érzed
magad leginkább otthon, és miért! (Hol van a kedvenc helyed? Mutasd be!)
2. Képzeld el, hogy hónapok óta nem jöttél haza (például egy másik városban
tanulsz)! Írd le, mit látsz, amikor közelítesz a településetekhez, amikor végigsétálsz a főutcán, befordulsz az utcátokba, és végül, amikor meglátod édesanyádat! Írhatsz verset, levelet, blogbejegyzést.
3. Rajzold vagy fesd le a lakóhelyed látképét, vagy a kedvenc helyedet a településeden!
4. Egyedül vagy a barátaiddal közösen készíts képes bemutatót a településedről,
amit azután egy PPT segítségével mutass be a társaidnak!
5. Barátaiddal készítsetek kisfilmet, amivel bemutatjátok településetek nevezetességeit! (Nemcsak a „hivatalos” nevezetességekre gondolhattok, a számotokra
nevezetes helyek is szóba jöhetnek. Sőt, ezek az igazán érdekesek.)

min.
90 perc

5.3 Városnézegető

Előkészületek
Látogassunk el más településekre, városokba is! Előzetes feladatként a gyerekek párban vagy kis csoportokban készítsenek bemutatót az általuk választott
városról! A bemutatóhoz az anyagokat, képeket az interneten keressék meg! Az
anyagkereséshez segíthet a Wikipédia, a település honlapja, valamint a Műemlékem.hu, amely a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) által nyilvántartott
magyarországi műemlékekről nyújt információt, illetve letölthető képeket. Az
oldal keresővel is el van látva, tehát gyerekeknek elég a település nevét beütni
az információk megszerzéséhez (elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény
aloldalán).
A választható települések:

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék
meg minél jobban saját
településüket.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Kreatív írás: vers, beszámoló, levél, blogbejegyzés
Képi ábrázolás: rajz,
festés, fotó
PPT, kisfilm készítése
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, rajz- és festőeszközök
Okostelefonok

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Hazánk településeinek
megismerése, értékeik
felfedezése.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versek olvasása
Kreatív írás: városkarakter versben
Projektbemutató előkészítése és bemutatása

(Balaton)aliga
Buda
Debrecen
Göd
Győr
Kaba
Kaposvár
JEGYZETEIM
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Mád
Nyíregyháza
Olaszliszka
Pécs
Szeged
Szob
Tokaj
Vác

5.3a Rímelgető

30
perc

A gyerekek keressék meg és olvassák fel a saját projektjükhöz tartozó
versszakot Kőrizs Imre: Városnézegető és/vagy Szepesi Attila: Városok című
verséből! Majd párban vagy kis csoportban maradva gyűjtsenek rímelő szavakat,
szójátékokat a városukhoz, és írjanak egy rövid verset az adott városnévvel!
A párok, csoportok olvassák fel saját verseiket, majd egy-egy vállalkozó olvassa
fel Kőrizs Imre és Szepesi Attila városverseit is!

5.3b Projektbemutató

min.
60 perc

A gyerekek mutassák be a projektjeiket (városok bemutatása)!
Ne felejtsük el megkeresni és megmutatni a gyerekeknek a térképen a városok
elhelyezkedését!
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6.

Egyéb ötletek

FELADATOK LEÍRÁSA
6.1 Utazik a család

tanegység
60
perc

Csapody Kinga „Utazik a család” című könyvsorozata Magyarország számos helyére elvezeti a gyerekeket, ezért érdemes ajánlani nekik olvasásra.
Mi most az Irány Eger! című könyvből emeltünk ki egy részletet, amely az egri
várral ismerteti meg a gyerekeket, Tóbiás, a család kutyájának szemszögéből.
Előkészítésként beszéljünk a gyerekeknek a török időkről, és arról, hogy milyen
hősiesen védték a várat az egri hősök!
A Dobó István Múzeum honlapján sok hasznos információt találunk, sőt, a gyerekekkel akár virtuális sétát is tehetünk a várban, vagy részt vehetünk egy fegyvermustrán is (a honlap elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán).
Ha a nyár folyamán ezt a könyvet olvassák el a gyerekek, akkor a megszokott,
sokrétű intelligenciára alapuló olvasónaplót készítsék el! (A választható feladatokat lásd a júniusi 3. téma 5., könyvtárlátogatással egybekötött tanegységében!)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek kapjanak
kedvet a könyv elolvasásához.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szövegolvasás
Kreatív írás
Rajzolás
Hangjáték, interjú
Mozgásos játék
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Ajánlott könyv
Rajzlap, írólap, rajzeszköz
Okostelefon, diktafon
Bábu vagy két üres konzervdoboz, labda

Hogy a gyerekek kedvet kapjanak az olvasáshoz, rendezzünk nekik interaktív
klubfoglalkozást a regény egy fejezetére alapozva! A feladatok a sokrétű intelligencia alapján készültek. A szöveg elolvasása után bármelyik feladatot elvégezhetik a gyerekek, amelyikhez kedvük van, akár többet is. (A feladatok elérhetők a
reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán.)
1. Kreatív írás (verbális-nyelvi intelligencia)
Olvasd el Tóbiás kutya beszámolóját! Majd képzeld el, hogy te vagy a család egyik
gyereke, és írd le te is az élményeidet a vártúráról!
2. Kutyaöltő, emberöltő (logikai-matematikai intelligencia)
Keresd ki a szövegből, mikor kezdődött Eger várának ostroma! Vajon hány „kutyaöltő” telt el azóta? Az emberöltő kb. 70 év, a kutyák átlag 10-14 évet élnek,
nyugodtan számolhatsz 12 évvel.
És hány emberöltő telt el azóta?
3. Tárgyrajz a múzeumból (vizuális-térbeli intelligencia)
Válaszd ki a Dobó István Múzeum honlapján a látogatóknak szóló virtuális séták
közül az egyiket! Tegyél egy sétát az egri várban, és rajzolj le egy tárgyat, ami
megtetszik! A fegyvertár képei kiválóan alkalmasak erre, de a bemutatótermek
tárgyai közül is választhatsz kedvedre valót.
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4. Kutyafüllel (zenei-ritmikus intelligencia)
A kutyáknak nagyon finom a hallásuk. „Füleljétek le”, vagyis hallgassátok a könyvrészletet Tóbiás kutya fülével! Válasszatok ki a szövegből egy részletet, és egészítsétek ki hanghatásokkal, zajokkal, majd adjátok is elő!
5. Bástyalövés (testi-mozgásos + kapcsolati intelligencia)
A Bástyalövés című játék Csukás István Játékos könyvéből kiválóan illik a témához. Próbáljátok ki! A játék leírása megtalálható a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán.
6. Tóbiás Egerben (természeti + verbális-nyelvi intelligencia)
A könyvben a család kutyája, Tóbiás vezet minket végig az egri váron. Képzeld el,
hogyan élhetett egy kutya az egri várban! Milyen szagokat érzett, milyen hangokat hallott, mivel tölthette napjait, amíg az egri hősök a csatára készültek? Ha
mindezt végiggondoltad, írd le Tóbiás kutya egy napját 1522 szeptemberében,
mintha ő mesélne róla!
7. Tóbiás-interjú (kapcsolati + verbális-nyelvi intelligencia)
Olvasd el újra a könyvrészletet, és készíts egy interjút Tóbiással egri élményeiről!
Az interjút leírhatod, de izgalmasabb, ha valakivel összefogsz, és diktafonnal fel
is veszitek.
8. Saját blog (önismereti + verbális-nyelvi intelligencia)
Mit gondolsz, neked mi tetszett volna legjobban ezen a kiránduláson? Írj róla egy
blogbejegyzést!
9. Hálaadó imádság (egzisztenciális + verbális-nyelvi intelligencia)
Olvasd el az egri vár ostromáról szóló részt, és írj hálaadó imádságot az egri
hősök nevében!
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60
perc

6.2 Az utolsó óriás

Iskolai mesemondó helyünkön, de otthoni vagy tábori esti meseként is felolvashatjuk Lipták Gábor: Az utolsó óriás című meséjét, ami a Haláp nevű tanúhegy
eredetéről szól.
Lipták Gábor gyűjtötte, ápolta a Balaton és környéke irodalom- és művelődéstörténeti hagyományait, meséje Aranyhíd című könyvében jelent meg 1961-ben,
amely a balatoni térséget felölelő monda- és regevilágból válogat.
A mese a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán is elérhető.

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Belemerülni a varázslatos táj ihlette mesébe.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mesehallgatás
Kreatív írás: eredetmonda, mese a tanúhegyekhez

A mesén felbuzdulva a gyerekek is megírhatják valamelyik Balaton-felvidéki
tanúhegy eredetmondáját vagy egy hozzá kapcsolódó mesét. A meseolvasást és
a kreatívírás-feladatot kapcsolhatjuk a Tanúhegyek partján című témánkhoz is (4.
tanegység).

6.3 Múzeum egy kisvárosban

min.
30
perc

Olvassuk el Keresztesi József: Múzeum egy kisvárosban című versét!
Mit tudunk meg a múzeumról? Mit tudunk meg a városról?
Felismerte-e valaki, hol lehet ez a múzeum?
Járt-e már valaki Gyöngyösön, a Mátra Múzeumban?
Nézzük meg a múzeum honlapjának képgalériáját, ahol az oroszlánokkal és mamutcsontvázzal is találkozunk (elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán)!

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Vers és múzeum rejtett
értékeinek felfedezése.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása és értelmezése
Ritmizálás, ritmikus
olvasás
Múzeumi képek böngészése
Múzeumlátogatás

A vers olyan szépen formált, mint egy antik szobor. Vizsgáljuk meg alaposabban,
és olvassuk időmérték szerint ritmizálva a sorokat, majd az egész verset:
Légy te a vendég – íme, a kastély,
Egy vén csontmamut él benne. 		
Várja egész nap a látogatókat, 		
Várja ebédjét fél egyre.			

–UU|––|–UU|––
––|–UU|––U
–UU|–UU|–UU|––
–UU|––|––U

Légy te a vendég, nyiss be az ajtón:
kristálykövek és gazdagság. 		
Kőoroszlánok őrzik a kertet, 		
kőből faragott nagymacskák. 		

–UU|––|–UU|––
––|UU–|–––
–U–|––|–UU|––
––|UU–|–––

Járjunk utána, milyen őskori leletek vannak a városunk vagy egy közeli város múzeumában! Ha kastély vagy múzeum van a településünkön, derítsük fel a történetétét!
Szervezzünk múzeumlátogatást a legjobbnak ígérkező helyre!
JEGYZETEIM



249

Mit szeretnénk
elérni?

Egy állatkerti kirándulás önmagában is nagyon
izgalmas, de ha ezt kiegészítjük az irodalom,
az ének, a mozgás és a kreatív szövegalkotás
tevékenységeivel, akkor valóban feledhetetlen
élményt szerezhetünk a gyerekeknek.

Miről szól
ez a téma?
Miért fontos
nekünk?
A vadaspark, állatkert az a hely, ahol közelről is
megfigyelhetjük a vadállatokat.
Az irodalom azonban olyan tulajdonságait is bemutatja az állatoknak, amelyek „szabad szemmel” nem láthatók, csak a képzeletünk segítségével foghatók fel.

Az állatok teremtése
Minimum 2x60 perces komplex szövegfeldolgozó
tábori vagy napközis foglalkozás
(magyar, hittan, természetismeret, kreatív írás,
technika, vizuális kultúra)
Miről szól ez
a tanegység?

Isten többek között a teremtésben mutatta meg fantasztikus
kreativitását, amiből nekünk is adott egy kicsit. Az állatok teremtésének témaköre lehetőséget nyújt arra, hogy a gyerekek kreatív
módon nyúljanak az irodalmi, biblikus vagy éppen fizikailag is
megjelenő anyaghoz.

Áttekintő vázlat

1.1 Az állatok teremtése
1.1a Állatnév-soroló
1.1b A nagy névadás
1.1c Az állatok teremtése
1.2 Agyagállatok
Összesen:

1.

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Miklya Luzsányi Mónika:
A nagy agyagozás
Nagy Bandó András:
Az állatok teremtése
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Szöveggyűjtemény
Multimédiás tábla/
eszköz
Füzet, íróeszköz

60 perc
10 perc
20 perc
30 perc
min. 60 perc
min. 2x60 perc

Agyagozás vagy gyurmázás eszközei, anyagai

Legelőször is azt kell felmérnünk, mennyire tudunk és szeretnénk vállalkozni az agyagozásra, vagy megelégszünk az azt kiváltó
Előkészületek
gyurmázással is. Utóbbi esetben is fontos megszervezni, hogy
mindenkinek jusson elég gyurma, amihez formázó pálca és alátétlap is szükséges.
A jól formálható agyag beszerzése, áztatása vagy nedvesen tartása némi tapasztalatot, szakértelmet igényel, amihez nem árt segítséget kérni. De ha van segítségünk és/vagy kísérletező kedvünk, bátorságunk, nagy közös élményben lehet
majd részünk a gyerekekkel.
A kiszárított agyagfigurákat ki is égethetjük, ami külön „bátorságpróba” lehet, ha
saját készítésű égetőgödörben történik.

JEGYZETEIM
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FELADATOK LEÍRÁSA
MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek a névadáson
keresztül fedezzék fel az
állatok jellemző tulajdonságait, karakterét.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Állatnévsoroló,
állatnévadás
Próza- és versolvasás,
-értelmezés
Mozgásos játék
Rímgyűjtés, rímszemle
Kreatív írás: rímalkotás,
rímes versszakok

1.1 Az állatok teremtése

60
perc

1.1a Állatnév-soroló

10
perc

1.1b A nagy névadás

20
perc

A gyerekek stafétaszerűen soroljanak állatneveket! A játék elején mondjuk
el, hogy semmilyen megkötés nincs: lehet vad- vagy háziállat, vízi lény vagy éppen
föld alatti, gerinces, hüllő, madár, de akár rovar vagy féreg is! A lényeg, hogy állat
legyen.
Hagyjuk a gyerekeket, hadd sorolják az állatokat, amíg jó kedvvel teszik! Egy ponton kérdezzük meg, hogy mit gondolnak, meddig tudnánk sorolni az állatok neveit! Valószínűleg végtelen hosszúnak tűnő ideig. Mert a zoológusok, az állatokkal
foglalkozó biológusok szerint jelenleg körülbelül 7,77 millió állatfaj él a földön,
bár ezek közül jelenleg alig egymilliót ismerünk.

De hogyan is történhetett az állatok teremtése a világ kezdetén?
Olvassuk el Miklya Luzsányi Mónika: A nagy agyagozás című meséjét, ami a
teremtés bibliai történeteit dolgozza fel, az állatok teremtésére és névadására
fókuszálva (vö. 1Mózes 2,18–20)! Figyeljük meg, Isten milyen feladatot adott a történet szerint az embernek! Miért lehetett ez érdekes feladat a számára?
Próbáljuk ki! Adjunk nevet az Állati névadás című tankockán látható érdekes állatoknak (elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán)! Ha a gyerekek
esetleg ismerik az állat nevét, nem baj, találjanak ki újakat! Keressünk olyan neveket, amelyek kifejezik az állat egy-egy tulajdonságát, vagy utalnak egész lényére!

Vedd figyelembe!

Az állatok eredeti neve rejtve van, de a kép jobb felső sarkában lévő ikonra kattintva megjelenik. A képek kattintással nagyíthatók.

1.1c Az állatok teremtése

30
perc

A gyerekek hangosan olvassák el Nagy-Bandó András: Az állatok teremtése című versét versszakonként! Amikor egy cselekvést, mozgást jelentő igét
olvasnak, akkor tapsoljanak egyet! Hányat kellett tapsolnunk? (Vigyázat, az igék
nem mindig ugyanott következnek!)

Olvassuk el hangosan újra a verset (versszakonként váltva a felolvasót), és a gyerekek mozogják is le, amit hallanak!
Na de ki cselekszik? Kiről szól ez a vers?
Miért nincs kimondva a neve? Hogyan nevezhetjük őt, aki mindezt végzi? (Isten,
Úr, Teremtő, Atya – sorolhatjuk Isten különféle megnevezéseit.)
Keressük meg a versben ismét az igéket! Mivel játszik itt a költő?
Mire utal az ige? (Az állat valamilyen tulajdonságára, például a zebrát csíkozta.)
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Mivel van még kapcsolatban? (A rímelő párjával: például csíkozta/púpozta. Itt
csak a hangzás számít, a hangokkal játszik a költő. Ő „hangokkal” teremt.)
Keressünk fura és vicces rímpárokat! Kinek melyik rímpár tetszik a legjobban?
(Például: bőrözte/szőrözte, röptette/köptette, botozta/motozta stb.)
Mi jellemzi ezeket a rímelő szavakat? (3-3 szótag, minden magánhangzó azonos,
mássalhangzó is csak 1-2 helyen változik, legtöbbször azonosak a toldalékok,
ezért nagyon hasonló a hangzásuk.)
Keressünk még ilyen rokon hangzású, szorosan összecsengő, 3-3 szótagú igéket!
Például: vakarta/takarta, sikoltott/rikoltott, pakolta/karolta, szerette/megette stb.
Majd egyénileg vagy párban írjanak a gyerekek egy-egy hasonló, „állat-teremtő”
versszakot (4 sor, 2 rímpár)!

Variáció

Írhatnak a gyerekek egy-egy versszakot a tankockán látható állatokról is. A
versben az állat kitalált neve szerepeljen, és nem fontos, hogy más állattal
legyen (rím)párban!
Végül az arra vállalkozók olvassák fel versszakaikat! Ha jól sikerül, az egész együtt
egy közös versnek is tekinthető. Ahogy Nagy Bandó András verse végén is azt
mondja a Teremtő: „nékem az egész kell!”

1.2 Agyagállatok

min.
60 perc

A napköziben vagy egy táborban talán jobban van időnk és lehetőségünk
az agyagozás több előkészítést igénylő tevékenységére építeni, mint iskolai
időben. Ha van rá lehetőségünk, az agyag beszerzése, nedvesen tartása mellett
szervezzük meg azt is, hogy valahol kiégethessükaz agyagfigurákat!
Ha nem tudjuk vállalni az agyagozást, nem gond. Akkor a jól ismert gyurmával
készítsenek a gyerekek állatfigurákat! Az se baj, ha az interneten keresnek még
érdekes, alig ismert állatokat, és azokat formázzák meg.

Variáció

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Térlátás, képzelet, formakészség fejlesztése.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Agyagozás vagy gyurmázás
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Agyagozás vagy gyurmázás eszközei, anyagai

Aki szeret kísérletezni, és kalandra éhes gyerekei vannak, megpróbálhatja a
gödörégetést is. Tábori körülmények között vagy egy szabad nyári napon Az első
agyagozásom, első gödörégetésem című blogbejegyzés képsorát és tanácsait
követve próbálkozhat (elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán).
(Egy személyes élmény: Első agyafigura-égetésünket egy alsós tanítványunk
kezdeményezte, magunktól eszünkbe sem jutott volna, hogy cserépkályhában
próbálkozzunk az égetéssel. Fahasábok között szépen sikerült, archaikus hatású
cserepek születtek. Slusszpoénja az esetnek, hogy a fiú később egyetemet végzett, méghozzá régész szakon.)
JEGYZETEIM
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2.

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Zelk Zolán: Mese a legokosabb nyúlról
Papp-Für János: Rímkitaláló találós kérdések
(online)
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Névjegykártya, etikett
(öntapadó matrica)
Szöveggyűjtemény
Internet, projektor,
hangfal
Füzet, íróeszköz

Furfangoló
Minimum 60 perces szövegfeldolgozó foglalkozás
(magyar, dráma, kreatív írás)
Miről szól ez
a tanegység?

A mesébe bújt vers spontán, majd tudatos felfedezése önmagában is érdekessé, izgalmassá teszi a szöveget. A mese találós
kérdései, majd a további találóskérdés-verseny fokozza az izgalmakat, amit a végén kreatív szövegalkotással lehet „levezetni”.

Áttekintő vázlat

2.1 Furfangoló
2.1a Címek az osztályban
2.1b A legokosabb nyúl
2.1c Versbújócska
2.1d Találósok
Összesen:

min. 60 perc
10-20 perc
15 perc
15 perc
20-25 perc
min. 60 perc

A záró feladat versengő és kreatív részére akár több időt is fordíthatunk. A találós kérdések online találhatók meg, ami azért is
Előkészületek
fontos, hogy a gyerekek ne találkozhassanak előre a megoldásokkal. Másrészt így magunk választhatjuk ki, mely találósokat
olvassuk fel, és akár rögtönözve is válogathatunk.
A rímkitaláló találósok kórusválasza is lehet verseny: amelyik válasz leghangosabban hangzik (legtöbben mondják), az a győztes.

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A logikus és kreatív
gondolkodás együttes
fejlesztése.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Kooperációs játék
Dramatikus szövegolvasás
Szövegtranszformáció
Találós kérdések megfejtése
Kreatív írás: rímes-ritmikus vers és próza
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Névjegykártya, etikett
(öntapadó matrica)
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FELADATOK LEÍRÁSA
2.1 Furfangoló
2.1a Címek az osztályban

min.60
perc

10-20
perc

Készítsünk kis névjegykártyákat, amire különböző, vicces, képzeletbeli
címeket és rangokat írunk! Például:
Főtudor
Humorzsák
Erős Pista
stb.
A címek és rangok között szerepeljen a Furfangmester és a Polgármester is!
Ha több időt tudunk szánni a feladatra, akkor annyi etikettet gyártsunk (öntapadó matricára), ahány gyerek van! Mindenki kapjon egyet, azután ragassza
valakinek a mellkasára, aki szerinte legjobban megérdemli a címet! Aki már

kapott címet, üljön le! Ha elfogynak a gyerekek és a kártyák, néhányan mondják
el, melyik címet kinek adták, és miért! A címzett is fejtse ki, hogy alkalmasnak
tartja-e magát a feladatara, és indokolja is az állítását!
A másik, gyorsabb megoldás, ha néhány címet, rangot felírunk a táblára, és szavaznak a gyerekek, ki lenne a címre a legalkalmasabb. Aki a legtöbb szavazatot
kapja, az nyeri el a címet.

2.1b A legokosabb nyúl

Olvassuk fel Zelk Zolán: Mese a legokosabb nyúlról című meséjét dramatizálva! Egy szereplőt olvashat egy gyerekcsoport is.
Szereplők:
Narrátor (lehet a pedagógus vagy egy jól olvasó gyerek)
Róka
Szarvas
Őz
Nyúl
Bagoly

15
perc

Hogy döntötték el az állatok, ki legyen a polgármester?
Nálunk az osztályban megegyezne-e a polgármester és a furfangmester személye? Ha igen, miért igen? Ha nem, miért nem?

2.1c Versbújócska

15
perc

Észrevettetek-e a mese szövegében valami érdekeset, szokatlant? Mi az?
(Hallgassuk meg a gyerekek ötleteit, feltehetőleg észreveszik azt is, hogy versről
van szó! Ha mégsem, akkor a következő kérdéssel mi mondjuk ki!)
Ki vette észre, hogy ez valójában egy vers? Miről lehet könnyen észrevenni a
mesébe bújt verset? (Páros rímek, a mesekezdő „Egyszer volt, hol nem volt”
kivételével.)
Alakítsuk át verssé a gyerekekkel a mese egy részét (vagy akár az egészet)! Keressétek meg a rímeket, és kis álló vonallal jelöljétek, hol kezdődne egy új sor, ha
sorokba lenne törve a vers! (Ha van rá idő, egy-egy részét le is írhatjuk sorokba
törve, vers formájában.)

Vedd figyelembe!

A szöveg műfaja: makáma, ami az arab irodalomban született, de a magyar
irodalomban is elterjedt műfaj. Formája: rímes, ritmikus próza, tartalma változatos lehet, de eredetileg a makámák anekdotikus történetek, példamesék voltak.
Arany János is írt egyet: A poloska címmel, melynek az elején megjegyzi: „Makámát írni… nem tréfa dolog; – annyi, mint: repülni gyalog”.

JEGYZETEIM
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2.1d Találósok

20-25
perc

Rendezzünk találóskérdés-versenyt, aminek tétje: Ki lesz nálunk a Furfangmester? A találós kérdések elérhetők a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény
aloldalán.
Rímjátékra is lehetőséget ad Papp-Für János: Rímkitaláló találós kérdések című
sorozata (elérhető ugyanott). Játszhatjuk úgy, hogy a választ a gyerekek kórusban
mondják (már aki kitalálta).

Vedd figyelembe!

A rímkitaláló találósokat ajánljuk a téma 5. tanegységében is. A játék akkor
igazán élvezetes, ha spontán és meglepetésszerű. Ha a gyerekek már ismerik,
kevésbé érdekes (ezért nem szerepelnek a találósok a szöveggyűjteményben). A
tervezésnél ezért gondoljuk át, melyik tanegységet szeretnénk megoldani, illetve
melyiknél alkalmazzuk inkább a rímkitaláló játékot!

Variáció

Nemcsak a megoldást/rímet lehet kitalálni, hanem magát a találós kérdést,
illetve a szöveget is. Furfangmester mellett Udvari költő vagy Versfaragó mester
címre is pályázhat, aki a legjobb, legviccesebb szöveget írja a következő formákban és tartalmakkal:
• Írj egy találós kérdést rímes, ritmikus vers formában!
• Írj egy rövid párbeszédet rímes, ritmikus vers formában!
• Írj egy rövid meserészletet rímes, ritmikus próza formában! (Tehát nem kell
verssorokra tördelni.)
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3.

Petymeg és társai
3x60 perces komplex szövegfeldolgozó, szöveg- és
képalkotó óra (magyar, kreatív írás, vizuális kultúra)
Az állatok a gyerekek kedvencei, az állatkarakterekkel mindent
el lehet nekik mesélni. Még a nyelv, a hangok világának jellegMiről szól ez
zetességeit, szépségeit is. Mintha hangvidékeken járnánk, úgy
a tanegység?
járhatjuk be velük a versek tereit, és fedezhetjük fel azokat a
hanghatásokat, nyelv- és ritmusjátékokat, amelyek az adott állatkarakter ábrázolásának fő nyelvi eszközeivé válnak. Mindezt a szöveg- és képalkotás lehetőségével írhatják a gyerekek tovább.

Áttekintő vázlat

3.1 Petymeg és társai
3.1a Petymeg
3.1b A reszkető rozmár
3.1c Mormota
3.2 Írásműhely
3.3 Festőműhely
Összesen:

Előkészületek

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Kovács András Ferenc:
Egy pettyes petymeg
Kovács András Ferenc:
Reszket a rozmár…
Kovács András Ferenc:
Mormota
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Szöveggyűjtemény
Internet, projektor,
hangfal

60 perc
20 perc
20 perc
20 perc
60 perc
min. 60 perc
3x60 perc

Füzet, íróeszköz
Vízfestés, kollázs, papírapplikáció anyagai,
eszközei

A festőműhely anyagainak, eszközeinek előkészítése igényel
komolyabb munkát, ha valóban azt szeretnénk, hogy a gyerekek
szabadon választhassanak. Érdemes külön asztalt biztosítani a
vízfestés, a papírkollázs, illetve a textil- és vegyes kollázs anyagainak. A gyerekek egyedül, párban és kis csoportokban is dolgozhatnak egy-egy asztal körül. Nagyobb méretű kollázsképet akár
többen is készíthetnek együtt.

FELADATOK LEÍRÁSA
3.1 Petymeg és társai
3.1a Petymeg

tanegység

60
perc

20
perc

Először játsszunk asszociációs játékot: Ki vagy mi lehet a petymeg?
Hallgassuk meg a gyerekek ötleteit, de ne értékeljük! (Ha köztük van a jó megoldás, akkor is tegyünk úgy, mintha csak egy lenne a lehetséges válaszok közül!
Esetleg szólhatunk a gyerekeknek előre, hogy aki pontosan tudja, az az ötletelés
során inkább hallgasson.)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A versekben rejlő állatkarakter és hangzásvilág összefüggésének
felfedezése.

JEGYZETEIM
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Névasszociációs játék
Vers olvasása, értelmezése
Nyelvjátékok felismerése
Hangutánzás, hangfestés
felfedezése
Hangzós olvasás
Versritmus felismerése,
ritmikus versolvasás

Ezután olvassuk el Kovács András Ferenc: Egy pettyes petymeg című versét!
• Megtudjuk-e pontosan, mi lehet az a petymeg? Mire gondolhatunk a vers alapján? Mi utal rá?
A gyerekek aláhúzhatják a versben a konkrét információkat (élőhely: hegy; előfordulás: Afrika, India; megjelenés: foltos, pettyes).
• Mi lehet így azok közül, melyeket először gondoltunk?
• Szerintetek mivel foglalkozik inkább a vers?
• Az állat életmódjával? Megjelenésével? Vagy a nevében rejlő nyelvjátékkal?
A választ igazoljátok a versből kiemelt részekkel!

Vedd figyelembe!

A petymegről bővebben a Wikipédia oldalán olvashatunk. A Közönséges petymeg
és Indiai cibetmacska szócikkek elérhetőek a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény
aloldalán.

3.1b A reszkető rozmár

20
perc

Reszkessünk, dideregjünk, brrr…!
Olvassuk el Kovács András Ferenc: Reszket a rozmár… című versét úgy, hogy minden versszakot más olvas, kórusban pedig reszketve mondjuk, hogy „Brrr…”!
Csak a záró hangutánzás reszket? Milyen hangok ismétlődnek gyakran a versben,
amitől az egész szöveg reszketős lesz? Keressük meg és karikázzuk be ezeket!
Olvassuk el újra reszketősen az egész verset: figyeljünk a hangok hangulatteremtő szerepére!
Nemcsak a hangok ismétlődnek, hanem a szavak és sorok is. Figyeljük meg a vers
első két versszakát, és keressük meg a következő versszakokban, hogy mi ismétlődik, illetve mit változtatott meg a költő! Ezek a változtatások miben módosítják
az adott versszak jelentését?
Végül mi történik a rozmárral?

Vedd figyelembe!

Gyakran ismétlődik a r, z és m hang, jellemző a mássalhangzótorlódás (például
rc, rk, zm), a magánhangzók közül pedig a mély hangrendű a, á és o szerepel
gyakran – ezek mind az úgynevezett hangfestés eszközei, amely itt hideg, reszkető, borzongató hangzással erősíti a jelentést.

3.1c Mormota

20
perc

Durmoljunk, horkoljunk, hortyogjunk!
Rendezzünk horkolóversenyt! Ki tud hangosabban horkolni? Ki tud viccesebben,
dallamosabban, hosszabban stb. horkolni?
Ki tudjátok-e egészíteni a szólást: Úgy alszik, mint…?
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Mit jelent ez a szólás? Tudtátok-e, hogy a mormota 6-7 hónapos téli álmot alszik?
Olvassuk el Kovács András Ferenc: Mormota című versét előbb magunkban, majd
mormolva!
Ki az, aki önállóan is elmormolná a verset? Hallgassunk meg néhány mormoló
felolvasást!
Amelyik a legdallamosabb volt, illetve leginkább megközelítette az időmértékes
dallamritmust, azt emeljük ki, meg is lehet ismételni!
A vers mormotája elég dallamosan horkol, álmában is ringatja magát. A versritmus szabályosan ismétlődik. Keressük meg a rövid-hosszú szótagok váltakozásának a szabályát (gyerekekkel elég a tá-ti ritmusneveket használni)!
Durmol a mormota: boldog,
horkol a mély hegyi likba:
bús üreget telehortyog,		
hogy belerendül a szikla…

– U U|– U U|– – tá-ti-ti|tá-ti-ti|tá-tá
– U U|– U U|– U tá-ti-ti|tá-ti-ti|tá-tá
– U U|– U U|– – tá-ti-ti|tá-ti-ti|tá-tá
– U U|– U U|– U tá-ti-ti|tá-ti-ti|tá-tá

Vedd figyelembe!

A vers pontosan követi Weöres Sándor: A tündér című versének ritmusát. Ráadásul annak utolsó versszaka is az alvásról, álomról szól, így konkrét párhuzama a
mormotás versnek:
Bóbita, Bóbita álmos,
Elpihen őszi levélen,
Két csiga őrzi az álmát,
Szunnyad az ág sürüjében.

3.2 Írásműhely

60
perc

Kreatívírás-feladatok önálló munkához a gyerekek választása alapján (aki szeretné, több feladatot is megoldhat):
Kovács András Ferenc: Egy pettyes petymeg
• A címben csupa ’e’ magánhangzót találsz. Te is írj egy verset „petymeg” nyelven,
ami tele van ’e’ magánhangzókkal! (Lehet benne más magánhangzó is.)
• A petymeg számolgatta a pettyeit, és egy kicsit belegabalyodott. Segíts neki
egy számmondókával! Írj egy verset, mondókát a számok neveivel, hogy tovább
juthasson az egynél!
• Képzeld el, hogy a számtanból gyenge kis petymegnek melyek az erősségei! Írj
erről egy verset vagy történetet (mesét)!

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A versek hangzásvilágának, képeinek, történetének alkotó továbbírása.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Kreatív írás: vers, mondóka, történet (mese)
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Kovács András Ferenc: Reszket a rozmár…
• Keresd meg újra a vers reszkető hangjait! Te is írj egy „reszketős”, „fázós” verset,
amiben ezek vagy hasonló mássalhangzók gyakran ismétlődnek!
• Segíts a rozmárnak, hogy mozduljon ki a helyzetéből, és ne fagyjon bele a farka
a vízbe! Írj egy rozmármozgató verset, mondókát!
• Képzeld el, hogy a rozmár kitalál valamit a hideg ellen! Mi lehet az? Írj egy verset vagy történetet (mesét) a rozmár védekezéséről!
Kovács András Ferenc: Mormota
• A vers ritmusa ringató jellegű, mintha mormotája az álom hajóján ringatózna.
Írj egy hasonló ritmusú verset, ami szintén úgy ringatózik, mint egy álomhajó!
• A mormota olyan boldog, hogy nem is akar nagyon felébredni. Mégis ébrednie
kell, ha eljön az ideje. Írj neki egy ébresztő dalt, mondókát!
• A mormota boldogan alszik, hosszú álma is boldog lehet. De miről álmodik? Írd
meg egy álmát vers vagy történet (mese) formájában!
Végül olvassák fel egymásnak írásaikat az arra vállalkozó gyerekek!

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A karakterábrázolás, formakészség fejlesztése.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vízfestés vagy papírapplikáció, kollázskép
készítése
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Vízfestés, kollázs, papírapplikáció anyagai,
eszközei

3.3 Festőműhely

min. 60
perc

Milyen a valóságban a versekben bemutatott három állat (Kovács András Ferenc:
Egy pettyes petymeg; Kovács András Ferenc: Reszket a rozmár…; Kovács András
Ferenc: Mormota)? Nézzük meg a Petymeg, rozmár, mormota című tankockán
(elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán)!
Majd válasszanak a gyerekek a három állat közül egyet, és ábrázolják azt jellemző
alkatával, testtartásával, környezetével!
Egyik ajánlott technika a vízfestés, különösen a petymeg (pettyezés, pettyegetés)
és rozmár (vizes kék felületek) esetében.
Másik ajánlott technika a papírkollázs, tépett papírapplikáció, ahol a foltoknak és
színhatásoknak szintén kiemelt szerep jut.
Javasoljuk a vegyes, illetve textilkollázst is, amivel különösen a mormota kuckóját, annak meleg, puha hangulatát lehet visszaadni.

Vedd figyelembe!

A vízfestés technikájáról a júliusi első (Tenger) téma, második tanegységénél
(Nyári sós) írtunk bővebben, ahol oktató videót is találunk (11-1/2).
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Erdő témanap
Minimum 4x60 perces komplex tábori foglalkozás
(magyar, természetismeret, dráma, kreatív írás,
technika, testnevelés)
Az erdei állatok közül a nyulakkal, az őzekkel és a szarvasokkal
fogunk foglalkozni bővebben ezen a témanapon. A nyuszi-témáMiről szól ez
ban nemcsak a vadnyulak mozgásával ismerkedünk meg, hanem
a tanegység?
játékos formában a KRESZ-táblákkal is. Megtanulunk különbséget tenni az őzek és a szarvasok között, együtt álmodozunk vagy
küzdünk velük, és még egy erdei tesiórán is részt vehetünk.

Áttekintő vázlat

4.1 Nyuszi-KRESZ
min. 120 perc
4.1a KRESZ-táblák
10 perc
4.1b Nyuszi-KRESZ
20 perc
4.1c Nyuszi KRESZ-táblák
60 perc
4.1d Nyúlvadászat
min. 30 perc
4.2 Őzek és szarvasok
60 perc
4.2a Mind őzike?
15 perc
4.2b Szelíd őz, agancsos vitéz
15 perc
4.2c Őz- és szarvasnézőpont
30 perc
4.3 Erdei tesi
min. 60 perc
Összesen:
min.4x60 perc

4.

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Börcsök Mária:
Nyuszi-kresz
Janicsák István: A nyúl
Csukás István:
Róka-mese
Csukás István: Őz-mese
Szepesi Attila:
Agancsos vitézek
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Internet, projektor,
hangfal
Szöveggyűjtemény
Füzet, íróeszköz
Hullámpapír, ollók, tempera, festőeszközök vagy
színes papír, ragasztó,
olló
Szükséges tornaszerek

Tábori keretek között könnyebb „erdei iskolai” körülményeket teremteni, de mindez iskolai szervezésben sem lehetetlen. IgyekezElőkészületek
zünk, amit csak lehet, a szabadban – udvaron, ligetes területen
– megvalósítani! Már a KRESZ-táblák készítése is történhet kint,
az elhelyezésükről és a velük való játékról nem is beszélve. A záró
sportfoglalkozás pedig élő szintézisét adja a témanapnak, ugyanazon a külső
helyszínen.

JEGYZETEIM
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FELADATOK LEÍRÁSA
MIT AKARUNK ELÉRNI?
Közlekedési ismeretek
szélesítése, jelképes
alkalmazása az állattörténetre.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Párosító multimédiás
feladat
Versek olvasása, ritmizálása
Mozgásos, dramatikus
játék
Kreatív írás: vers, hír,
hivatalos jelentés
KRESZ-táblák készítése,
elhelyezése
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Hullámpapír, ollók, tempera, festőeszközök vagy
színes papír, ragasztó,
olló

4.1 Nyuszi-KRESZ

min.
120 perc

4.1a KRESZ-táblák

10
perc

4.1b Nyuszi-KRESZ

20
perc

Oldjuk meg KRESZ-táblák című tankocka feladatát (elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán)! A gyerekek keressék meg azokat a
KRESZ-táblákat, amelyek nem léteznek a valóságban! Vigyázat! A kérdés beugratós. Mobilozó gyalogost ábrázoló tábla nem létezik, viszont a Sünveszély! egyre
többször feltűnik az utak mellett, bár nem hivatalos KRESZ-tábla.

Olvassuk fel a gyerekeknek Börcsök Mária: Nyuszi-kresz című versét, majd
játsszuk is el az erdei közlekedési helyzetet!
Vajon mi jelentett a nyuszinak egérutat? Mit jelent az „egérút” kifejezés? Mi benne a poén? (Nyúlnak egérút? Nyusziválasz: Ha az élet úgy hozza, igen.)
Ezután a gyerekek kis csoportokban alakítsanak ki a versben olvashatóhoz hasonló erdei „közlekedési” helyzeteket, és játsszák, mozogják le! Majd írjanak róla
verset, rendőri jelentést vagy rövid hírt a közlekedési hírek rovatba!

Vedd figyelembe!

A csoportmunka közlekedési helyzetében más állatok is szerepelhetnek, mint a
versben.

4.1c Nyuszi KRESZ-táblák

60
perc

A KRESZ-táblák című tankocka alapján a gyerekek készítsenek hullámpapírból nagy (legalább 30 cm átmérőjű), KRESZ-táblákat, temperafestéssel vagy
papírapplikációval!
Legyenek általános, a valós közlekedésre is érvényes táblajelek, és legyenek speciális, csak a nyuszi-KRESZ-re érvényes jelek!
Ha elkészültek, a táblák elhelyezésével kialakíthatunk az udvaron, vagy egy
fás-ligetes területen erdei közlekedési tanpályát, vagy egy forgalmas útszakaszt.
Természetesen el is játszhatnak egy-egy közlekedési helyzetet a táblák között a
gyerekek (spontán játékkal).

4.1d Nyúlvadászat

min.
30 perc

A gyerekek hallgassák meg Janicsák István: A nyúl című versét Gálvölgyi
János előadásában (elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán)!

Fedezzük fel együtt a vers „cikcakkfutását”, erőteljesen váltakozó időmértékes
ritmusát! Kétsoronként egybeírva az alábbi szabályos ritmus jön ki, amit lekopoghatunk a kezünkkel, ledoboghatunk a lábunkkal is:
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Látod a nyúlnak a farka rövid,		
fürge a lába, ha messze szökik.		
Bámul a farkas, a róka, a nyest,		
nem fut a nyúl soha nyílegyenest.
Cserje tövében a fűbe lapul,		
kedves az élete, félti a nyúl. 		

–UU|–UU|–UU|–
–UU|–UU|–UU|–
–UU|–UU|–UU|–
–UU|–UU|–UU|–
–UU|–UU|–UU|–
–UU|–UU|–UU|–

Olvassuk el Csukás István: Róka-mese című versét, majd mondogassuk hangosan, csúfondárosan! Ritmusát az ütemhangsúly alakítja:
Róka, róka, róka rőt,
mért kerülöd az erdőt,
az erdőnek az alját,
a bokornak a gallyát?
Irhád csapzott, farkad kóc,
hiába is lopakodsz,
hiába is tekeregsz,
egyszer csúnya vége lesz!
Végezetül a gyerekek írjanak a nyusziról vagy a rókáról egy mondogatásra alkalmas, mondókaszerű verset, a Janicsák-vers vagy a Csukás-vers ritmusában!

4.2 Őzek és szarvasok
4.2a Mind őzike?

60
perc

15
perc

A gyerekek (de jobbára felnőttek is) gyakran keverik, illetve nem tudnak
különbséget tenni az őz és a szarvas között. Az Őz vagy szarvas? című tankocka
segítségével a gyerekek megtanulhatják a különbségeket (elérhető a reftantar.
hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán).
A csoportosításnál nem látszik, de a kép jobb felső sarkában lévő i-betűre kattintva láthatóvá válnak az állatnevek is. De ne csak a neveket fedjük fel, hanem
beszéljük is meg, miben különböznek az őzek és a szarvasok, illetve azt, hogy
ezek hímjét, nőstényét és kicsinyeit hogyan nevezzük!

Vedd figyelembe!

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Az őzek és a szarvasok
különbségének megfigyelése, a fogalmak
differenciálása.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Csoportosító multimédiás feladat
Vershallgatás, kihangosítás: asszociációk
Vers értelmezése
Kreatív írás: monológ
vagy történet állat-nézőpontból

Alapvető különbség, hogy az őzek kisebbek, törékenyebb testalkatúak, mint a
szarvasok. (A hasonlóság is természetes, hiszen rendszertanilag az őzek a szarvasfélék családjába tartoznak.) Az őzbaknak szarva van, míg a szarvasnak (nálunk
első sorban a gím- és a dámszarvas a gyakori) kifejlett agancsa. Az elnevezéseik
is különböznek. Az őzek a kecskéktől kölcsönözték elnevezéseiket (őzbak, suta,
gida), míg a szarvasok a szarvasmarhától (szarvasbika, tehén, borjú).
JEGYZETEIM
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4.2b Szelíd őz, agancsos vitéz

15
perc

A gyerekek feküdjenek végig a szőnyegen vagy a füvön, hunyják le a szemüket, mi pedig olvassuk fel Csukás István: Őz-mese című versét! A vers olvasása
után, még mindig behunyt szemmel, „hangosítsák ki”, mondják ki hangosan, hogy
milyen szavak, kifejezések jutottak eszükbe a vers hallgatása során!
Ugyanezt a játékot végezzük el Szepesi Attila: Agancsos vitézek című versével is!
Majd felemelkedve hasonlítsuk össze a két vers állatszereplőit!
• Hogyan jelenik meg az őz az első versben? Mit jelent a szelídsége? Milyen a
szeme? Hová néz vele?
• Hallottátok már azt a kifejezést, hogy őzike-szemekkel néz? Mit jelent ez? (barna, kerek, nyitott, szép, szelíd)
• És a szarvasok, az agancsos vitézek mit tesznek a második versben? Tudjátok-e,
miért viaskodnak?

Vedd figyelembe!

A gímszarvas párzási időszakát szarvasbőgésnek nevezzük, ez általában augusztus végétől szeptember végéig tart. A szarvasbika jellegzetes hangjával a teheneket terelgeti, és jelzi a többi bikának, hogy ki a hárem ura. A bőgés már egyfajta
versengés a bikák között. Ha trónkövetelő jelentkezik, felkeresi az ellenfelét,
és egymás körül ballagva, bőgve, agancsot mutogatva próbálják eldönteni, ki a
rátermettebb. Ha így sem dől el, melyikük az erősebb, akkor összecsapnak az
agancsok, és megkezdődik a viadal, birkózni kezdenek egymással. Az agancs nem
a sérülések okozására szolgál, tehát nem döfködnek vele. Az agancsszáron található ágak egymásba akadnak, megakadályozva a másik bika megszúrását. Ennek
ellenére előfordulnak sérülések is.
A szarvasbőgésről bővebben olvashatunk a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény
aloldalán.

4.2c Őz- és szarvasnézőpont

30
perc

Hova néz, mit lát a messzi távolban a szelíd őz? Mit lát az őzsuta, az őzbak, az őzgida? Mire vágyik, hogyan képzeli az életét a messzi távolban?
Fogalmazd meg ezt egy belső monológ vagy történet formájában az őz nevében
(mintha ő beszélne)!
És mit gondol az agancsos vitéz, a szarvasbika viadal közben? Hogy látja a
párharcot a szarvastehén? Mit gondol a felnőttek harcáról a szarvasborjú? Fogalmazd meg ezt egy belső monológ vagy történet formájában az egyik szarvas
nevében (mintha ő beszélne)!
Végül a vállalkozók olvassák fel az írásaikat!
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4.3 Erdei tesi

min.
60 perc

A téma zárásaként tarthatunk egy erdei tesiórát, ahol az erdei állatok mozgására
emlékeztető feladatokat végezhetnek a gyerekek.
Például futások, sorversenyek:
• Nyúlugrások
• Cikcakk-futás, cikcakk futóverseny
• Cikcakk-fogó
• Sántaróka-futás
• Sántaróka-fogó
• Bakugrások
• Akadályfutás

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Állatokat utánzó
mozgásokon keresztül
játékos azonosulás az
állatkarakterekkel.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos gyorsasági,
ügyességi és küzdő
játékok
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Szükséges tornaszerek

Párviadalok:

• Botbirkózás: egy botot fogva kell az ellenfelet egy néhány méter átmérőjű körből kitolni, kihúzni, kifordítani (a botot elengedni közben nem szabad).
• Told át, told ki a másikat: Páros küzdelem, amikor a két küzdő fél egymásnak
feszül, és a másikat át kell tolni egy vonalon, vagy ki kell tolni egy körből.

A nyuszi KRESZ-táblákat felhasználva rendezhetünk nyuszi közlekedési versenyt is.

JEGYZETEIM
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5.

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Papp-Für János: Rímkitaláló találós kérdések
(online)
Csukás István:
Zsiráf-mese
Csukás István:
Óriáskígyó-mese
Csukás István:
Zebra-mese
Csukás István:
Víziló-mese
Orbán Ottó: Krokodil
Orbán Ottó: Oroszlán
Orbán Ottó: Tigris
Gryllus Vilmos: Tigris
Tóth Krisztina: Szurikáta
Egyed Emese:
Étrendek (online)
Gyárfás Endre: Panasznap az állatkertben
Kollár Árpád:
Az állatgondozó (online)
Tarbay Ede: A majom
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Kinyomtatott versek
Szöveggyűjtemény
Füzet, íróeszköz

Állatkertlátogatás
4x60 perces komplex állatkerti témanap
(magyar, természetismeret, ének-zene, kreatív írás,
dráma, testnevelés)
Miről szól ez
a tanegység?

Egy állatkerti kirándulás önmagában is nagyon izgalmas, de ha
ezt kiegészítjük az irodalom, az ének, a mozgás és nem utolsó
sorban a kreatív szövegalkotás tevékenységeivel, akkor valóban
feledhetetlen élményt szerzünk a gyerekeknek.

Áttekintő vázlat

5.1 Melyik állat vagyunk?
5.1a Rímkitaláló
5.1b Melyik állat vagyunk?
5.1c Játék a versekkel
5.2 Állati étlapok
5.2a Jön a tigris
5.2b Szurikáta őrszem
5.2c Szurikáta étlap
5.2d Állati étlapok
5.2e Állati panaszok
5.2f Az állatgondozó
5.3 Majomház
5.3a Majomritmusok
5.3b Utánozás, majomszokás
5.3c Krokodil és majmok
Összesen:

60 perc
15 perc
30 perc
15 perc
120 perc
15 perc
20 perc
10 perc
25 perc
25 perc
25 perc
60 perc
20 perc
20 perc
20 perc
4x60 perc

A játékok, feladatok egy előkészítő témanapon, de jobb esetben
az állatkertben, vadasparkban is megtarthatók, ha van a leülésElőkészületek
hez, mozgáshoz megfelelő füves terület.
A párban, csoportmunkában használt verseket ki kell nyomtatni,
és versenként szét kell vágni előre. A nyomtatandó versek betördelve, online is megtalálhatók a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán.
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FELADATOK LEÍRÁSA
5.1 Melyik állat vagyunk?
5.1a Rímkitaláló

60
perc

15
perc

Olvassuk fel a gyerekeknek Papp-Für János: Rímkitaláló találós kérdések
című verseit, és ők fejtsék meg azokat! Játszhatjuk úgy is, hogy a választ a gyerekek kórusban mondják.

Vedd figyelembe!

A rímkitaláló találósokat ajánlottuk már a téma 2. tanegységében. A rímkitaláló
játék akkor igazán élvezetes, ha spontán és meglepetésszerű. Ha a gyerekek már
ismerik, kevésbé érdekes. Ezért gondoljuk át, melyik tanegységet tudjuk megoldani, illetve melyiknél alkalmazzuk inkább ezt a játékot!
A találósok a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán online megtalálhatók,
ahonnan vagy kinyomtathatjuk előre, vagy okostelefonnal el tudjuk érni.

5.1b Melyik állat vagyunk?

25
perc

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Az állatok játékos
megismerése a verseken
keresztül.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Rímkitaláló játék
Versolvasás
Kooperációs mozgásos
játék
Sorkitaláló, rímkeresés a
sorokhoz
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Kinyomtatott versek
A versek elérhetők a
reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán
Reftantár tanegység link

Játsszunk állatkitalálóst! A gyerekek alkossanak párokat, minden pár kapjon egy verset a következők közül:
Csukás István: Zsiráf-mese
Csukás István: Óriáskígyó-mese
Csukás István: Zebra-mese
Csukás István: Víziló-mese
Orbán Ottó: Krokodil
Orbán Ottó: Oroszlán
Orbán Ottó: Tigris
A párok olvassák el együtt a verset, majd párban jelenítsék meg az adott állatot
úgy, hogy mindketten az állat egy-egy része legyenek! Például elefánt: egyik a
feje és az ormánya, másik a teste.

Vedd figyelembe!

A verseket külön-külön cédulára, a párok várható számának megfelelően ki kell
nyomtatni előre (nagyobb létszám esetén több pár is kaphatja ugyanazt a verset). A versek a könnyebb nyomtatás végett betördelve, online is megtalálhatóak
a reftantar.hu-n.

5.1c Játék a versekkel

20
perc

Folytassuk a kitalálós játékot verssorokkal! Osszuk szét újra a hét verset
úgy, hogy minden vers máshoz kerüljön, mint akinél az előbb volt, és minden
vers csak egy helyen legyen! Ha többen vannak a gyerekek, alkossanak kis csoportokat egy-egy vers körül!
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A csoportok feladata, hogy válasszanak ki egy olyan sort a versből, amiben nincs
benne az állat neve, de ami jellemző az állatra. Ezt az egy sort fogják majd felolvasni.
(A Tigris című vers esetében két sort is választhatnak, mert itt rövidebbek a sorok.)
A csoportok egymás után felolvassák a sort, a többieknek pedig ki kell belőle
találni, hogy milyen állatról van szó. Ha nem sikerül, segítségül még egy sort
kérhetnek a versből (az állat neve ebben sem szerepelhet).
Ha mindenki sorra került, keressünk a kiemelt sorokra rímelő szavakat, esetleg teljes sorokat (többféle megoldás is elhangozhat)! Végül olvassa fel valaki a
csoportból az eredeti rímet, illetve rímelő sort!

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Az állatok játékos megismerése, ismeretek alkotó
alkalmazása
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Animációs film megtekintése
Énektanulás
Mozgásos fogójáték
Versek olvasása és értelmezése
Kreatív írás: étrend,
panasz fogalmazása
Szituációs játék

5.2 Állati étlapok

120
perc

Az alábbi feladatsor is olyan, mint egy étlap: nem fontos végigenni. Nyugodtan
választhatunk róla a helyzetnek és a lehetőségeinknek megfelelően. Egyes feladatok párhuzamosan, egymás mellett is végezhetők (például d-e-f sorozat).

5.2a Jön a tigris

15
perc

A gyerekekkel nézzük meg Gryllus Vilmos: Tigris című dalának animációját (elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán)! Figyeljék meg, mit
eszik a tigris a kisfilmben!
Beszéljük meg, hogy valójában mit eszik a tigris!
Majd tanuljuk meg a dalt, és mozogjunk is hozzá!

5.2b Szurikáta őrszem

20
perc

Ha lehetőségünk van rá, nézzük meg a szurikátákat, vagy a gyerekek nézzék meg a róluk szóló videofilmet (elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény
aloldalán)! Vajon miért állnak rendszeresen két lábra a szurikáták?
Ezek után játsszunk szurikátafogót!
Válasszunk ki egy sast, ő lesz a fogó, a többiek a szurikáták! A szurikáták közül
válasszunk ki egy őrszemet! Jelöljünk ki egy területet, ahol a szurikáták pihennek
(fekszenek, guggolnak)! Az őrszem a szurikátavár szélén áll, a helyét nem hagyhatja el, nem fordulhat meg, ám a fejét forgathatja. A sas a vár másik oldaláról
indul, szitáló, kiterjesztett szárnyú repüléssel. Célja, hogy elkapjon (megérintsen)
egy alvó szurikátát. Ám az őr figyel, fülel, és ha meghallja, hogy közeledik a sas,
akkor hirtelen megfordul, és rámutat. Ha helyes irányba mutatott, akkor szétrebbennek a szurikáták, és sasnak nehezebb lesz elkapnia egyet. Ha nem, akkor a
sas lecsaphat egy szurikátára, aki azután őr lesz (az eddigi őr pedig a sas).
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5.2c Szurikáta étlap

10
perc

5.2d Állati étlapok

25
perc

5.2e Állati panaszok

25
perc

5.2f Az állatgondozó

25
perc

A gyerekek olvassák el Tóth Krisztina: Szurikáta című versét, majd keressék ki, hogy mit eszik a szurikáta! És a szurikátát mi eszi meg?
Vajon a tigris eszik-e szurikátát? (Nem, mert a szurikáta Dél-Afrikában él, a tigris
pedig Ázsiában.)

Olvassuk fel Egyed Emese: Étrendek című versét, a felolvasással is érzékeltetve az adott állat karakterét! Majd olvassák fel versszakonként a vállalkozó kedvű
gyerekek hasonlóképpen! (A vers elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény
aloldalán, a gyerekek olvasása történhet digitális eszközről, okostelefonról is.)
Végezetül kis csoportban vagy egyénileg ők maguk is írjanak ehhez hasonló állati
étrendeket!

Nem könnyű az állatok élete a vadonban, de az állatkertben sem fenékig
tejfel. A gyerekek olvassák el Gyárfás Endre: Panasznap az állatkertben című versét! Majd egyénileg vagy kis csoportban írjanak levelet vagy petíciót az alapvető
állati jogok megtartásának ügyében, alaposabban kifejtve egy-egy állat versben
szereplő sérelmét! Írhatnak egyetlen állat nevében, de csoportos panaszra is van
lehetőség (több állat együtt fogalmazhatja meg a panaszát).

A gyerekek közül biztosan sokan szeretnének állatgondozók lenni. Alkossanak kis csoportokat a kedvenc állataik alapján, és beszéljék meg, miért lenne jó az
adott állatot gondozni! Hogyan kell gondját viselni, milyen tulajdonságokkal kell
rendelkeznie az állatgondozónak ahhoz, hogy barátságot tudjon kötni az állattal?
A csoportok számoljanak be munkáikról, majd olvassák el Kollár Árpád: Az állatgondozó című versét (elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán)!
Figyeljük meg, milyennek írja le a költő az állatgondozót! Milyen tulajdonságait
ismerjük meg? Milyen furcsaságai vannak? És a felesége hogyan viszonyul az
állatokhoz?
A gyerekek alakítsanak ki egy szituációs játékot az állatgondozó és a felesége
között, amikor az hazatér a munkából!
• Hogyan fogadja az állatgondozót a felesége?
• Mit kérdez tőle?
• Mit szól az állatokhoz, amit a zsebében és egyéb helyeken rejteget?
• Mit szól, amikor meglátja, hogy férjének pikkelyei vannak?
• És a férj mit szól, amikor meglátja a rántott rigókat?
Végül beszélgessünk arról, mi kellene ahhoz, hogy az állatgondozó és a felesége
megértse egymást, és békében élhessen!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Azonosulás az állatokkal
a játék nyelvén keresztül.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Szógyűjtés: tulajdonságok
Versolvasás
Ritmusjáték
Mozgásos utánzó és
fogójáték

60
perc

5.3 Majomház
5.3a Majomritmusok

20
perc

Ha van rá lehetőség, nézzük meg a majmokat, majd beszélgessünk róla,
hogy milyen majomfajtákat láttunk, milyenek voltak, mit csináltak, mi tetszett
bennük a legjobban!
Soroljunk olyan szavakat, amelyek leginkább jellemzik a majmokat! Nemcsak
mellékneveket, hanem igéket is sorolhatunk.
Olvassuk el Tarbay Ede: A majom című versét, és keressük ki azokat a kifejezéseket, melyek jól leírják a majmok sajátosságait! Hányat soroltunk fel az előbb mi is
ezek közül?
A vers időmértékes dallama a majom mókás hintázására emlékeztet. Olvassuk fel
a gyerekeknek kétsoronként (mintha a két sor egy lenne), majd versszakonként,
és ők ráfelelve mondják vissza ritmizálva (tapssal is kísérhetjük)! Felelgető-utánzó játék keletkezik (látens szövegtanulással):
Felfut a rácsra, mókázik,		
–UU|–U|–––
lendül, a karján hintázik. 		
–UU|––|–––
Két csemetéje rendetlen, 		
szertedobálja a ketrecben		

–UU|–U|–––
–UU|–UU|–––

zörgő mogyoró csonthéját, 		
szőlőt, datolyát, kék szilvát. 		

––|UU–|–––
––|UU–|–––

Vedd figyelembe!

A daktilusi sorkezdés (tá-ti-ti), az ebből kifejlődő adóniszi sor (tá-ti-ti-tá-tá),
majd az új sorba tört molosszus (tá-tá-tá) is épp elég a játékhoz. De hogy a végén, a záró szakaszban még csavar rajta, spondeussal kezd (tá-tá), majd anapesztussal folytatja (ti-ti-tá), ami az adóniszi sor tükörképét írja ki (tá-tá-ti-ti-tá), az
már játék a javából. A végén megérdemli a vastapsot (tá-tá-tá).
Az indító szakasszal rokon ritmikájú Nemes Nagy Ágnes: Láttam, láttam című
versének két nevezetes sora:
Éjszaka, erdőn meglestem, 		
tá-ti-ti | tá-tá | tá-tá-tá
róka-vadásszal kettesben. 		
tá-ti-ti | tá-tá | tá-tá-tá

5.3b Utánozás, majomszokás

20
perc

5.3c Krokodil és majmok

20
perc

Játsszuk el a gyerekekkel Csukás István: Utánozás, majomszokás című
játékát! A játék leírása elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán.

Eljátszhatjuk a Krokodil és majmok című fogójátékot is. A játék leírása
szintén elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán.
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6.

Egyéb ötletek

FELADATOK LEÍRÁSA
6.1 Állat KávéZoo

tanegység
min. 60
perc

Kertész Erzsi: Állat KávéZoo című könyve kedves, bolondos fantáziajáték egy
kávézóról a dzsungel szélén, ahol jobbnál jobb állatkarakterek jelennek meg.
Hogy a gyerekek kedvet kapjanak az elolvasásához, rendezzünk nekik interaktív
klubfoglalkozást a regény egy fejezetére alapozva! A feladatok a sokrétű intelligencia típusai alapján készültek. A szöveg elolvasása után bármelyik feladatot
elvégezhetik a gyerekek, amelyikhez kedvük van, akár többet is. (A feladatsor
nyomtatható formában a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán is megtalálható.)
A könyv elolvasása után pedig javasoljuk az interaktív olvasónapló megírását,
melynek feladatai a júniusi 3. téma 5. tanegységében találhatók.

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Kedvcsináló a nyári
olvasmányhoz.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Kreatív írás
Rajzos mintatervezés
Hangjáték készítése
Fogójáték
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Okostelefon/diktafon
Rajzeszközök
Hangadó, zörejkeltő
tárgyak

1. Kreatív étlap (verbális-nyelvi + logikai-matematikai intelligencia)
Milyen ételek és italok szerepelhetnek az Állati KávéZoo étlapján? Milyen süteményeket, üdítő italokat kínálna Lopez és Antika a különböző állatoknak?
Írd meg a KávéZoo étlapjának egy részletét!
Kitalálhatsz hozzá pénznemet, fizetési módot is. Az árukat be is árazhatod.
2. Textildíszítés (vizuális-térbeli + logikai-matematikai intelligencia)
Az Afrikai textilminták című tankocka képein afrikai törzsi textíliák mintáit
láthatod. Tervezd meg az Állat KávéZoo függönyeit és asztalterítőit, kiegészítő
textíliáit hasonló stílusban!
3. Zörejek, KávéZoo-hangok (zenei-ritmikus + kapcsolati intelligencia)
Milyen zajok, zörejek lehetnek az Állat KávéZoo-ban? Sokféle. A patakopogástól
kezdve, a bögrecsörgésen keresztül, az ajtónyikorgáson át, a kígyószisszenésig
igen sokféle. Készítsetek egy rövid hangjátékot, ami az Állati Kávézóban játszódik, de csak zajokból, zörejekből áll! (A hangjátékot a telefonotok diktafonjával
fel is vehetitek.) A többiek találják ki, hogy mi történt a KávéZoo-ban!
4. Állati fogó (testi-mozgásos + kapcsolati intelligencia)
Játsszatok fogót egy párduc és az antilopok szereplésével! Egy gyerek legyen a
feketepárduc, a többiek az antilopok!

JEGYZETEIM



271

5. Állati berendezés (természeti intelligencia)
A kávézóban sokféle állat megfordul. Adj tippet Lopeznek és Antikának, hogyan
rendezzék be a kávézót, hogy a különböző állatfajok jól érezzék magukat benne!
Mire van szüksége egy oroszlánpárnak, egy vízilóbébinek, egy sivatagi sakálnak?
Keress még állatokat, és írd le a szükségleteiket, valamint az ennek megfelelő
berendezési ötletet, javaslatot!
6. Antilopbarátság (kapcsolati + verbális-nyelvi intelligencia)
Antika és Lopez nagyon jó barátok. Szerinted hogyan ismerkedtek össze? Írj róla
egy mesét!
7. Állatbőrben (önismereti + verbális-nyelvi intelligencia)
Az Állati KávéZoo-ban sokféle állat megfordul. Te melyik állat bőrébe bújnál
szívesen, és miért? Írd le néhány mondatban!
8. Meneküléstörténet (egzisztenciális + verbális-nyelvi intelligencia)
Az őserdő mélye veszélyes hely, ahonnan Lopez épphogy csak megmenekült
élve. Az az igazság, hogy Antika is volt már életveszélyes helyzetben, csak nem
akarta elmondani Lopeznek. Szerinted mikor, hogyan? Írd meg Antika megmenekülésének történetét, ahogy te képzeled!

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Azonosulás a vers
szereplőivel és életörömével.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása, értelmezése
Kreatív írás: sztori a
KávéZoo-ban
Illusztráció készítése

6.2 Elefántöröm

45
perc

Ha Lászlóffy Aladár: Szeretet című versét figyelmesen elolvassuk, minden sorából
életöröm árad. Elefántmama és borja boldog, minden rendben van velük.
• Mi ennek az oka?
• Miről beszél a mesélő? (1. versszak)
• Mit trombitálnak az elefántok? (2. versszak)
• Miről beszél a kiselefánt? (3-4. versszak)
• Kell ennél több?
A verset megtaláljuk a Csudaóra című kötet végén (elérhető a reftantar.hu-n a
szöveggyűjtemény aloldalán).

• Ha elefántmama és borja betérne az Állati KávéZoo-ba, vajon mit kérne?
• Mi esne jól nekik, hol telepednének le szívesen? Mi lenne számukra a KávéZoo

ajánlata?
Írjátok meg Elefánt a KávéZoo-ban címmel a látogatás történetét! Rajzzal is
illusztrálhatjátok.
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6.3 Hűsítő mese
6.3a Olvadó jégtáblák

Játsszuk el a gyerekekkel az olvadó jégtáblák játékot! A játékleírást megtaláljuk az októberi első téma (Körös-körül) második tanegységében (Messzi
földeken, Északi sark, 02-1/2).

6.3b Sirályok és pingvinek

Milyen állatok élnek a sarkvidékeken? Utánozzuk a mozgásukat!

60
perc

10
perc

10
perc

Vedd figyelembe!

A pingvin a Déli-sark állata. Jegesmedve viszont csak az Északi-sarkon él.

6.3c Hűsítő mese

10
perc

6.3d Pingvinkészítés

30
perc

Olvassuk el Marék Veronika: Hűsítő mese című meséjét, és beszéljük meg,
mi volt a kis pingvin álma! Milyen veszélybe keveredett? Hogyan menekült meg?
Mit gondoltok, felnőttként teljesült-e az álma? Ha igen, hogyan?

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Egy hűvös mese jól esik
nyár közepén.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos játékok
Meseolvasás, beszélgetés
Pohárbáb készítése
(Bábozás)
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Papírpohár
Tempera, festőeszközök
Színes papírok
Olló, ragasztó
(Esetleg műanyag szemek)

Készítsünk a gyerekekkel papírpohárból pingvint! A poharat fessük le,
majd papírapplikációval alakítsuk ki a pingvint (angol nyelvű leírás, kép elérhető
a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán). A kész pingvinek bábokként is
használhatók, melyekkel elbábozhatjuk a mesét.
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Mit szeretnénk
elérni?

A téma tanegységeiben olyan szövegeket dolgozunk fel, amelyekben látensen vagy éppen
nagyon konkrét módon megjelenik a normalitástól (vagy a normálisnak tartott átlagtól)
való eltérés. Az irodalmi alkotások segítenek a
gyerekeknek abban, hogy feldolgozzák az adott
problémát (szegénység, testi különbözőség vagy
fogyaték, idősödés stb.), és kezelni tudják azt is,
ha valakit bántás vagy csúfolás ér.

Miről szól
ez a téma?
Miért fontos
nekünk?
Sokan, sokfélék vagyunk. Ezt a sokféleséget
nem egyszerű a gyerekeknek feldolgozni. Védett környezetben sokszor nem is találkoznak
szegényekkel, hajléktalanokkal, fogyatékkal
élőkkel, és az osztályközösségekben sokszor a
legapróbb különbség is csúfolódást válthat ki a
többiekből.

1.

Kirívó tulajdonságok
2x60 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó
tábori- vagy napközis foglalkozás
(magyar, kreatív írás, vizuális kultúra)
Miről szól ez
a tanegység?

Az, hogy valaki nem pont olyan, mint a többiek, sok konfliktus
forrása lehet a gyerekek között. Ebben a tanegységben azt próbáljuk felfedeztetni a gyerekekkel, milyen értéket hordozhat az,
ha valaki/valami az átlagtól eltérő.

Áttekintő vázlat

1.1 Katica és sellőlány
1.1a Rendetlen tárgyak
1.1b Hatpettyes katica
1.1c A sellőlány álma
1.1d Fura lények, fura tárgyak
1.2 Óriásmese
1.2a A városi óriás
1.2b Óriáskalandok
Összesen:

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Eörsi István: Katicabogaramról
Finy Petra:
A sellőlány álma
Kertész Edina:
A városi óriás
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Internet, projektor, hangfal

60 perc
10 perc
10 perc
10 perc
30 perc
60 perc
30 perc
30 perc
2x60 perc

Szöveggyűjtemény
Füzet, íróeszköz
Írólap/rajzlap,
rajzeszköz

Az első kreatívírás-feladat több választási lehetőséget tartalmaz,
amivel szabadon élhetnek a gyerekek. Ha valaki több írásos
Előkészületek
feladatot is meg szeretne oldani, nyugodtan engedjük meg! Aki
inkább rajzolna az írásához, arra is adjunk lehetőséget!
A második kreatívírás-feladat is szabadon választható. Másik
lehetőség a szóbeli mesélés, amire kis csoportköröket érdemes létrehozni.

FELADATOK LEÍRÁSA

60
perc

1.1 Katica és sellőlány
1.1a Rendetlen tárgyak 			

10 perc

Nézzük meg a Rendetlen tárgyak című tankockát, és a gyerekek mondják
el, hogy mi a hiba a tárgyakkal! (Elérhető a Reftantáron.)

1.1b Hatpettyes katica

10
perc

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Együttérzés felébresztése, empátia elmélyítése
más tulajdonságokkal
rendelkezők iránt.

10
perc

Olvassák el a gyerekek Eörsi István: Katicabogaramról című versét magukban, és keressék meg, mi volt a „hiba” ezzel a katicabogárral! Miért bántották őt
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Hibakeresés, funkciótévesztés felismerése
Versek olvasása,
értelmezése, beszélgetés
Kreatív írás: dal, mese,
tárgyleírás
Illusztráció készítése
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Írólap/rajzlap, rajzeszköz

a többiek? Szerintetek mi a legértékesebb tulajdonsága? (Örülni tud a napnak,
akkor is, ha bántják.)

1.1c A sellőlány álma

10
perc

1.1d Fura lények, fura tárgyak

30
perc

Olvassuk fel Finy Petra: A sellőlány álma című versét! A gyerekek most
arra figyeljenek, hogy
• Miben hasonlít a hatpettyes katicabogár és a sellőlány helyzete?
• Miben más a sellőlány, mint az emberek? Mit mondanak róla az ember királyfik?
Mit mondanának róla a halak, ha tudnának beszélni? (Ez nincs benne a versben, de el tudjuk képzelni.)
• Mire vágyik a sellőlány? Mi az ő álma?

A gyerekek írjanak verset vagy mesét az órán feldolgozott művek alapján!
Választhatnak az alábbi feladatok közül:
• A hatpettyes katica örül a napnak, és hogy olyan, amilyen. Írjátok meg a katica
hálaénekét, amit akkor is dúdolgat magában, ha bántják! (Versírás a feladat, de
aki szeretné, dallamot is kitalálhat a szöveghez.)
• A sellőlány arra vágyik, hogy találkozzon egy sellőherceggel. Képzeljétek el a
találkozást, és írjátok meg a meséjét (próza formában)!
• A tankockán látott „rendetlen tárgyak” közül melyik lehet „rendes”, ha a helyére kerül? Írd le valamelyik tárgyat úgy, hogy bemutatod, különleges tulajdonságának köszönhetően mire való, mit lehet vele csinálni! Mi az, amire csak
ez a tárgy képes?
Mindhárom írásfeladatot ki lehet egészíteni rajzos illusztrációval, ha marad rá
idő. (Ez egyben plusz feladat lehet azoknak, akik hamar elkészülnek.)
Végül az arra vállalkozók olvassák fel az írásaikat!

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Érzékenyítés: találkozás
a munkanélküliség,
hajléktalanság
problémájával a mesén
keresztül.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mesehallgatás, mese
interaktív kiegészítése
Problémafeltáró
beszélgetés
Szóbeli mesélés,
meseírás



276

JEGYZETEIM

1.2 Óriásmese
1.2a A városi óriás

60
perc

30
perc

Helyezkedjünk el a mesemondáshoz, és olvassuk fel a gyerekeknek
Kertész Edina: A városi óriás című meséjének első részét a következő mondatig:
„Ahhoz, hogy pénze legyen, munka kellett volna.”
Adjunk tanácsokat Kis Árpádnak! Hol és milyen munkát keressen? Szerintetek hol
tudnák őt alkalmazni?
Hallgassuk meg a gyerekek ötleteit, majd folytassuk a mese olvasását, egészen a
végéig!

Beszélgessünk a mese alapján:
• Milyen nehézségekbe ütközött Kis Árpád munkavállalói szándéka? Milyen nehézségei adódtak még a városban?
• Hogyan talált magának mégis munkát? Mi volt a munkája pontosan? Hogyan
fogalmaznánk meg a munkaköri leírását?
Ma sokaknak egyáltalán nincs, vagy nincs megfelelő munkája.
• Mit lehet tenni az ő esetükben?
• Kitől és milyen segítséget várhatnak, kaphatnak?
• Hogyan mutatkozhat meg, hogy ők mire képesek?
• Hol találhatnák meg a helyüket?
Beszélgessünk ezekről a problémákról is, ne csak a meséről!

1.2b Óriáskalandok

A gyerekek kis csoportokat alkotva meséljék el Kis Árpád egy-egy régebbi,
tengeren túli kalandját vagy egy új kalandját a cicájával, Csíkos Tóbiással!
Ugyanezt írásban, egyéni munkában is megtehetik.

30
perc
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2.

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Horgas Béla:
Három kavics
Simon Réka Zsuzsanna:
Mese a legkisebbről
(online)
Máté Angi: Volt egyszer
egy kislány (online)
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Szöveggyűjtemény
Internet, projektor,
hangfal
Nyomtatott meseszöveg
(csoportonként)
Kavicsok
Akril- vagy temperafesték, ecsetek, tálkák,
szivacsdarabkák stb.,
Alátétpapír

Kavicsfigurák
Sétával egybekötött komplex szövegfeldolgozó és
szövegalkotó foglalkozás
(magyar, dráma, vizuális kultúra)

Miről szól ez
a tanegység?

Mi, emberek, mindannyian mások vagyunk. A kavicsok is lenyűgözően sokféle formát rejthetnek, akárcsak a lábnyomaink. A kavics
gyűjtögetés után, a versen és meséken keresztül felfedezhetik a
gyerekek, milyen sokféle karakter rejtőzködhet egy kavicsban, egy
lábnyomban (vagy egy álomban). Majd megeleveníthetik a különböző karaktereket mesével, drámajátékkal és kavicsfestéssel is.

Áttekintő vázlat

2.1 Kavicsfigurák
2.1a Kavicsgyűjtögetés
2.1b Három kavics
2.1c Mese a legkisebbről
2.1d Sok lábnyom és az üres
2.1e Kavicsfestés
Összesen:

min. 180 perc
min. 60 perc
20 perc
20 perc
20 perc
min. 60 perc
min. 180 perc

A kavicsgyűjtés és kavicsfestés is alaposabb szervezést igényel,
ami helyi adottságainktól és lehetőségeinktől függ. Így a sétával
egybekötött szabadtéri foglalkozástól a séta utáni vagy séta nélElőkészületek
küli tantermi foglalkozásig sok minden elképzelhető.
A meseszövegek rövidek, de érzékeny, képzeletgazdag befogadói
attitűdöt igényelnek. Gondoljuk át, gyerekcsoportunk mely szövegek befogadására lehet nyitott, ennek megfelelően szűkíthetjük a feldolgozandó anyagot! Legegyszerűbb megoldás, ha csak a kavicsos vers feldolgozásával és kavicsfestéssel
foglalkozunk.

FELADATOK LEÍRÁSA
MIT AKARUNK ELÉRNI?
Fedezzék fel a gyerekek a kavicsformákban
és szövegekben rejlő
karaktereket, ezeket
jelenítsék meg szóban,
drámajátékban és képalkotásban.
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2.1 Kavicsfigurák
2.1a Kavicsgyűjtögetés

Tegyünk egy sétát patak- vagy folyóparton, vagy olyan helyen, ahol sokféle, érdekes formájú kavicsot gyűjthetnek a gyerekek!

min.
180
perc
min.
60 perc

Vedd figyelembe!

A folyóparti sétát csak akkor és úgy tegyük meg, amikor és ahol a gyerekek biztonságban vannak! Ha nincs ilyen lehetőségünk, akkor kérjük meg a gyerekeket,
hogy mindenki hozzon két-három izgalmas formájú, lapos kavicsot! A kavicsokat
mossuk és szárítsuk meg.
A vízparton, a sekély vízben a kavicsok színe sokkal élénkebb, teltebb. Szárazon
megszürkülnek, és kevésbé színesek. Ezt is figyelembe vehetjük a gyűjtés, illetve
foglalkozás során.

2.1b Három kavics

Olvassák el a gyerekek Horgas Béla: Három kavics című versét, majd beszélgessünk! Milyennek képzelnénk a kavicsokat, ha emberek lennének?

20
perc

Háromfős csoportokban jelenítsék is meg ezeket a kavics-emberkaraktereket
egymás társaságában! Vajon mit kezdenek egymással? Emberként is csak hallgatnak együtt? (Azt is lehet.) Vagy megszólalnak? Ha igen, miről beszélgetnek? Stb.

2.1c Mese a legkisebbről

20
perc

Olvassuk fel a gyerekeknek Simon Réka Zsuzsanna: Mese a legkisebbről
című rövid meséjét (elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán)!
Figyeljék meg,
• Kiről szól ez a mese? Mi az ő gondja?
• A legkisebb, aki útnak indult a mások álmaival, miben más, mint a többiek, a
mások?
• Mi határozza meg azt, hogy valaki „más” vagy éppen „normális”? Mitől tekintünk
valakit másnak?

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Séta, kavicsgyűjtés
Vers, mese olvasása,
értelmezése
Beszélgetés
Szóbeli mesealkotás
Karakterábrázolás mozgással, drámajátékkal
Kavicsfestés: kavicskarakterek megjelenítése
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Nyomtatott meseszöveg
(csoportonként)
A meseszövegek elérhetők a reftantar.hu-n
a szöveggyűjtemény
aloldalán
Reftantár tanegység link
Kavicsok
Akril- vagy temperafesték, ecsetek, tálkák,
szivacsdarabkák stb.,
Alátétpapír

A gyerekek kis csoportokban alkossanak egy-egy rövid álomtörténetet! Az álomtörténet lehet a legkisebb álma, de lehet mások álma is.

Vedd figyelembe!

A csoportban való közös történetalkotás párhuzamosan zajlik. Végül csoportonként összefoglalhatja valaki az álomtörténet lényegét a többieknek, akiknek az a
dolga, hogy figyeljék meg, milyen karakter lehet, aki ilyet álmodik.

2.1d Sok lábnyom és az üres

20
perc

Kis csoportokban olvassák fel a gyerekek Máté Angi: Volt egyszer egy kislány
című meséjét (nyomtatott szövegből), majd gyűjtsenek ők is lábnyomokat! Előbb
gyűjtsék össze a meséből, hogy miféle lábnyomokat talált a kislány! Majd képzeljenek el további lábnyomokat, és mindenki mutasson be néhányat: milyen
formájú, méretű a lábnyom, mikor találta, milyen jellemzői vannak még!
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A lábnyomok gyűjtése után mindenki válasszon egy-egy lábnyomkaraktert, és jelenítse meg mozgással, játékkal a gazdáját, aki a nyomot hagyta! Így a lábnyomok
karakterei személyek karaktereivé változnak.
A csoportok párhuzamosan dolgoznak, de ha marad idő, a végén bemutathatják
egymásnak a lábnyom-személy karaktereiket.

2.1e Kavicsfestés

min.
60 perc

A gyerekek vegyék elő a gyűjtött kavicsokat, és képzeljenek bele egy
kavicsformába valamilyen figurát, majd fessék is meg!
A kavicsfestéshez legjobb az akrilfesték, de temperával is lehet próbálkozni. Ha a
megszáradt, festett kavicsokat hajlakkal lefújjuk, szép, csillogó felületet kapunk.
Egy videofilmen megtekinthetjük a kavicsfestés alaplépéseit (elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán).
A kész műveket kiállíthatjuk, vagy akár bábozhatnak is velük a gyerekek.

Vedd figyelembe!

Legjobb, ha a gyerekek saját maguk látnak bele a kavicsformákba figurákat. Ám
ha ez nehezen megy, ötletadónak megmutathatjuk a Kavicsfestés című tankocka
képeit (elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán). Felhívhatjuk a
figyelmet arra is, hogy nem muszáj konkrét alakot (ember, állat, tárgy) festeni a
kavicsformára. A forma önmagában is elég karakteres, ha színes foltokkal, mintázattal látjuk el.
A kavicsok és lábnyomok formailag is hasonlítanak egymásra, és mint „üres hely”,
teret adnak a képzeletnek, amit az kitölt, megelevenít. Így születnek a kavics- és
lábnyomkarakterek, így születnek általában az alkotások is: „üres” nyomokból.
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3.

Válogatós
Irodalmi uzsonna készítése, minimum három óra
(magyar, természetismeret, kreatív írás, vizuális
kultúra, technika)
Miről szól ez
a tanegység?

A gyerekek közül sokan válogatósak, és nincsenek tisztában az
ételek, ízek szerepével. A feldolgozott szövegek, zöldségek-gyümölcsök és a közös uzsonna lehetőséget nyújt az érzékek, emlékezet és képzelet összekapcsolására, ízharmóniájára is.

Áttekintő vázlat

3.1 Válogatós
3.1a Kedvenc ételeink
3.1b Válogatós
3.1c Zöldség-gyümölcs bemutató
3.2 Mesélő takaró
3.2a Őszi alma
3.2b A nagymama meséi
3.3 Zöldség-gyümölcs délután
Összesen:

Előkészületek

60 perc
20 perc
20 perc
20 perc
min. 60 perc
10 perc
min. 45 perc
min. 60 perc
min. 3x60 perc

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Turbuly Lilla: Válogatós
Majoros Nóra:
Őszi alma
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Szöveggyűjtemény
Gyümölcsök, zöldségek
Írólap, rajzlap, íróeszköz,
filctoll, zsírkréta, cellux
ragasztó
Uzsonnakészítéshez
szükséges konyhai, és
tálalóeszközök, alapanyagok
(Meseszövegek, rajzok)

A gyerekek hozzanak be egyet-egyet a kedvenc zöldségükből,
gyümölcsükből! Készítsük elő az uzsonnához szükséges konyhai és tálalóeszközöket, illetve vegyük meg a salátaízesítéshez,
szendvicsekhez valókat!

FELADATOK LEÍRÁSA
3.1 Válogatós
3.1a Kedvenc ételeink

60
perc

20
perc

Kis csoportokban készítsenek a gyerekek egy-egy kettős étlapot, melynek
egyik oldalán szerepelnek a kedvenc kaják, a másik oldalon az utáltak. Az ételeket akár le is rajzolhatják.
Végül minden csoportból valaki mondjon el az étlapjuk alapján egy néhány
ételből álló kínálatot! (A séf ajánlja!)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg,
miért jó zöldséget, gyümölcsöt enni.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Étlapkészítés
Vers olvasása, értelmezése, szómagyarázat
Étlapok összehasonlítása
Gyümölcsbemutató
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MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Gyümölcsök, zöldségek
Írólap vagy rajzlap,
íróeszköz, filctoll

3.1b Válogatós

20
perc

A gyerekek olvassák el Turbuly Lilla: Válogatós című versét, majd készítsék
el a versbeszélő gyerek kettős (kedvenc/utált kajákat tartalmazó) étlapját! Hasonlítsák össze a vers alapján készült étlapot a csoportjuk által készített étlappal! Vannak-e közös ételek, melyeket mindannyian szerettek vagy utáltok? Van-e
olyan, amit a versbeszélő gyerek szeret, ti pedig utáljátok, és fordítva? (Nemcsak
a csoportízléssel, hanem az egyéni ízléssel is össze lehet hasonlítani.)
Mit gondoltok, mitől függ, hogy valaki szeret egy ételt vagy sem? Milyen ételeket
nem szeretnek általában a gyerekek? Milyeneket igen? Szeretik-e a gyümölcsöket? Miért?
Furcsa szavak is szerepelnek a versben. Tudjátok-e, mi a vitamin, és mi a pritamin?
A vitaminok olyan szerves anyagok (vegyületek), amelyekre kis mennyiségben
ugyan, de szüksége van az emberi szervezetnek, és saját maga nem tudja előállítani. Sok vitamin van többek között a zöldségekben, gyümölcsökben. A paradicsompaprikát pritaminpaprikának is nevezik. Mivel ez az egyik C-vitaminban
leggazdagabb paprika, neve talán innen, a príma vitaminból ered (az eredet nem
bizonyított). Van, ahol pritaminnak nevezik a sóval tartósított nyers pirospaprika-őrleményt, a paprikapürét is.

3.1c Zöldség-gyümölcs bemutató

20
perc

A gyerekek hozzanak be egy-egy darabot kedvenc zöldségeikből, gyümölcseikből! Mindenki személyesítse meg, és mutassa be a saját zöldségét vagy
gyümölcsét! Derüljön ki az is, miért szereti azt a zöldséget vagy gyümölcsöt! Majd
beszélgessünk arról, miért jó zöldséget, gyümölcsöt enni!

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyümölcsök kedvelt
ízeit kapcsoljuk össze
kedves emlékeinkkel,
történeteinkkel, meséinkkel.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés, emlékezetes
ízek felidézése
Meseolvasás
Kreatív meseírás
Rajzolás, kompozíció
összeállítása
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3.2 Mesélő takaró

60
perc

3.2a Őszi alma

15
perc

3.2b A nagymama meséi

45
perc

Milyen nyár végén vagy ősszel érő gyümölcsöket ismertek? Melyiket szeretitek közülük a legjobban?
Olvassunk el egy mesét az őszi almáról (Majoros Nóra: Őszi alma)!
Csak az almáról szól a mese? Még miről, kiről? Igazából mit szeretne a mesélő
elmesélni?
Miben volt különleges a versben beszélő gyerek nagymamája?

Mit gondoltok, mi mindenről mesélhetett még a nagymama? Írjatok vagy
rajzoljatok le egy-egy mesét!
Az írásokat és rajzokat egyforma méretű négyzet alakú lapokra (rajzlap, műszaki
karton) készítsék el a gyerekek tollal, zsírkrétával vagy filctollal!

A meséket a vállalkozók olvassák fel, majd a rajzokkal együtt ragasszuk össze,
mintha egy nagy takaró lenne!

3.3 Zöldség-gyümölcs délután

min.
60 perc

A behozott zöldségekből, gyümölcsökből készítsünk a gyerekekkel együtt salátákat, illetve kenjünk hozzá vajas vagy zsíros kenyeret!
A nagymama takarómeséiből felolvasást, bemutatót is tarthatunk, melyet kiállításmegnyitóval kapcsolhatunk össze.

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, íróeszköz,
filctoll, zsírkréta, cellux
ragasztó

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Ízekkel való ismerkedés,
ízkultúra fejlesztése.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Uzsonnakészítés
(Felolvasás, kiállításmegnyitó)
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Uzsonnakészítéshez
szükséges konyhai, és
tálalóeszközök, alapanyagok
Gyümölcsök, zöldségek
(Meseszövegek, rajzok)

JEGYZETEIM
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4.

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Balázs Ágnes:
Neveletlen ABC (részletek)
Nattán-Angeli Nóra: Cidri
Méhes Károly: A bánatos
radiátor (Angyalmese,
129. o.)
Darvasi László:
Csúfolódás (online)
A hármas fonál – Prédikátor könyve 4,9–12
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Internet, projektor,
hangfal
Szöveggyűjtemény
Angyalmese című téli (és
a Gólyahír című tavaszi)
szöveggyűjtemény
Fonalak, fagyöngy
Olló, cellux

Cidri
Minimum 3x60 perces szövegfeldolgozó- és
szövegalkotó komplex foglalkozás
(magyar, ének-zene, kreatív írás, technika)
A csúfolódás sajnos elég hétköznapi a gyerekek között. Bárkit,
bármiért lehet csúfolni, de a túlsúlyos vagy éppen a túl sovány
Miről szól ez
gyerekek elég gyakran kerülnek a csúfolódások kereszttüzébe. Tana tanegység?
egységünk során ezekről és hasonló problémákról beszélgetünk
a gyerekekkel. Az irodalmi műveken és az aktivizáló feladatokon
keresztül a gyerekek lehetőséget kapnak arra, hogy beleéljék magukat a problémás
helyzetbe, vagy éppen „kibeszéljék” magukból valamilyen formában a problémát.

Áttekintő vázlat

4.1 Neveletlen ABC
4.1a Kivel barátkoznál?
4.1b Milyen lehet Julcsi?
4.1c Az igazi Julcsi
4.1d Barátkoznál-e Julcsival?
4.2 A csúfolódás
4.2a Cidri
4.2b A félős radiátor
4.2c Pálcika
4.3 A hármas fonál
4.3a Jobban boldogul kettő, mint egy
4.3b A hármas fonál
Összesen:

60 perc
10 perc
20 perc
15 perc
15 perc
60 perc
20 perc
15 perc
25 perc
min. 60 perc
20 perc
min. 40 perc
min. 3x60 perc

Egyes feldolgozandó és kiegészítő szövegek felolvasásához szükség lesz/lehet a téli és tavaszi szöveggyűjtményre is (elég egyegy példány a felolvasáshoz).
Előkészületek
Komolyabb előkészület a karkötő fonásához kell, amit mintadarabok készítésével tudunk a legjobban előkészíteni. Egyrészt a
segítségnyújtáshoz nem árt alaposan begyakorolni a fonásokat, másrészt néhány mutatós mintadarab igazán motiváló lehet a gyerekek számára. Szerezzünk
be (ha kell, a gyerekek is hozzanak) minél többféle színű és vastagságú fonalat,
ami növeli a variálhatóságot! Gyakorlott fonónak például a hármas fonás is
érdekes, különböző vastagságú fonalakkal, amikor „göbös” felület keletkezik.
Kiegészítőkkel, például fagyöngyökkel is fel lehet dobni az egyszerű fonásokat.
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FELADATOK LEÍRÁSA
4.1 Neveletlen ABC
4.1a Kivel barátkoznál?

60
perc

10
perc

A Kivel barátkoznál? című tankockán látható képről a gyerekek válasszanak ki valakit, akivel szívesen barátkoznának (elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán)! Indokolják is meg, miért pont őt választották! Külön
figyeljünk arra, választják-e, és ha igen, miért választják a „más” gyerekeket,
elsősorban a ducikat és soványakat!

Vedd figyelembe!

Ebben a tanegységben a túlsúly lesz az egyik téma. Ha az osztályban ez probléma, akkor ki is hagyhatjuk, de lehet, hogy éppen azért kell elővennünk, hogy
beszélgetni tudjunk erről a kérdésről. Akárhogy is, mindenképpen kellő érzékenységgel és tapintattal kezeljük ezt a beszélgetést, illetve a tanegység többi
feladatát is.

4.1b Milyen lehet Julcsi?

20
perc

4.1c Az igazi Julcsi

15
perc

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg,
hogy a barátságban és
a szerelemben a belső
értékek fontosak igazán.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Képválasztás
Mesehallgatás és -kiegészítés, projekciós játék
Jellemzés szóban
Vita, beszélgetés kis
csoportban

Olvassuk fel a gyerekeknek a szöveggyűjteményből Balázs Ágnes: Neveletlen ABC című könyvének részleteit (Cukorka, Csiga, Olvasás, Titok)! De a Duci és
az Üres című fejezeteket egyelőre hagyjuk ki! Kérdezzük meg:
• Ki beszél itt? Ki mondja el a történeteit, gondolatait?
Ezután beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy
• Milyen viszony van a beszélő fiú és Julcsi között? Miért gondoljuk így?
• Milyennek képzeljük el Julcsit?
• Mit gondoltok, miért vonzódik hozzá, miért szeretheti őt a fiú?
• Alakítsunk ki szóban egy közös képet, leírást Julcsiról!

Nézzük meg újra a Kivel barátkoznál? című tankockát, és mondjuk el a
gyerekeknek, hogy Julcsi karakteréhez hasonló lánykaraktert láthatunk a képen!
Vajon melyik lehet? Szavazzunk! Melyik kislány kapja a legtöbb szavazatot, hogy ő
hasonlít Julcsihoz a legjobban?
Ezek után a gyerekek olvassák el a Duci és az Üres című szövegrészeket is!
• Az olvasottak alapján melyik kislány lehet a képen Julcsi?
• Megváltozott-e róla a véleményünk? Miben változott meg?
• Most milyennek képzeljük el?
• Mit jelent az, hogyha Julcsi keze a fiú kezében van, akkor ott van az egész világ?
• Julcsiban milyen belső értékek vannak, melyek felülírják a duciságát?
• Hogyan viszonyul Julcsi duciságához az elbeszélő fiú?
Írjuk le ismét közösen, milyennek gondoljuk Julcsit!
JEGYZETEIM
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Vedd figyelembe!

Balázs Ágnes: Neveletlen ABC című könyvéből (Móra Kiadó, Bp, 2013) már több
szöveget is olvashattak a gyerekek. A könyv az ábécé betűit veszi végig, így ismerjük meg az elbeszélő alsós fiú számára fontos dolgokat. A történet rövid, néhány
soros szövegekből áll össze, így a gyengébben olvasó gyerekek számára is könnyen
befogadható egy-egy „szómagyarázat”, és sikerélményt nyújt az olvasása.
A márciusi Szívek kertje című téma 5. tanegységében (Szerelmes vagyok) már
találkozhattunk a Fagyi és Julcsi című szövegekkel ebből a sorozatból. Ha megkeressük a Gólyahír című szöveggyűjteményben (35. o.), ezeket is felolvashatjuk
emlékeztetőül.

4.1d Barátkoznál-e Julcsival?

15
perc

A gyerekek kis csoportokban beszéljék meg, hogy
• Barátkoznának-e Julcsival? Indokolják is a gondolataikat!
Arról is gondolkodhatnak, hogy a barátságon túl, a szerelemben fontos-e a másik
kinézete? Miért fontos vagy nem fontos?
• Mennyire fontos az emberi kapcsolatokban a kinézet (külső), és mennyire fontosak a belső értékek?

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek próbáljanak
megoldásokat keresni
a félelem, csúfolódás
kezelésére.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos, hangutánzó
játék
Mese olvasása, értelmezése
Szövegtranszformáció
Szövegek összehasonlítása
Beszélgetés
Ritmusjáték, dalpróba
(halandzsanyelven)
(zenehallgatás)

4.2 A csúfolódás
4.2a Cidri

60
perc

20
perc

Kérdezzük meg a gyerekeket, tudják-e, mi az a cidri! Cidrizzünk együtt,
fázzunk, vacogjunk, kocogtassuk a fogunkat!
• Milyen jelentése van még a kifejezésnek, azon kívül, hogy valaki fázik?
• Mutassuk meg, hogyan viselkedik valaki, ha fél!
• Ismerjük-e a kifejezést, hogy „vacog a foga a félelemtől”?
• Milyen hasonló, vagy azonos kifejezéseket ismerünk, amit használunk a félelem
és a fázás kifejezésére is?
A gyerekek olvassák el Nattán-Angeli Nóra: Cidri című meséjét, és készüljenek fel
a „cidrizős” felolvasásra! A vállalkozók közül néhányan váltva olvassák fel hangosan a szöveget „cidrizve”, vagyis hangjukkal érzékeltetve a fázást, vacogást!
És mi van, ha a cidrizést nem fázásként, hanem félelemként értjük? Olvassák fel
a gyerekek a szöveg középső részét úgy is, hogy a „fázás” és szinonimái helyett a
„félelem”, „szorongás” kifejezést használjuk! („Kapott gőzölgő húslevest… – …amikor mindenkinek melege volt.”)
Érthető maradt-e a szöveg? Változik-e a jelentése, és ha igen, miben?
Mi oldotta fel a kisfiú fázását, szorongását, félelmét? Mi volt a varázsszer?
Próbáljuk ki: valaki tapsoljon kettőt! Most valaki más, de gyorsabban, pergőbben,
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mint a cdrrr-ben az errek. Váltakozva egymásnak adjátok a tapsoló stafétát!
Végül tapsoljuk, doboljuk, üssük a ti-ti / ti-ti / ti-ti ritmust! Ami most már ébresztő, melegítő, hideget, félelmet űző ritmus. Akár táncolni is lehet rá.

4.2b A félős radiátor

15
perc

4.2c Pálcika

25
perc

Olvassuk fel Méhes Károly: A bánatos radiátor című meséjét (megtaláljuk
a téli Angyalmese című szöveggyűjtemény 129. oldalán), és hasonlítsák össze a
gyerekek Nattán-Angeli Nóra meséjével a következő szempontok szerint:
• Ki a történet főszereplője?
• Miben hasonlít a két főszereplő?
• Mi a történet központi problémája?
• Milyen megoldási lehetőségeket sorakoztat fel a mű?
• Hogyan oldódik meg végül a probléma?
• Szerintetek melyik problémakezelés a legjobb?

Elöljáróban meséljünk arról, hogy Darvasi László mesefigurája Pálcika, egy
hurkapálca fiú, akivel mindenféle izgalmas kalandok történnek. Ajánlhatjuk is
a könyvet, amiből Pálcika-mesénk származik: Darvasi László: Pálcika, ha elindul
(Magvető Kiadó, Bp, 2012; könyvajánló elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán).

Majd olvassuk fel a gyerekeknek Darvasi László: Csúfolódás című meséjét a
„Miért csúfolódnak ezek az ilyen-olyan kolbászok és virslik?” kérdésig (a szöveg
elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán)!
A gyerekek találgassanak, keressék a kérdésre a választ! Majd olvassuk fel a következő mondatot, és beszélgessünk arról, hogy
• Mi köze van a csúfolódásnak a félelemhez (a csúfolódó részéről)?
• Mitől félhet az, aki csúfolódik?
• Miért érzi erősebbnek, nagyobbnak, hatalmasabbnak magát a csúfolódó?
• Valódi-e ez a félelemből fakadó hatalom?
A beszélgetés után olvassuk tovább a mesét a „Tudja valaki, ki ez a Vöröske?”
kérdésig!
A gyerekek most is próbálják kitalálni, ki lehet Vöröske! Majd olvassuk fel a megoldást, egészen a mese végéig, a hangutánzókkal játszva egy kicsit (akár énekelhetjük is a hangutánzó szavakat)!
Végül beszéljük meg, miért oldotta fel Pálcika csúfolódás miatti rossz érzését az,
hogy találkozott Vöröskével! Miért, miben segít ilyenkor, ha van egy társunk?
Alakítsanak a gyerekek Pálcika-Vöröske párokat, énekes duót! Énekeljenek el
együtt egy számot a Pálcika-Vöröske Duó vidámító énekeiből, aminek refrénje,
közös pontja a „je, je, je”!
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Vedd figyelembe!

A párok, egymás mellett, párhuzamosan próbálnak, ami hangzavarral jár majd.
Akit ez zavar, az félrehúzódhat, alakíthatjuk úgy a teret, hogy legyen rá lehetőség.
Az ének szólhat halandzsanyelven, mint ahogy Vöröske dala is így szól a mesében. De azért értelmes szöveget is ki lehet találni, vagy egy ismert dalt is alkalmazni lehet a duóra.
Végül a vállalkozó kedvű gyerekek előadhatják a többieknek a dalaikat.

Variáció

Egy jól sikerült, jó hangulatú éneklés után megnézhetjük a gyerekekkel az Egy
Kiss Erzsi Zene Okatummáté című vidámító halandzsadalát. Az énekesnőt nyugodtan elképzelhetjük Vöröske figurájaként is.

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek kapcsolják
össze az igei üzenetet
saját életükkel és erősítsék meg a kézműves
tevékenységgel.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Igeolvasás
Példatörténet alkotása
Hármas vagy négyes
fonás, csomózás
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Fonalak, fagyöngy
Olló, cellux
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4.3 A hármas fonál
4.3a Jobban boldogul kettő, mint egy

60
perc

20
perc

A gyerekek olvassák el a szöveggyűjteményből A hármas fonál című bibliai igeszakaszt (Prédikátor 4,9–12), majd mindenki mondjon el vagy írjon le egy
rövid történetet a saját életéből, ami ezt az igét támasztja alá!

4.3b A hármas fonál

min.
40 perc

Ma divatos a „barátságkarkötő”, amit bárkinek adhatunk ajándékba, akit
szeretünk. Készítsenek a gyerekek hármas (esetleg négyes) fonással karkötőket! A
fonások leírását képekkel illusztrálva megtaláljuk a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán. Ugyanitt elérhető egy másfajta karkötő leírása is, amit több
szálat összefogva, két szál csomózásával készíthetünk el.

5.

Idősek között
Minimum 120 perces komplex szövegfeldolgozó
foglalkozás, idősotthon meglátogatásának
előkészítése (magyar, dráma)

Miről szól ez
a tanegység?

Az időskor és a betegség is olyan „másság”, amit a gyerekeknek
nem egyszerű feldolgozni. Ebben a tanegységben az idősödés
problémájával foglalkozunk irodalmi műveken és személyes
élményeken keresztül, ami egy idősotthonba való látogatást
készíthet elő.

Áttekintő vázlat

5.1 Levendulaszappan
5.1a Kórházi élmények
5.1b Kis kórházi látogató-illemtan
5.1c Levendulaszappan
5.1d Látogatás szervezése idősotthonba
Összesen:

Előkészületek

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Csorba Piroska:
Csupa fehér
Molnár Krisztina Rita: Levendulaszappan – részlet
a szerző Maléna kertje
című regényéből
Csorba Piroska: Öreg
bácsi a szomszédban
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Szöveggyűjtemény

min. 120 perc
20 perc
30 perc
30 perc
min. 40 perc
min. 120 perc

Ha lehetőségünk van rá, szervezzük meg, hogy a gyerekekkel ellátogathassunk egy idősotthonba!

FELADATOK LEÍRÁSA
5.1 Levendulaszappan
5.1a Kórházi élmények

• Beszélgessünk a gyerekekkel arról, ki volt már hosszabb ideig kórház-

min.
120
perc
20
perc

ban! Milyen volt betegnek lenni? Mi volt a legnehezebb a kórházi időszakban?
• Ki volt látogatóban kórházban? Kit látogattatok meg? Mit vittetek neki? Milyen
volt a kórház, így kívülállóként?

Vedd figyelembe!

A kórház, betegség érzékeny téma, ügyeljünk rá, hogy senki se sérüljön beszélgetés közben lelkileg! Ha nyitott rá a csoport, nyugodtan beszélgethetünk a kórház
témájáról bővebben is.

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek érzékenyítése
az idősek felé.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszámoló kórházi
élményekről
Szituációs játék: kórházi
illemtan
Szöveg olvasása, értelmezése, beszélgetés
Látogatásra való felkészítés
Versolvasás: az időskor
perspektívája
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Variáció

Felolvashatjuk Csorba Piroska: Csupa fehér című versét, mint egy gyerek személyes élményét. Majd megkérdezhetjük, hogy volt-e már valakinek ilyen furcsa
hőélménye a sok fehértől.
Ez is elindíthat vagy tovább vihet egy beszélgetést.

5.1b Kis kórházi látogató-illemtan

30
perc

5.1c Levendulaszappan

30
perc

A gyerekek kis csoportokban alakítsanak ki vicces jeleneteket arról, hogy
mit nem szabad a látogatóknak a kórházban csinálni! Mutassák be a jeleneteket,
majd beszéljük meg közösen, mi volt a hiba, a probléma a látogatók viselkedésével!

A gyerekek olvassák el Molnár Krisztina Rita: Maléna kertje című regényéből a Levendulaszappan című részletet, és gyűjtsék ki, mi mindent vittek a
gyerekek a nagymamának!
Mit gondoltok, minek örült a legjobban? És a nagymama szobatársai minek örülhettek? Miért adott bonbont az egyik néni a gyerekeknek?
Beszélgessünk arról, hogy sok idős ember él idősotthonban, akik nem betegek,
de nem tudnak már magukról gondoskodni!

5.1d Látogatás szervezése idősotthonba

min. 40
perc

Ha lehetőségünk van rá, szervezzünk meg a gyerekekkel egy látogatást egy
idősotthonba! Ezt jól elő kell készíteni. Beszélgessünk a gyerekekkel az illemszabályokról, az öregség sajátosságairól, és arról, hogy az idősek annak örülnek a
legjobban, ha velük vagyunk!
Beszéljük meg, hogy mivel tudnánk nekik kedveskedni a látogatásunk során!
Készíthetünk apró ajándékot, vagy készülhetünk műsorral, esetleg szervezhetünk
egy uzsonnát is. De próbáljunk meg olyan tevékenységeket kitalálni, amit a
gyerekek az idősekkel együtt végezhetnek! Például: társasjátékozás, közös meseolvasás, papírhajtogatás, szalvétakivágás stb.
A legjobb program azonban, ha a gyerekek odaülnek az öreg nénik és bácsik mellé,
és megkérik őket, hogy meséljenek a gyerekkorukról. A gyerekek rengeteg olyan
dolgot tudhatnak meg az elmúlt időkről, ami teljesen új nekik, az időseknek pedig
nagy örömet okoz, hogy valaki figyel rájuk, és mesélhetnek a múltjukról.

Variáció

Érzékenyítésként felolvashatjuk Csorba Piroska: Öreg bácsi a szomszédban című
versét is, ami ugyan nem idősotthonban játszódik, de hasonló helyzetről szól.
Az időskor egyik legnagyobb problémája a magány, amikor valaki egyedül marad.
Sokan ezért költöznek be az otthonba, mert ott legalább nincsenek egyedül. A
versben szereplő bácsi inkább otthon marad. Kikkel találkozik mégis? Kikhez
beszél? És vajon mit lát esténként a házakon és az ég csillagain is túl?
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Egyéb ötletek
FELADATOK LEÍRÁSA
6.1 Ez egy ilyen nap
Mészöly Ágnes: Ez egy ilyen nap című könyve (Naphegy Kiadó, Bp, 2016) már egy
kicsit az iskolakezdésre készíti fel a gyerekeket. A könyvben 12 tízéves gyerek egy
iskolai napját ismerhetjük meg, ami (akármilyen furcsának is hat) teljesen más
mindannyiuk számára. A könyv olvasása során a gyerekek rádöbbenhetnek arra,
hogy mennyire másfajta élete van egy vidéki és egy városi, egy tanyasi vagy egy
fővárosi, egy szegény és egy gazdag, vagy egy egészséges sportoló és egy testi
fogyatékos gyereknek. (Könyvajánló elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán.)
Hogy a gyerekek kedvet kapjanak az olvasáshoz, rendezzünk nekik interaktív
klubfoglalkozást a könyv egy fejezetére alapozva! A feladatok a sokrétű intelligencia típusai alapján készültek. A szöveg elolvasása után bármelyik feladatot
elvégezhetik a gyerekek, amelyikhez kedvük van, akár többet is.
(A könyv elolvasása után pedig javasoljuk az interaktív olvasónapló megírását,
melynek feladatai a júniusi 3. téma 5. tanegységében találhatók.)

6.

tanegység
MIT AKARUNK ELÉRNI?
Kedvcsináló a könyv
elolvasásához.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Kitalálós nyelvi játék
Kreatív írás: levél, mondóka, állatleírás
Labirintusjáték tervezése
Állatrajz
Mozgásos játék mondókával
Beszélgetés, értéksorrend felállítása
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, írólap,
rajzeszközök

A kötetből Peti történetét ismerhetik meg a gyerekek, aki mozgássérült, és a Pető
Intézetben lakik. A szöveg elolvasása előtt beszélgessünk a gyerekekkel arról,
hogy kinek van saját élménye mozgássérültekkel kapcsolatban, és milyenek ezek
az élmények! Beszélgessünk velük a Pető Intézetről, a konduktorok munkájáról is,
amiről egy összefoglaló elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán.
Olvassuk fel a gyerekeknek Peti történetét, és beszéljük meg, miben más az ő
élete, mint a miénk!
Majd kis csoportokba rendeződve válasszanak feladatot, és olvassák el újra a
történet rájuk vonatkozó részét! (A feladatok nyomtatható formában elérhetők a
reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán.)
1. Ki vagyok én? (verbális-nyelvi intelligencia)
Játsszatok Ki vagyok én? játékot úgy, ahogy a történetben le van írva!
2. Számfeladatok (logikai-matematikai intelligencia)
A történetben szereplő számokból alakítsatok ki minél több két, három és
négyjegyű számot, majd alkossatok olyan feladatokat, amelyek nektek is fejtörést okoznának! Például: bonyolult alapműveletek, szöveges feladatok stb.
JEGYZETEIM
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3. Labirintusjáték (vizuális-térbeli + logikai-matematikai intelligencia)
Andi labirintusjátékot készített Petinek egy meséhez. Keressétek meg ezt a
részt, és tervezzetek, rajzoljatok ti is egy labirintusjátékot a mesében szereplő
állatok játékához! Találjatok ki hozzá játékszabályokat is, hogy a játékot táblás
játékként lehessen játszani!
4. Mondókatorna (zenei-ritmikus + testi-mozgásos intelligencia)
Hogyan végzik a mozgásfejlesztő tornát az intézetben? Úgy, hogy mondogatják
is, amit csinálnak.
Próbáljátok ki az alábbi mondókatornát (zárójelben találjátok a mozgást)!
Biciklire szálltam (a földön ülve lábainkkal tekerjük a biciklinket),
megfájdult a hátam (lábak kinyújtása, felülés, a hát kiegyenesítése,
kezeinket a derekunkra tesszük).
Repülőre ültem (ülve, karok oldalsó tartásban),
nagyon elszédültem (ülésben jobbra-balra dülöngélünk).
Csónakkal eveztem (kezeinkkel evezünk),
sajnos vízbe estem (felállunk, kezeinket lerázzuk).
Máskor, ha sietek,
inkább gyalog megyek (helyben járás).
Találjatok ki hasonló ritmikus mondókát és hozzá kapcsolódó mozdulatsort!
5. Egérportré (természeti + vizuális-térbeli intelligencia)
Készítsetek egy rajzot és egy leírást Petinek az egérről!
6. Kapcsolatok (kapcsolati intelligencia)
Peti sok gyereket emleget a történetben. Olvassátok el újra a szöveget, és állítsátok fontossági sorrendbe a szereplőket Peti szempontjából! Ki lehet számára a legfontosabb, legkedvesebb, és miért? Kivel piszkálják egymást örökké?
Miért? Mit gondoltok, hogyan tudnának kibékülni egymással?
7. Levél haza (önismereti + verbális-nyelvi intelligencia)
Írj egy levelet Peti nevében az édesanyjának, amiben leírja, hogy mi hiányzik
neki az otthoni életéből!
8. Peti a barátom (egzisztenciális + verbális-nyelvi intelligencia)
Gondolkozz el rajta, hogyha Peti lenne a barátod, mi mindent tudnátok együtt
csinálni! Miben tudnál segíteni neki? És ő miben neked? Beszélgessetek erről a
csoportban!
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6.2. Csodálkozópad

min.
30
perc

Olvassák el a gyerekek párban vagy kis csoportban Dániel András: Pad című
történetét! Aztán induljanak el, és keressenek a környéken egy padot, ahol üldögélhetnek, nézelődhetnek és csodálkozhatnak kedvükre. Ha jól kicsodálkozták
magukat, hazamehetnek, de vigyenek haza a csodákból is valamit!

6.3 Mindenki mást csinál

45-60
perc

Olvassuk el Börcsök Mária: Mindenki mást csinál című versét, és keressük meg
benne a máscsinálásokat! Mi bennük a vicces?
Mi a szójátékok alapja? Hogy szólna a vers, ha mindenki azt csinálná, amit a nevéből képzett ige jelent? Miért érdekesebb így ez a vers?
Keressünk hasonló igéket, melyek állatévből képzettek, vagy bennük van egy
állat neve! Például: sasol, szamaragol, kígyózik, hangyászik, legyeskedik stb.

Vedd figyelembe!

Hasonló szóképző-játékkal találkozhattunk Tamkó Sirató Károly: Mamagol című
versében. (Feldolgozását lásd az áprilisi Dalnokok háza című téma Egyéb ötletei
között, a vers elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán
Reftantár tanegység link, a 08-3/6.3. tanegység anyagánál.)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Kapjanak kedvet a gyerekek a nézelődéshez.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Meseolvasás
Séta, nézelődés

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A vers szójátékainak
megfejtése és újabb
játékokban való alkalmazása.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása, értelmezése, szójátékok keresése,
megfejtése
Állatnévből képzett igék
gyűjtése
Mímes-mozgásos kitalálós játékok

Máscsinálások – mozgásos, kitalálós játék
Pantomimmozgással mutassátok meg, milyen állat vagytok, és mit csináltok!
A cselekvések között csupa állatnévből képzett legyen, ami szerepelt a versben,
vagy amit gyűjtöttünk!
Például: a szamár (két nagy fül) kutyagol (lomha, négylábon járás).
Most emberek vagytok, és be is mutatkoztok szóban a foglalkozásotokkal, de
valami egészen mást csináltok a mozdulataitokkal. A többieknek ki kell találni,
hogy mit.
Például: vasutas vagyok (és egy képet festek – pantomimmozgással)

JEGYZETEIM
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Mit szeretnénk
elérni?

Fejlődjön a gyerekek természetszeretete, értsék meg a természet alapvető változásait,
tudatosítsák, hogy ők is ennek a körfogásszerű
folyamatnak a részesei, és szembesüljenek a
problémákkal, benne a saját felelősségükkel.
De jövőképüket ne csak az ökológiai problémák
súlya, hanem az Isten kegyelmébe vetett hit
határozza meg!

Miről szól
ez a téma?
Miért fontos
nekünk?
Az ökológiai problémákról nagyon sokat hallanak a gyerekek, ezért nekünk is fontos belemerülni ebbe a témába. A természettel való
kiegyensúlyozott együttélés nem elképzelhető a
természet megismerése, a problémák feltárása
nélkül, ám a hangsúlyt a pozitívumokra szeretnénk helyezni az ökológiai tanegységekben is.

1.

Falátogatás

tanegység

Séta egy nagy fához, favizsgálat irodalmi
előkészítéssel, minimum 100 percben
(magyar, természetismeret, vizuális kultúra,
kreatív írás)
Miről szól ez
a tanegység?

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Beney Zsuzsa: Fa
Kányádi Sándor:
Két vén fáról

A fák szinte mindenütt megtalálhatóak a mi égövünkön, ahol
ember él. Tegyünk a gyerekekkel egy sétát, vagy egy kirándulás kapcsán telepedjünk le egy nagy fa alatt, és vizsgáljuk meg
tüzetesebben! A favizsgálatot két vers készíti elő érzékletesen,
hangzás és képek segítségével, mesevilág megidézésével.

Áttekintő vázlat

1.1 Falátogatás
1.1a A fa és lakói
1.1b Fapalota
1.1c Zöld király és Zöld királyné
1.1d Fahatározás
1.1e Gyűjtögetés
Összesen

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Szöveggyűjtemény
Fahatározó
Írólap, zsírkréta
Mérőszalag, számológép
Okostelefon
(Füzet, íróeszköz,
rajzeszköz)

min. 100 perc
10 perc
15 perc
15 perc
min. 30 perc
min. 30 perc
min. 100 perc

Legfontosabb előkészület a megfelelő helyszín és alkalom kiválasztása, hogy legyen lehetőségünk letelepedni, szemlélődni,
hallgatózni, beszélgetni, majd vizsgálódni. Mindez egy udvarban,
Előkészületek
parkban éppúgy elképzelhető, mint erdőben, vízparton, egy túra
állomásaként. Tábori programnak is kiválóan alkalmas. A másik
fontos szempont a fotózás és galériakészítés lehetősége. Ha ezt is megengedjük,
sőt szorgalmazzuk, akkor a falátogatás utómunkái is szép eredményt hozhatnak.

FELADATOK LEÍRÁSA
1.1 Falátogatás
1.1a A fa és lakói

min.
100
perc
10
perc

Telepedjünk le egy terebélyes fa alá, és beszélgessünk arról,
• Mi mindennek ad otthont egy ilyen hatalmas fa?
• Milyen madarak, állatok, növények élhetnek a koronájában, a törzsén, a gyökerei között?
• Maradjunk csendben, és figyeljük meg, milyen madarak röppenek a fa ágai közé!

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek szerezzenek
irodalmi és konkrét tapasztalatokat a fákról.
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Szemlélődés, hallgatózás
Vershallgatás, versolvasás, hangjáték
Fahatározás, fatörzs
mérése, mintarajza
Növénygyűjtés
(Kreatív írás: vers, mese,
illusztráció készítése)
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Fahatározó
Írólap, zsírkréta
Mérőszalag, számológép
Okostelefon
(rajzeszköz)

1.1b Fapalota

15
perc

Ha nem is látunk madarat röppenni a fa koronájába, biztosan hallunk
közeli vagy távoli madárhangokat. Figyeljünk erre és a lombsusogásra is! Ha behunyjuk a szemünket, jobban tudunk csak a hangokra koncentrálni.
A gyerekek behunyt szemmel hallgassák meg Beney Zsuzsa: Fa című versét a
felolvasásunkban! Majd nyissák ki a szemüket, és mondják el,
• Milyen hangokat hallottak?
• Milyen képeket láttak?
• Hogyan jelent meg előttük a fa?
Olvassák el a gyerekek a verset magukban, és figyeljék meg, milyen ellentétre
épül a vers!
• Keressük ki a fent és lent verssorait!
• Mi van fent, és mi van lent a vers szerint?
• Milyennek ábrázolja a költő a fent és lent világát?
A gyerekeket osszuk két csoportba! Az egyik csoport legyen a fent, másik a lent,
és váltó olvasással olvassák fel szerepek szerint a verset! (Megpróbálhatjuk a
váltó szóló és a kórusban való olvasást is.)
Ezután a csoportok próbáljanak meg a verssorokhoz hanghatásokat alkotni (madárcsicsergés, vízcsobogás, bogarak neszezése), majd olvassák fel a verset úgy is,
hogy a hanghatásokkal kísérik a megfelelő sorokat!

1.1c Zöld király és Zöld királyné

15
perc

Olvassák el a gyerekek némán Kányádi Sándor: Két vén fáról című versét,
és keressenek hasonlóságokat Beney Zsuzsa versével!
Mit találtak, miben hasonlít a két vers? (Mindkettő fáról szól; palota/kastély –
királyi pár; zöld paloták – Zöld király és királyné; gyökérkoronák – két gyönyörű
korona; igék szerepe.)
És miben különbözik? Mi a döntő különbség? (Az első vers pompás királyi
palotaként mutatja be a fát és környezetét; a második vers pedig királyi párként,
szereplőként megszemélyesítve, valóságos meseként.)
Vizsgáljuk meg alaposabban Kányádi Sándor meséjét: mi mozgatja az eseményeket? Mitől kel életre a két szereplő? Ha a szelet is szereplőnek tekintjük, milyen
mesei nevet (beszélő nevet) tudnánk adni neki? (Például: Bolond Szél, Szélbolond, Szél Udvarmester, Szél Mester stb.)
A királyi pár honnan kapta a nevét? Honnan tudhatjuk, hogy vének? (Ha nem a
levelek színéből, akkor honnan?)

Vedd figyelembe!

A fák életkorát megmutatja a lombkorona nagysága is, de még inkább a törzs
vastagsága. A fa életkorát legpontosabban úgy tudjuk meg, ha megszámoljuk az
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évgyűrűit, ám ehhez ki kell vágni a fát. Kíméletesebben is megbecsülhetjük a
fa életkorát a következő módon: egy mérőszalaggal megmérjük a fa törzsének a
kerületét, kb. másfél méterre a föld felett. A kapott értéket elosztjuk 2,5-tel, és
megkapjuk a fa éveinek körülbelüli számát. (A módszer nem érvényes a gyors
növésű fenyőre és a lassú növésű vadgesztenyére.)
Forrás: Legyél te is természetkutató! (HVG-könyvek, Bp, 2016) A Fafigyelés című
oldalpár elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán.

1.1d Fahatározás

Vegyünk elő egy fahatározót, és próbáljuk meghatározni, milyen fa alatt
ülünk! Majd járjuk körbe a környéket, és határozzunk meg minél több fát!

min.
30 perc

Vedd figyelembe!

A Fürkész könyvek-sorozat fákról szóló kötete (David More – Alistair Fitter: Fák
– Gondolat Kiadó, 1990) nemcsak a zsebkönyvméret, hanem jól áttekinthető
rendszere, pontos és szép rajzai miatt is kiválóan alkalmas a gyerekekkel való
fahatározáshoz, akár túra közben is. A koronaforma mellett találunk benne rajzot
a levélről, virágról, termésről és a kéreg mintázatáról is.

11.e Gyűjtögetés

min.
30 perc

Ha biztonságos a terep, a gyerekek gyűjtögessenek szabadon faleveleket,
terméseket! Figyelem! A fáról leszakítani semmit sem szabad, csak a földre hullott leveleket, terméseket gyűjtsék össze!
Gyűjtsenek a gyerekek párban fatörzsmintákat is úgy, hogy egyikük írólapot szorít
a fa törzsére, a párja meg zsírkrétával átsatírozza a lapot! A fatörzs domborulatai
érdekes mintát fognak kiadni. Figyeljék meg a gyerekek, hogy minden fának és
fafajtának más és más a mintázata! Gyűjtsenek minél több kéregmintát a satírozós módszerrel!
Sok gyereknek van okostelefonja, amivel jó minőségű fotókat lehet készíteni. A
gyűjteménybe fotók is kerülhetnek, hiszen egy jó képet magunkkal vihetünk, az
nem károsítja a természetet.
A képekből otthon galériát állíthatunk össze a fagyűjteményünkről. (Ebbe a képszerkesztéshez értő szülőt is be lehet vonni.)

Variáció

Írjanak a gyerekek verset vagy mesét, melynek egy vagy több fa a szereplője!
Rajzzal is illusztrálhatják az írásukat.
Mindezt a falátogató séta vagy túra után, otthoni feladatnak javasoljuk azok számára, akik igénylik az élmény verbális-vizuális megfogalmazását.
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2.

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Mészöly Miklós: A hegy
meg az árnyéka
A teremtő és megtartó Isten – 104. zsoltár
(1–2.8.10–14.31)
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Szöveggyűjtemény
Internet, projektor,
hangfal
Cédulák, kalap
Füzet, íróeszköz

A hegy meg az árnyéka
2x60 perces komplex szövegfeldolgozó és
szövegalkotó klub- vagy napközis foglalkozás
(magyar, természetismeret, dráma, kreatív írás,
hittan, testnevelés)
Mészöly Miklós klasszikus meséjében a Nagy Kopasz képén keresztül jól bemutatja az erdőirtások ökológiai következményeit.
Miről szól ez
Az emberi tulajdonságokkal felruházott hegy olyan jellemhibák
a tanegység?
miatt semmisül meg, ami miatt a környezeti egyensúly is rég
felborulóban van. A hálaadó zsoltár az egyensúly fenntartásában
nyújt segítséget azzal, hogy a negatív tulajdonságokat a hála, dicséret, köszönetmondás attitűdjével ellenpontozza.

Áttekintő vázlat

2.1 A hegy meg az árnyéka
2.1a Milyen természeti jelenség lennél?
2.1b Dicsérjük őket!
2.1c A hegy meg az árnyéka
2.2 Fény és árnyék
2.2a Dicsérjük őt
2.2b Árnyékfogó
Összesen:

60 perc
min. 15 perc
15 perc
30 perc
60 perc
30-40 perc
20-30 perc
2x60 perc

A játékhoz készítsünk elő kellő mennyiségű kis cédulát és egy
kalapot (esetleg kosarat), amivel hangulatosabb lesz a játék!
Előkészületek
Kötetlenebb foglalkozáshelyzetben nem kell feszesen tartani
az időt, ezért nem baj, ha a játék elhúzódik kicsit (ha élvezik a
gyerekek). A kreatív írásra is annyi időt szánjunk, amennyi természetesen adódik a gyerekek aktivitásából! A fogójáték már levezető és kiegészítő
tevékenység, ami időben is alkalmazkodhat az alkotómunkához.

FELADATOK LEÍRÁSA
MIT AKARUNK ELÉRNI?
Szerepátélésen keresztül
az ökológiai érzékenység
fejlesztése.
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2.1 A hegy meg az árnyéka
2.1a Milyen természeti jelenség lennél?

60
perc

min.
15 perc

Minden gyerek írja rá egy cédulára, hogy milyen természeti jelenség lenne
a legszívesebben! Dobjuk a cédulákat egy kalapba, mindenki húzzon ki egyet

(nem a sajátját), olvassa fel a természeti jelenség nevét, és mondja el, hogy
milyennek képzeli el azt, aki az adott természeti jelenséget választotta! Például:
Milyen lehet az, aki hegy lenne? Aki szél lenne? Aki erdő lenne szívesen?
A többiek is hozzáfűzhetik a véleményüket. A beszélgetés után a cédula gazdája
felfedheti kilétét, de ez nem kötelező!

Vedd figyelembe!

Annyi cédulát beszéljünk meg, amennyi időnk van! A legjobb természetesen az,
ha minden cédulát kihúzunk, de ez elég időigényes, és elmehet vele akár egy óra
is. Viszont a gyerekek nagyon szeretik ezt a játékot, és nemcsak a mesét készíti
jól elő, hanem kiváló ön- és társismereti, projekciós játék is.

2.1b Dicsérjük őket!

15
perc

2.1c A hegy meg az árnyéka

30
perc

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Projekciós szerepjáték
Mese olvasása, értelmezése
Beszélgetés, interaktív
multimédiás feladat
Projekciós szövegalkotás
csoportban
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Cédulák, kalap

Dobjuk vissza a cédulákat a kalapba, majd mindenki húzzon újra egy cédulát a természeti jelenségek nevével, és mondjon egy-két mondatot, hogy azt a
természeti jelenséget miért, hogyan lehet dicsérni!
Például: Mit mondanál egy erdőnek, egy kismadárnak, egy pataknak, az esőnek, a
villámnak stb., miért szereted, mi a legjobb benne?

Olvassuk el Mészöly Miklós: A hegy meg az árnyéka című meséjét! Felolvasás közben a gyerekek figyeljék meg, milyen (emberi) tulajdonságokkal rendelkezik a Nagy Kopasz! Ezt beszéljük is meg a felolvasás után! Sokféle, árnyalt
tulajdonságot gyűjthetünk, ne elégedjünk meg a legegyértelműbbekkel! Például:
sértődékeny, duzzogó, indulatos, haragos, bosszúálló, nagyravágyó, dölyfös,
hálátlan, hiú, ostoba, bolond, makacs, magányos, lepusztult stb. Hogyan, miként
járta meg kevélységét a hegy? Miért illik rá a Nagy Kopasz „beszélő” név?
Játsszák el a gyerekek párban, ahogyan a pöffeszkedő, nagy hegyből kicsi, jelentéktelen dombocska lesz! A párok egyike legyen a hegy, másik a szél! Kezdetben a
Nagy Kopasz húzza ki magát, düllessze ki a mellét stb.! A szél kezdje fújni a Nagy
Kopaszt, aki „menjen össze”, egyre töpörödjön!
Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy ki tudja, hol van a Nagy Kopasz, és ki járt már
rajta! Valóban kopasz-e? Keressük meg a hegyet a Google térképén is, és nézzük
meg A Nagy-Kopasz című tankocka képeit (elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán)! Néhol meg tudjuk figyelni az erdőirtások nyomait.
A gyerekek keressék ki a meseszövegből, hogy mi okozta a hegy pusztulását!
Majd beszélgessünk arról, hogy ez bizony nem mese! A fakivágásokkal, az erdőirtásokkal sok kárt tett már az ember a Földön. Vonjunk párhuzamot az ember
nagyravágyása és Nagy-Kopasz gőgje, illetve a mai ökológiai helyzet között!
Beszélgessünk erről a gyerekekkel, majd három-négyfős csoportokban, párban vagy
egyénileg írjanak kérvényt az állatok és a növények nevében az erdőirtások ellen!
JEGYZETEIM
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Vedd figyelembe!

Az erdőirtás következményeiről bővebben olvashatunk a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán.
Mészöly Miklós: A hegy meg az árnyéka című meséje szerepel a 2. osztályos
állami Olvasókönyvben is (II/115-116.o.), de a téma miatt érdemesnek találtuk
újra feldolgozni. Ha a gyerekek emlékeznek rá, építhetünk ezekre az ismereteikre
is.
60
perc
MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek dicsérjék
Istent a természetért!
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Igeolvasás
Zsoltár és mese összehasonlítása, párhuzamok
felfedezése
Kreatív írás: dicséret
próza vagy szabadvers
formájában
Fogójáték

2.2 Fény és árnyék
2.2a Dicsérjük őt

30-40
perc

Olvassuk fel a gyerekeknek a 104. zsoltár részletét: A teremtő és megtartó Isten
– 104. zsoltár (1–2.8.10–14.31), majd beszélgessünk arról, milyen párhuzamokat
találunk a zsoltár és a mese között!
A gyerekek írjanak dicséretet (próza- vagy szabadvers-formában), amiben hálát
adnak Istennek a természet szépségeiért!

Vedd figyelembe!

A héber zsoltárköltészet erős belső lüktetését a gondolatritmus adja, amely
ugyanazt a gondolatot variálja: megismétli más formában, ellentétbe állítja,
kiegészíti, tovább viszi, építkezik vele stb. Mindebben nem a kötött szótagszám
vagy rímek segítenek, ezért hasonlít a modern szabadversre. Pontosabban fordított a viszony: a szabadvers az ősköltészet kötetlenebb, gondolatritmusra épülő
formáiból táplálkozik. Az úgynevezett „svéd gyerekvers”-forma is szabadvers, és
elsősorban gondolatritmusra, gondolatok ismétlődésére épül.
A szöveggyűjteményben Kollár Árpád: Erdős verse közvetlenül a zsoltárrészlet
után került, nem véletlenül. Egyrészt ez a vers is az imádság beszédmódján szól,
az erdőt szólítva meg, az ő segítségét kéri. Másrészt a vers ritmusát nemcsak a
szabályos szótagszám és ütemhangsúly (felező 12-es sorok), hanem az erőteljes
gondolatritmus is adja. S mivel nincsenek rímek, a vers emiatt szabadvers hatású. (Feldolgozása később, a 6. tanegységben történik, bővebben lásd ott!)

2.2b Árnyékfogó

20-30
perc

Játsszunk fogójátékot, amelynek a lényege, hogy a fogónak a játékosok árnyékára
kell rátaposnia! Akinek „megfogták” az árnyékát, maga is fogó lesz.
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A virágvadász
Minimum 3x60 perces szövegfeldolgozó és
szövegalkotó komplex ökológiai témanap bibliai
párhuzammal (magyar, természetismeret, hittan,
kreatív írás, vizuális kultúra)
A gyerekek napi rendszerességgel hallanak a várható ökológiai
katasztrófáról, és rengeteg ismeretük, sőt tapasztalatuk van a
Miről szól ez
témával kapcsolatban. Sokan veszélyeztetettségként élhetik
a tanegység?
meg az ökológiai problémákat, főleg, ha a pandémia jelenségeit
is ide soroljuk. A témanap során az irodalmi műveken keresztül
ezeket a problémákat, feszültségeket próbáljuk feldolgozni, kibeszélni, -írni és
-rajzolni, hogy megtaláljuk a reményt, amire a pusztuló világ képei között is
támaszkodhatunk.

Áttekintő vázlat

3.1 Emberek és állatok
60 perc
3.1a Milyen is az ember
10 perc
3.1b Kismadár a szobában
35 perc
3.1c Fokozottan védett állataink
15 perc
3.2 MIÉRT?
60 perc
3.2a Bolygóvigyázás
30 perc
3.2b ÖKO-plakát
30 perc
3.3 A virágvadász
min. 60 perc
3.3a A virágvadász
15 perc
3.3b Ádi és Évu
15 perc
3.3c Köd és fény
30 perc
Összesen
min. 3x60 perc

3.

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Ágai Ágnes:
[Ember] (online)
Csorba Piroska:
Egy nyári délutánon
Forgács Ildikó – Dózsa
Tamás: Bolygóvigyázók
kézikönyve
(részlet, online)
Pacskovszky Zsolt:
A virágvadász
Zelk Zoltán:
Köd és fény
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Szöveggyűjtemény
Internet,
projektor, hangfal
Füzet, íróeszköz
Plakátkészítés anyagai,
eszközei
Aszfaltkréta, rajzterület
vagy zsírkréta, kartonból
kivágott körök

A csoportmunkához a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán elérhető ismeretterjesztő szöveget nyomtassuk ki annyi
Előkészületek
példányban, ahány csoporttal dolgozunk!
A záró világképrajzhoz ideális az aszfaltrajz, ha lehet, teremtsük
meg hozzá a lehetőséget! Valószínűleg hosszabb időt is igénybe
vehet, ha a gyerekek belefeledkeznek a rajzolásba. Tantermi foglalkozás esetén
vágjuk ki előre a kartonköröket, hogy ezzel ne menjen az idő!
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FELADATOK LEÍRÁSA
MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek gondolkodjanak el az ember és a
természet viszonyán!
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása és értelmezése
Tulajdonsággyűjtés
Vers hangos olvasása,
levegővétel, szünetek
szerepe
Kreatív írás: mese,
szabadvers madár-nézőpontból
Interaktív multimédiás
feladat

3.1 Emberek és állatok

60
perc

3.1a Milyen is az ember

10
perc

3.1b Kismadár a szobában

35
perc

Olvassuk fel a gyerekeknek Ágai Ágnes rövid, aforizmaszerű [Ember] című
versét (elérhető a Reftantáron)! Ki beszél a versben? Miről beszél? Első hallásra
meghökkentőnek tűnik, amit mond.
Gondoljunk jobban bele! Gyűjtsenek a gyerekek minél több olyan tulajdonságot
vagy jellemző cselekvést, amelyek az állatok szemszögéből nézve furcsák vagy
egyenesen károsak!

A gyerekek közül olvassa fel valaki Csorba Piroska: Egy nyári délutánon
című versét!
Majd olvassák együtt, tagolva, sorról sorra, minden sor végén tarthatnak rövidebb-hosszabb lélegzetvételnyi szünetet! Ezek „lélegző” sorok. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a sorok ritmusát a lélegzetvétel adja. Ahol mondat vége van, ott
tarhatunk legnagyobb szünetet. Ahol vessző tagolja a mondatot, ott rövidebbet,
ahol nincs vessző, de sortörés van, ott pedig épphogy lophatunk egy kis levegőt.
Majd beszéljük meg,
• Ki lehet a versbeszélő?
• Mi történt a madárral?
• Madárszemmel milyennek tűnhetett a szoba, az őt megfogó ember (gyerek)?
• Gyerekszemmel milyennek tűnne egy madárfészek, ha egyszer benne találnánk
magunkat? (És mondjuk, zsugorodnánk is hozzá egy kicsit.)
Ezek után a gyerekek írjanak egy rövid mesét vagy szabadverset, amely arról szól,
hogyan látja egy kismadár a világot és minket, embereket! (Nyugodtan megfogalmazhatják a versből megismert történetet is, a madár szemszögéből.)

Vedd figyelembe!

„Lélegző” versolvasás közben rájöhetünk, hogy a szünetek is hozzátartoznak a
szöveghez. Sőt, nagyon is fontosak. A versbeszélő töprengő, gondolkodó tudatállapotát a szünetek is jellemzik, a versszöveg nem feltétlenül folyamatos beszéd.
A szabadvers prózaszerű, gyakran monológ, gondolatbeszéd, ami tele van résekkel, szünetekkel, üres helyekkel. Csorba Piroska versében ez a gondolkodás természetes helyzetében figyelhető meg, amire a gyerekek is könnyen ráérezhetnek.
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3.1c Fokozottan védett állataink

15
perc

A Fokozottan védett állatok című tankocka segítségével a gyerekek
próbálják eldönteni, hogy a képeken látható állatok közül melyek a fokozottan
védettek hazánkban! A képek megjelenésekor a gyerekek közösen mérlegeljék,
hogy melyik csoportba tartozik! Végül a pipajellel ellenőrizhetik, hogy jól dolgoztak-e. (A tankocka elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán.)

Vedd figyelembe!

A hazánkban élő, védelem alatt álló állatok nem feltétlenül kipusztulóban lévő
fajok. A tankockán lévők közül egyedül a kerecsensólyom a „vörös listás” állat.
Ám a természetvédelem nemcsak globálisan, hanem területileg is vizsgálja az
állatok gyakoriságát. Ha egy élőlény őshonos volt hazánkban, és itt vészesen
megfogyatkozott az egyedszáma, akkor nálunk fokozottan védett élőlénynek
minősül akkor is, ha a világ más táján nincs veszélyben a fennmaradása.
A tankocka cseles, megoldásában az a „csavar”, hogy hazánkban a képeken látható valamennyi állat fokozottan védett.

3.2 Miért?
3.2a Bolygóvigyázás

60
perc

30
perc

A gyerekek kis csoportokban olvassák el Forgács Ildikó – Dózsa Tamás:
Bolygóvigyázók kézikönyve című könyvéből kiemelt ismeretterjesztő szöveget
(elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán)! Nyomtatva annyi példányra van szükség, ahány csoporttal dolgozunk.
A csoportok a szöveg elolvasása után foglalják össze a maguk számára, hogy
miért pusztulnak ki a Földön az állatok! A szövegben szereplő okokat a saját
tapasztalataikkal is kiegészíthetik.
Beszélgessenek arról is, hogy miként lehetne megoldani ezeket a problémákat,
illetve ők maguk hogyan tudnának segíteni!
A csoportok számoljanak be a munkájukról!

3.2b ÖKO-plakát

30
perc

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek gondolkodjanak el az ökológiai problémákon, és keressenek
saját megoldást: én mit
tehetek?
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Ismeretterjesztő szöveg
olvasása, értelmezése
csoportmunkában
Beszélgetés
Plakátkészítés
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Plakátkészítés anyagai,
eszközei

A kis csoportok készítsenek el egy-egy természetvédelmi plakátot, amelyen nemcsak a problémákat jelenítik meg, hanem biztatást, közös megoldást is
ajánl a plakát!
A plakátokat helyezzük el a teremben, illetve keressünk nekik megfelelő kiállítóhelyet egy közösségi térben, esetleg közterületen!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A reménység fogalmának
differenciálása, remény
ébresztése a pusztuló
világ képével szemben is.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mesehallgatás, beszélgetés a mese világáról
Bibliai párhuzam kibontása
Világkép-rajzolás
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Aszfaltkréta, rajzterület
vagy zsírkréta, kartonból
kivágott körök

3.3 A virágvadász

min. 60
perc

3.3a A virágvadász

15
perc

3.3b Ádi és Évu

15
perc

A gyerekek feküdjenek végig a szőnyegen vagy a gyepen, és olvassuk fel
nekik Pacskovszky Zsolt: A virágvadász című meséjét! Kérjük meg őket, hogy
meseolvasás közben ne csak a szereplőket, hanem a tájakat és az egész világot is
képzeljék el!
Majd beszélgessünk velük arról,
• Milyennek képzelték el Ádi világát?
• Miért vált ilyen szörnyűvé a világ?
• Mi vagy ki az oka annak, hogy ilyen lett?
• Milyen szavak jutnak eszünkbe, ha jellemezni akarjuk ezt a Földet?
• Mit vetít előre az almafa elültetése, illetve az alma megjelenése?

Keressük meg, és fejtsük ki együtt a történet bibliai párhuzamait! A gyerekek olvassák el a szöveg utolsó bekezdéseit a következő mondattól: „Aztán
Ádinak egyszer csak eszébe jutottak a virágmagok”, egészen a mese végéig!
• Melyik bibliai történetre utal a mese befejezése?
• A Bibliában mi történt az „almával”? Mi történik vele a mesében?
• Mi utal arra, hogy Ádi és Évu ismét az első emberpár? (Mire, illetve kire utal a
két név?)
• Miért jelent reménységet az almafa és az alma megjelenése a történetben?
• Mi tölthet el minket reménységgel a mesét olvasva?
• És mi tölthet el reménységgel a Bibliát olvasva?

Kapcsolódó

A mese vége egyértelműen a bűneset történetére utal, ahol Éva a kígyóra hallgatva eszik az „almából” (amiről tudjuk, hogy nem alma volt, illetve nem tudjuk
pontosan a „gyümölcs” fajtáját). Pacskovszky Zsolt meséjében azonban éppen
Évu az, aki nem engedi Ádinak, hogy beleharapjon az almába. A mesében nem
szerepel az isteni tiltás, viszont bemutatja, hogy az Istentől ajándékba kapott
Földnek mennyire rossz gazdája volt az ember. Zsákmánynak tekintette Isten
teremtett világát, így mohósága által önmagával együtt pusztította el. A történetben Évu gesztusa az önmérséklet mozzanata, a birtoklási vágy, önzés, élvezethajhászás megfékezésének gesztusa, amely a mi világunkban is alapja lehet az
ökológiai szemléletformálásnak.
Biblikusan pedig az első bűnesetben már benne van a protoevangélium, a remény arra, hogy Jézus megszabadít minket a bűneinktől.
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3.3c Köd és fény

min.
30 perc

Végezetül a gyerekek olvassák el Zelk Zoltán: Köd és fény című meséjét! A
gyerekekkel együtt értelmezzük a szöveget, beszélgessünk róla a tanegység többi
szövegéhez, olvasmányához viszonyítva!
Szintézisként a kis csoportok egy-egy rajzban foglalják össze a foglalkozáson
megtapasztaltakat! A gyerekek rajzolhatnak a szabadban krétával, egy-egy
aszfaltra rajzolt körbe, vagy rajzolhatnak a teremben egy-egy kartonból kivágott
körre. A körben lesz a világ, Ádi és Évu világa, ami sötét és mocskos, ám amiben
megjelenik a fény, egy kis virág(mag) vagy almafa formájában.

Vedd figyelembe!

Bár Zelk Zoltán a múlt század hatvanas éveiben írta meséjét, és valószínűleg
„igazi” ködre gondolt, ma már a környezetszennyezés, a szmogriadók világában
a „köd” értelmezhető a városokat fojtogató szmog jelképeként is. A fény megjelenése pedig nemcsak az emberi szeretetről beszél, hanem Isten kegyelméről is,
amit szó szerint reménységként ír le Zelk Zoltán.
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4.

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Petőfi Sándor: Mi kék az
ég (részlet)
Orbán Ottó: A Föld
(Lackfi János: Szív)
(online)
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Felfújt lufik
Szöveggyűjtemény
Füzet, íróeszköz
Kasírozás eszközei,
anyagai: lufik és mélytányérok, csiriz vagy
tapétaragasztó, tálkák,
kanalak, újságpapír,
színes selyempapír
Internet, projektor,
hangfal

Földlufi
2x60 perces komplex ökológiai foglalkozás
(magyar, testnevelés, kreatív írás, technika)
Miről szól ez
a tanegység?

A gyerekek sokszor nem értik, milyen sérülékeny a Földünk ökoszisztémája, hogy mennyire óvatosan kell vele bánnunk, mennyire
vigyáznunk kell rá. A mozgásos játék, a vers olvasása és értelmezése, majd a kreatív feladat megerősítheti bennük ezt a gondolatot.

Áttekintő vázlat

4.1 Mi kék az ég
4.1a Lufiverseny
4.1b A Föld
4.1c Mi kék az ég
4.1d Földlufi
(Patakmederben)
Összesen:
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2x60 perc

A labdajátékhoz fújjuk fel előre a lufikat, de ne héliummal, hanem csak sima levegővel!
Előkészületek
A kasírozáshoz a lufikat felfújhatják a gyerekek is. A kasírozás
meglehetősen maszatos tevékenység, amire alátétpapírokkal,
kézmosási lehetőséggel is érdemes jól felkészülni. A csirizes
technikához elegendő lisztről gondoskodjunk, számíthatunk rá, hogy több adagot
is kevernie kell egy-egy kis csoportnak.

FELADATOK LEÍRÁSA
MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek teljes szívükkel értsék meg, hogy
vigyáznunk kell a Földre!

120 perc
25 perc
25 perc
10 perc
min. 60 perc

4.1 Mi kék az ég
4.1a Lufiverseny

120
perc

25
perc

A gyerekek alkossanak 5-6 fős kis csoportokat, és csapatonként álljanak körbe! Minden csapat kapjon egy felfújt lufit! Sípszóra egyszerre kezdjék
passzolni egymásnak kézzel ütve azokat! A cél az, hogy a lufi ne essen le a földre.
Játék közben a gyerekek a helyüket elhagyhatják. A lufit nem szabad megfogni,
kézből kézbe adni, csak egymásnak ütögetni lehet. Melyik csapat tudja a
leghosszabb ideig passzolgatni a lufit úgy, hogy az ne essen le a földre?

Miután jól kijátszottuk magunkat, beszéljük meg,
• Mi kellett ahhoz, hogy ne essen le a lufi a földre?
• Hogyan tudtunk a leghatékonyabban együttműködni?
• Mi történt volna, ha ügyetlenek vagyunk, és sokszor földre ejtjük a lufit?
• És mi történt volna, ha nem vigyázunk a lufira eléggé?
• Ha nagyon bevadulunk, vagy éles helyre ütjük?

Vedd figyelembe!

A lufiadogatás nem ördöngösség, kitartó figyelem, összehangolt mozgás kell
hozzá. De mindenki hibázik egyszer, tehát valószínűleg lesznek kiesők. Viszont az
ügyes csapatok akár „végtelen” hosszan is játszhatnak a lufival, ami egy idő után
unalmassá válhat. Ha ezt érzékeljük, megállíthatjuk a játékot, mielőtt kiderülne,
ki a végső győztes, és megbeszélhetjük a tapasztalatokat. Amíg örömmel tudunk
játszani, addig minden résztvevő győztes.
25
perc

4.1b A Föld

Olvassuk el Orbán Ottó: A Föld című versét!
• Mihez hasonlítja a költő a Földet?
• Ki lehet a fiú, aki a Földdel focizik?
• Hogyan „játszik” az emberiség a Földdel?
• Mi kell ahhoz, hogy a Földlabda játékban maradjon, és ne menjen tönkre (ne
legyen ökológiai katasztrófa)?
• Mit tanultunk a közös lufijátékból, ami segíthet a Föld megmentésében?

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos csapatjáték
Beszélgetés
Vers olvasása, értelmezése
Kreatív írás: kiáltvány
Fantáziajáték: kihangosítás
Földgömb készítése papírmasé-technikával
(Vershallgatás, beszélgetés a vers alapján)
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Felfújt lufik
Kasírozás eszközei,
anyagai: lufik és mélytányérok, csiriz vagy
tapétaragasztó, tálkák,
kanalak, újságpapír,
színes selyempapír

A kis csoportok írjanak egy-egy kiáltványt, amiben megfogalmazzák javaslataikat
az emberi együttműködésre a Föld megmentése, megóvása érdekében!

Vedd figyelembe!

A vers tartalmi és formai üzenete is kiegyensúlyozott, harmonikus mozgásról beszél. Amíg a játékos figyel és érti a dolgát, nem történik baj. A Földlabda szépen
ível éves pályáján, az évszakokon át. Mindez emlékezetünkbe idézi Isten Nóénak
tett ígéretét (1Mózes 8,22):
„Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg
a vetés és az aratás,
a hideg és a meleg,
a nyár és a tél,
a nappal és az éjszaka.”
Ezért ne feledjük, hogy a „játékos” valójában Isten! Az ember, ha bele is tud rondítani a játékába, a végső „passz” és a pálya íve az ő kezében (vagyis lábában) van.
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4.1c Mi kék az ég

10
perc

Olvassák el a gyerekek Petőfi Sándor: Mi kék az ég című versének részletét!
• Milyen hangulatú a vers?
• Minek örül a költő?
• Milyennek írja le az eget és a földet?
Petőfi közel 200 éve született, 1823-ban, amikor még senki sem gondolt a környezetszennyezésre. (Az első gőzvontatású közforgalmú vasút nem sokkal később,
1825-ben indult Angliában.)
Hunyjuk le a szemünket, és képzeljünk el egy ilyen kék egű, zöld füvű világot!
Sétáljunk ki képzeletben a mezőre, a hegyek közé (olyan természeti környezetbe,
ami a gyerekeknek ismerős)! Milyennek képzelitek el ezt a tájat 200 évvel ezelőtt?
Mit láttok? Meséljétek el!

Vedd figyelembe!

A gyerekek „kihangosíthatják” gondolataikat, hangosan mesélhetik, mit látnak.
Ha túl sokan vagyunk ehhez, kisebb csoportköröket is kialakíthatunk a játékra,
ahol az egy csoporthoz tartozók figyelni tudnak egymásra.

4.1d Földlufi

min.
60 perc

A gyerekekkel készítsünk kasírozott Földlufit! A munkához mindenkinek
szüksége lesz egy gömbalakú, felfújt lufira, amit egy mélytányérba állíthat bele.
Készítsünk csirizt egy pohár víz, egy pohár liszt és két teáskanál só összekeverésével! A csirizt tapétaragasztóval is helyettesíthetjük. Fekete-fehér újságpapírokból a gyerekek vágjanak vagy tépjenek csíkokat, mártsák bele kézzel a csirizbe,
majd ragasszák a lufira! Ezt addig ismételgessék, amíg a lufi teljes felületét be
nem fedik! (A tányérban meg lehet fordítani a lufit, így az „aljára” is tudnak
ragasztós papírcsíkokat tenni.) Ugyanezt ismételjék meg kétszer vagy háromszor
(tehát minimum két, de inkább három réteg papír legyen a lufin)! Fontos, hogy jól
le legyen ragasztva minden négyzetcentiméternyi hely. Végezetül kék, zöld, sárga
selyempapírdarabkákkal alakítsák ki a kontinensek-szigetek és óceánok-tengerek
formáját úgy, hogy minden egyes darabot ragasszanak csirizzel a lufira!
A kasírozott gömbnek ezután legalább egy napot kell száradnia, aztán egy gombostűvel akár ki is szúrhatjuk, ugyanis a csiriztől (tapétaragasztótól) az újságpapír megkeményedik, és megőrzi gömbformáját.

Vedd figyelembe!

Egy angol nyelvű weboldalon képekkel illusztrálva lépésről lépésre követhetjük a
műveleteket. Itt a kész lufit kiszurkálják, alját kivágják, és égőt helyeznek bele, amit
nekünk nem kell megtennünk. Videofilmen is megnézhetjük az alaplabda készítését. (Mindkét forrás elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán.)
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Variáció

Patakmederben
A vizezéshez-csirizezéshez és Föld-témához is illeszkedik Lackfi János: Szív című
verse (elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán).
Beszélgessünk előbb a gyerekekkel arról, hogy ki járt már patakparton,
• Ki lábalt patakban?
• Mit látott, mit tapasztalt?
• Mit látott, tapasztalt Lackfi János versbeszélője?
Olvassuk fel a verset, majd beszélgessünk a hallottak alapján!
• Ki beszél a versben?
• Mit lát?
• Milyennek látja?
• Mit jelent ez a számára?
A versből kiindulva beszélgethetünk még vizeink szennyezéséről, tisztaságáról,
óvásáról.

JEGYZETEIM
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5.

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Miklya Zsolt:
Kezd őszülni a nyár
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Internet,
projektor, hangfal
Szöveggyűjtemény
Írólap vagy levélpapír,
íróeszköz

Kezd őszülni a nyár
60 perces nyárbúcsúztató foglalkozás
(magyar, kreatív írás)
Miről szól ez
a tanegység?

A természet és az élet változását, körforgását a gyerekek is érzékelik. 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
5.1a Átmenet az évszakok között
5.1b Kezd őszülni a nyár
5.1c Nyárból az őszbe
Összesen:

Előkészületek

60 perc
10 perc
20 perc
30 perc
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 leginkább illeszkedő változatokat. A felkészülés során érdemes megnézni, miből választhatunk. A tartalmakat elérhetjük a reftantar.
hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán, valamint A Nap háza kiadvány
aloldalán is.

FELADATOK LEÍRÁSA
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
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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?

60
perc

10
perc

5.1b Kezd őszülni a nyár

20
perc

Nézzük meg Miklya Zsolt: Kezd őszülni a nyár című versének hangoskönyv-feldolgozását! Választhatjuk a hanggal és felirattal készült változatot, de választhatjuk 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)!

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

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 jellemzőinek és a vers szereplőinek csoportosításával. Ezt is ajánlhatjuk vagy alkalmazhatjuk 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 gyerekeknek (Parakletos Könyvesház, Kiskunfélegyháza, 2004). A kötet alapján kiderül,
hogy Pityu, a versbeszélő fiú bátyja már felsőbe megy, ötödikes lesz.

5.1c Nyárból az őszbe

30
perc

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!
JEGYZETEIM
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6.

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Kollár Árpád: Erdős vers
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Te nyugtass meg, erdő
Könyvajánló és kedvcsináló feladatsor
az önálló szövegfeldolgozáshoz
(magyar, kreatív írás, ének-zene, természetismeret,
vizuális kultúra, dráma)

Szöveggyűjtemény
Füzet, íróeszköz
Hangadó, zörejkeltő
eszközök, tárgyak
Kollázs- és nyomatkészítés anyagai, eszközei: erdőben gyűjtött
tárgyak, anyagok, rajzlap,
ragasztó, olló, festék,
festőeszközök

Miről szól ez
a tanegység?

Könyvajánlás Kollár Árpád verskötetéhez, kedvcsináló feladatokkal, játékos, kreatív tevékenységeken keresztül.

Feldolgozhatjuk a szöveget még a vakáció előtti napokban vagy
olvasótábori, illetve ahhoz hasonló helyzetben is. A feladatok
Előkészületek
egy részét otthon, önállóan is elvégezhetik a gyerekek. Ebben
az esetben az olvasónapló feladataihoz hasonlóan adhatjuk ki
számukra a feladatokat.
A közös feldolgozást érdemes részben vagy egészben szabad
téren szervezni, ahol mind a gyűjtésre, mint a mozgásos játékra lehetőségünk
van. A kollázs, illetve nyomat készítéséhez kell a legtöbb előkészület, ami függ a
helyszíntől és a gyűjtés lehetőségeitől is. Legjobb, ha mindkét technikára tudunk
lehetőséget biztosítani.

FELADATOK LEÍRÁSA
MIT AKARUNK ELÉRNI?
Motiváció felkeltése a
verskötet olvasásához.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Hangzós olvasás, hangjáték készítése
Szótagszámlálás,
versszerkezet
megfigyelése
Névkereső, névadó játék
Énekes-mondókás
vonuló játék
Kreatív írás: vers, rövid
próza, nyílt levél, ima
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6.1 Erdős vers
Könyvajánló és kedvcsináló Kollár Árpád: Milyen madár című verskötetéhez (Csimota, Bp, 2014), az Erdős vers sokrétű feldolgozásával. A verskötethez olvasmánynapló készíthető, melynek feladatait megtaláljuk alább, az Egyéb ötletek között.
Mindkét feladatsor megtalálható nyomtatható formában, könyvajánlóval együtt a
reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán.
Kollár Árpád versei dúdolgatásra, mondókázásra éppoly alkalmasak, mint töprengésre, filózásra. Elég egy verset elolvasni a kötetből, és lesz bőven gondolat- és
képzeletébresztő sorunk. Ezért a verskönyv olvasását egy kiemelt verssel ajánljuk, a témánkba illeszkedő Erdős verssel.
A szövegfeldolgozáshoz a következő feladatokat javasoljuk (a sokrétű intelligencia típusai alapján):

1. Suhogó vers (zenei-ritmikus + kapcsolati intelligencia)
Alkossatok kis csoportokat, és olvassátok fel hangosan, soronként az Erdős
verset! Képzeljétek el, hogy ti vagytok az erdő, aki suhogásával, susogásával
szólaltatja meg a verset! Olvassátok a sorokat ilyen suhogó, susogó, zümmögő
hangon! Mintha a szél fújná a lombot, az ágakat.
Alkossatok szóló és kórus hangokkal hangjátékot az Erdős versből! A beszéden
kívül más hangokkal, zörejekkel is kísérhetitek a verset.
2. Számolós vers (matematikai-logikai + verbális-nyelvi intelligencia)
Hány versszakból áll az Erdős vers? (2)
Egy versszak hány sorból áll? (6)
A legtöbb sor hány szótagból áll? Keresd meg mindben: hol a sorfelező? (12; 6║6)
Mely sorok kivételesek? Ott mi a szabály? Hol a sorfelező? (mindkét versszak 1.
sora; 6║7)
Melyik a legjellemzőbb szám a versre? Hol találkozol még ezzel a számmal? (A 12,
ami a hónapok száma, és a Bibliában is fontos szám: Izrael törzsei, apostolok.)
Találsz-e rímeket a versben?
Ha van kedved, írhatsz egy hasonló szerkezetű rímtelen verset (versszakot).

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Hangadó, zörejkeltő
eszközök, tárgyak
Kollázs- és nyomatkészítés anyagai, eszközei:
erdőben gyűjtött tárgyak,
anyagok, rajzlap, ragasztó, olló, festék, festőeszközök

Vedd figyelembe!

A zárójelben megadott válaszok természetesen csak a pedagógusnak szólnak.
3. Fanévadó (verbális-nyelvi + természeti intelligencia)
„Súgd meg a fák nevét” – kérleli a versbeszélő az erdőt. Vajon milyen fák lehetnek ebben az erdőben? Te hogy képzeled? Írd le az erdőben lévő fák nevét
fajtájuk szerint! Majd adj néhány fának „beszélő nevet” is, ami a fa – számodra
fontos - tulajdonságáról beszél! Írd le ezeket a neveket is!
Ha van kedved, a fák neveivel te is írhatsz egy erdős verset vagy versszakot.
4. Erdőtakaró (vizuális-térbeli intelligencia)
„Takarj be levéllel, homokkal, szeméttel” – kérleli a versbeszélő az erdőt. És
még mivel? Mi mindent lehet találni az erdőben, amiből takaró lehet? Gyűjts
leveleket, terméseket, ágacskákat, de gyűjthetsz homokot, humuszos földet és
akár szemetet is! Készíts a gyűjtött anyagok felhasználásával kollázsképet, ami
az erdőtakarót vagy a takaró mintázatát ábrázolja!
Kollázs helyett nyomdázással is készülhet a takarókép: Levelek, termések, ágak,
kövek stb. felületét kend be festékkel, majd nyomd rá akár többször is a rajzlapra!
5. Erdőben erdő (testi-mozgásos + zenei-ritmikus intelligencia)
Ismeritek a Tekeredik a kígyó című játékot? Ennek mintájára játszhatunk
„erdőben erdő” játékot is. A játékosok egymás kezét fogva sorba állnak, majd a
sor elején álló játékost követve – esetleg fák vagy bokrok között – csigavonalban tekeredve vonulnak, miközben mondogatják vagy éneklik:
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benned is erdő van, abban még egy erdő,
abban az erdőben ott lapulok én is,
Amikor teljesen betekeredtek, akkor értek be az erdő sűrűjébe. A játékosok
karokat felemelve játszhatják el a sűrű erdőt. Aztán ha már elég a sűrűből, az
utolsó játékos – szintén mondókázás vagy éneklés közben – kezdi kitekerni a
sort, hogy ligetesebb, levegősebb legyen az erdő.
6. Az erdő válasza (verbális-nyelvi + önismereti intelligencia)
Miért szólítja meg az erdőt a versbeszélő? Mi a gondja? Mit kér tőle? Hogyan és
mivel tudja őt az erdő elaltatni, megnyugtatni, meggyógyítani?
Mi lenne, ha az erdő beszélni tudna és válaszolna? Fogalmazd meg az erdő
válaszát versben vagy rövid prózában!
7. Ma még zöld a szíved (természeti + egzisztenciális intelligencia)
A vers utolsó sorából derül ki, hogy az erdő nagyobb veszélyben van, mint a
versbeszélő. Milyen veszély leselkedik rá? Ki tud ebben segíteni az erdőnek?
Fogalmazzatok meg írásban egy nyílt levelet, amelyben kéritek az embereket,
hogy vigyázzanak az erdőre! És fogalmazzatok meg írásban vagy szóban egy
imádságot az erdő Teremtő Urához, hogy vigyázzon az erdő zöld szívére!
8. Nyuszikilátó (verbális-nyelvi + egzisztenciális intelligencia)
Nézd meg a vers illusztrációját a verskötet 52-53. oldalán! Hogy kerül oda a
nyuszi? Vajon honnan nézi az erdőt? Mit lát benne?
Fogalmazd meg a nyuszi gondolatait írásban az erdőről egy napló- vagy blogbejegyzésben!
És ha a verset maga a nyuszi mondja? Folytasd a gondolatait, ami a versben
elkezdődött! Írj a nevében verset vagy levelet az erdőhöz!
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Egyéb ötletek

FELADATOK LEÍRÁSA
7.1 Milyen madár

Feldolgozási szempontok és feladatok Kollár Árpád: Milyen madár című verskötetéhez (Csimota, Bp, 2014). A kötetből a témánkban szereplő Erdős versen kívül a
következő versek szerepeltek az eddigi tanegységekben:
jó (szeptember, 01-2)
én apum (október, 02-4)
mi lesz a hóval (november, 03-4)
Lesz, lesz, lesz, (január, 05-4)
milyen madár (március, 07-1)
Dalocska (április, 08-2)
Ki mondta (május, 09-2)
Homoktengeri – online (július, 11-2)
Nagy Norbert különös világot teremtő illusztrációi is figyelemfelkeltőek, így a
könyvajánláshoz mindenképpen érdemes lapozgatni a gyerekekkel a könyvet,
csak úgy, barátkozva a játszótárssá tett nyúllal.
Akinek megtetszik a könyv, és elolvassa, javasoljuk hozzá egy interaktív olvasónapló megírását, választva a sokrétű intelligenciatípusok alapján készült feladatok közül is.
A verskötet olvasónaplójában szerepeljen:
• A könyv szerzője, címe, melyik kiadó hol és mikor adta ki, hány oldalas, a grafikus neve.
• A könyv témája, tartalmi összefoglalója, milyen korosztálynak és hogyan ajánlható a könyv (maximum egy oldal).
• Egy-két feladat a sokrétű intelligenciatípusok alapján készült feladatok közül
(szabad választás alapján).

7.

tanegység
MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek olvasási
kedvének fenntartása
játékos, kreatív, alkotó
jellegű feladatokkal.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versek olvasása és értelmezése
Versforma szabályainak
felismerése
Szavak, kifejezések
gyűjtése
Kreatív írás: vers, könyv
ajánló
Versfilm készítése
Zeneválasztás
Szelfikészítés
Új borító, könyvoldal
tervezése, illusztráció
készítése
Verstanulás, versmondás
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Ajánlott verskötet
Rajzlap, írólap, rajzeszköz
Okostelefon,
videokamera

Választható feladatsor az önálló szövegfeldolgozáshoz:
1. Gyűjtsd ki a költő kedvenc, többször ismételt szavai, kifejezései közül azokat,
amelyeket gyakran használ, és jellemző a versnyelvére! (verbális-nyelvi intelligencia)
2. Keress egy verset, aminek jól látod a szerkezetét! Számold meg a sorok szótagszámát, esetleg jelöld az ütemhatárokat, sorfelezőt! Keresd meg a rímelő
sorokat, írd fel a rímszerkezet képletét (szabályát)! Próbáld meg hangsúlyozva
elolvasni a verset! (matematikai-logikai intelligencia)
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3. Tervezz, készíts új borítót a könyvnek! Tervezd meg az egyik vers könyvoldalát
is, és készítsd el hozzá az illusztrációt! (vizuális-térbeli intelligencia)
4. A barátaiddal közösen készítsetek egy trailert az egyik versről! Párperces,
telefonnal is felvehető versfilmről van szó, ami a vershez hasonlóan figyelemfelkeltő, gondolatébresztő. (vizuális-térbeli + kapcsolati + testi-mozgásos
intelligencia)
5. Keress zenét, amelyik szerinted legjobban kifejezi a könyv vagy valamelyik vers
hangulatát! (zenei-ritmikus intelligencia)
6. Képzeld magad az illusztrációkban gyakran szereplő nyúl helyébe, mintha ő olvasná a verseket! Készíts magadról, mint nyúlról egy szelfisorozatot, amelyen
keresztül megmutatod azokat az érzelmeket, amelyeket végigéltél a versek
olvasása során! (önismereti + vizuális-térbeli intelligencia)
7. Készíts listát azokról a növényekről, állatokról, amelyek szerepelnek a könyvben! Jelöld meg azokat a fajokat, amelyekről tudod, hogy veszélyeztetettek!
(természeti intelligencia)
8. Írj egy könyvajánlót, amelyben kedvet csinálsz másoknak is a verskötet olvasásához! (verbális-nyelvi + kapcsolati intelligencia)
9. Képzeld magad az egyik vers versbeszélője helyébe, és írd tovább a verset,
vagy írj egy hasonlót a versbeszélő hangján! (egzisztenciális + verbális-nyelvi
intelligencia)
10. Válaszd ki a kötetből a kedvenc versed, és tanuld meg! Mondd el szépen, kifejezően, és kérj meg valakit, hogy készítsen róla egy felvételt (telefonnal vagy
kamerával)! (verbális-nyelvi + egzisztenciális + kapcsolati intelligencia)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék fel:
vágyott vagy valós házi
kedvenceink tanítanak
meg igazán a törődésre,
gondoskodásra.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Vers olvasása, értelmezése
Kedvenc állat, lény bemutatása írásban, rajzzal
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, írólap, rajzeszköz

7.2 Mackók napja, verebek napja

Van nőnap, gyereknap, anyák napja… Ki tudná folytatni a sort? Milyen jeles napok
vannak még? (Például apák napja, madarak és fák napja, hegy napja, Föld napja,
sőt Nap napja is van, nem beszélve a nevetés vagy a tojás világnapjáról.)
Mi a közös ebben a sok jeles napban? Engedjük, hadd ötleteljenek, gondolkozzanak a gyerekek, hiszen több jó gondolat is lehet! Például mindegyik valami
fontosra akarja felhívni a figyelmet.
Pedig a válasz ennél egyszerűbb: mind egy napig tart.

• Olvassuk el Tandori Dezső: Mackók napja, verebek napja című versét! Miben
különbözik ez a két nap az említett jeles napoktól?

• Mit jelent az, hogy minden nap: Mackónap, minden nap: Verébnap?
• Mit gondoltok, ki beszél a versben?
• Mit jelentenek számára a medvék, a verebek?
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45-60
perc

Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy
• Nekik milyen állataik vagy más lényeik vannak, kik a házi kedvenceik?
• Kiről, miről tudnák elmondani, hogy minden nap ő a legfontosabb?
• Hogyan gondoskodnak róla?
• Hogyan telik egy közös napjuk?
Írjanak erről egy történetet, napló- vagy blogbejegyzést, esetleg verset! Rajzot is
készíthetnek mellé.
Ha valakinek nincs, vagy nem lehet otthon háziállata, de nagyon szeretne, az
képzelje el, és úgy írja meg a történetet! Hiszen Tandori Dezső verse a képzeletnek is szárnyakat ad: ő sem tartott élő medvéket a lakásban. De a szívében elfért
és ott élt egy egész csapatnyi játékmedve.

Vedd figyelembe!

Tandori Dezsőnek volt igazi házi verebe, Szpéró és társai, akik a lakásában éltek,
és akik fontos műveinek lettek ihletői. A mackók, medvék pedig képzeletvilágában éltek, és szintén sok verset, írást ihlettek. Gyerekverskötetének is az a címe,
amiből a vers származik: A játékmackók verébdala (Móra, Bp, 1981).
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