
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Beney Zsuzsa: Megnőttél
Ágai Ágnes: [Láttam]
Hervay Gizella: Kicsi-mese
László Noémi: Most már 
nagy (részlet)
Széchey Rita: 
Citromsárga pirospontok 
(részletek)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Magasságmérő, filctoll
Rajzlap, színes lapok, 
rajzeszközök
Selyem- vagy konfetti-
szalag
Olló, ragasztó, Blu Tack

ÉVFOLYAM
1–2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek érzékeljék 
önmagukon az idő 
múlását

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Sorakozók
Versolvasás
Mozgásos játékok
Meseolvasás, beszélge-
tés a mese alapján
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De megnőttél!
3x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

(magyar, testnevelés, matematika, vizuális kultúra, 
technika)

Az első osztályosok már nagyok: magasabbak egy méternél, és 
a fogváltás is elindult már. De valójában mennyi egy méter, és 
kinek hány foga esett már ki? És mitől lesz valaki valóban nagy? 
Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresik a választ a költők és 
az írók ebben a tanegységben. Hervay Gizella meséje lehetősé-
get nyújt arra, hogy a gyerekek megértsék, aki nagyobb, az sem 
erőszakoskodhat. 

Áttekintő vázlat
4.1 De megnőttél!  45 perc

4.1a De megnőttél!  20 perc
4.1b Törpék és óriások  10 perc
4.1c Kobak, a kicsi  15 perc

4.2 Most már nagy  2x45 perc
4.2a Ki a legnagyobb?  20 perc
4.2b Most már nagy  25 perc
4.2c De megnőttünk!  45 perc

Összesen:  3x45 perc

A magasságmérőt készítsük el előre, és helyezzük el a teremben! 
A magasságjelzőkhöz szerezzük be a színes szalagokat!
A magasságjelzők biztonságos elhelyezéséhez biztosítsunk helyet 
az osztályban! Ha ezt nem tudjuk megoldani, a feladat elhagyható.

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 De megnőttél!

4.1a De megnőttél! 
Kinek hány foga hullott már ki? Álljunk sorba a kihullott fogak száma 
szerint!
És kinek hány új (csont)foga nőtt ki vagy kezd kibújni? Rendezzük át e szerint is a 
„fogsort”!

4. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

20
perc

45
perc
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Kinek milyen hosszú a haja? Most hajhosszúság szerint álljunk sorba! (Elég a szem-
mel való összemérés.)
Olvassuk el Beney Zsuzsa Megnőttél című versét! 
Ki a versbeszélő, és kihez beszél? 
Mivel jelzi a költő az idő múlását?
Milyen idős volt, és milyen idős most a kicsi? Miből tudjuk meg ezt?

Mondogassuk a verset úgy, ahogy egy kicsi gyerekkel mondókáznánk! Erőteljes 
ütemnyomaték érvényesül, ami dallamos zenei ritmust eredményez. Értelmezé-
sünkben ez így néz ki:

Álmodban, │ │ │
tá-tá-tá 
puha-meleg, │ pólyamélyi │ álmodban      │ │ │
ti-ti-ti-ti   ti-ti-ti-ti   tá-tá-tá
fehér egér │ cincogott az │ ágyadban,       │ │ │
ti-ti-ti-ti   ti-ti-ti-ti   tá-tá-tá
előcsalta, │ csalogatta     
ti-ti-ti-ti   ti-ti-ti-ti
rizs-fogaidat.     │
ti-ti-ti-ti-tá

Álmodban,  │ │ │
tá-tá-tá 
pörgő-forgó, │ szuszogó mély │ álmodban      │ │ │
ti-ti-ti-ti   ti-ti-ti-ti   tá-tá-tá
nyuszi húzta │ a hajad,       │
ti-ti-ti-ti   ti-ti-tá
úgy növelte, │ növesztette     
ti-ti-ti-ti   ti-ti-ti-ti
szőke copfodat.      │
ti-ti-ti-ti-tá

Járókádra –     
ti-ti-ti-ti
Most figyeld csak, │ a rácsára     
ti-ti-ti-ti   ti-ti-ti-ti
kis madárka │ száll –      │
ti-ti-ti-ti-tá
ő tanít meg │ lépegetni:     
ti-ti-ti-ti   ti-ti-ti-ti
jár a baba, │ jár.      │
ti-ti-ti-ti-tá



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg, 
hogy a nagyság nem 
feltétlenül a centiméte-
rektől függ.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Magasságmérés
Relációk leolvasása
Vers és történet ol-
vasása, beszélgetés a 
szövegek alapján
Magasságjelzők készítése 
és elhelyezése
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Feküdjünk le a szőnyegre, és legyünk mi a kisbabák! Feküdjünk a hátunkon, 
rugdalózzunk! Forduljunk a hasunkra, majd üljünk fel! Kússzunk, ahogy a babák 
szoktak! Emelkedjünk négykézlábra, és ringatózzunk előre-hátra, majd  induljunk 
el, járjunk körbe négykézláb! Majd időugrással álljunk fel, nyújtsuk ki a kezünket 
jó magasra, mutatva, hogy megnőttünk!

4.1b Törpék és óriások
Olvassuk el Ágai Ágnes [Láttam] című versét, és mozogjuk is le:
•  Legyünk törpék, járjunk törpejárásban!
•  Legyünk óriások, járjunk óriásjárásban! 
•  Hajtsuk össze magunkat: kuporodjunk a földre szoros Z-alakban (vonalait az 

alsó lábszár, comb és felsőtest adják)!

4.1c Kobak, a kicsi
Gyűjtsük olyan tárgyak, dolgok, személyek neveit, amelyeknél nagyobbak 
vagyunk, majd gyűjtsünk olyanokat, amelyeknél kisebbek!
Olvassuk el Hervay Gizella Kicsi-meséjét! Mi mindennél volt nagyobb Kobak? 
Minél és kinél nem volt nagyobb?
Hogyan lett nagyobb az asztalnál?
Vajon miért nevettek a játékok? Miért vált Kobak nevetségessé?

Vedd figyelembe!
A mese lehetőséget nyújt egy érzékenyítő beszélgetésre arról, hogy ha valaki 
nagyobb vagy erősebb a másiknál, az nem jogosítja fel, hogy erőszakoskodjon a 
másikkal, uralkodjon rajta. Ha a beszélgetést fontosnak tartjuk, akkor az előző 
feladatot nyugodtan elhagyhatjuk (Törpék és óriások), hogy legyen időnk a gye-
rekekkel kibontani a kérdést. 

4.2 Most már nagy

4.2a Ki a legnagyobb?
Az ajtófélfára vagy a falra ragasszunk fel Blu Tack gyurmaragasztóval egy 
másfél méter hosszú, kb. 20 centiméter széles fehér papírszalagot! Ez lesz a 
magasságmérőnk. Ne jelöljük rajta a centimétereket, mert a gyerekek magasságát 
egymáshoz viszonyítjuk majd! 
A gyerekek egyesével álljanak a magasságmérőhöz, a pedagógus jelölje filctollal 
a magasságot, és írja mellé a gyerek keresztnevét! Akár minden gyerek más szín-
nel jelölhető (nagyobb létszám esetén 2-3 gyerek kaphat azonos színt). 
Ha készen vagyunk, olvassunk le magasság szerinti relációkat, pl.:

Kati magasabb, mint Balázs, de alacsonyabb, mint Brigi.

10
perc

15
perc

20
perc

2x45
perc
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MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Magasságmérő, filctoll
Rajzlap, színes lapok, 
rajzeszközök
Selyem- vagy szerpen-
tinszalag
Olló, ragasztó, Blu Tack
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Ha az egyszerű reláció-olvasás már jól megy a gyerekeknek, akkor találós kérdés-
ként is megfogalmazhatják:

Ki az, aki magasabb, mint Balázs, de alacsonyabb, mint Brigi?

Jelöljük be az egy métert a magasságmérőn! Mondjunk dolgokat „szemmérték 
alapján” az osztályteremből, amik kisebbek/nagyobbak, mint egy méter! Ellenőr-
zésként pontosan is megmérhetjük, ami nem egyértelmű.

4.2b Most már nagy
Olvassuk el László Noémi Most már nagy című versrészletét, és beszélges-
sünk arról, hogy miért érzi magát most már nagynak a versbeszélő! Miért gondol-
hatjuk, hogy mégis kicsi? (A vers folytatásából derül ki, hogy még óvodás.)
Mi mikor érezzük magunkat nagynak? És mikor kicsinek? A magasságon kívül mi kell 
ahhoz, hogy tényleg nagyok legyünk? Milyen tulajdonságai vannak a nagyoknak? 

Olvassuk fel Széchey Rita Citromsárga pirospontok című történetének részleteit 
az első osztályos Titiről! 
Miért mondhatjuk, hogy Titi kicsiként is nagy volt? 
Mi okozott neki a legnagyobb gondot a történetben? Miért? Mitől nyugodott meg?
Van-e valami, amit nagyon szeretsz csinálni? Amit nagyon komolyan veszel? Ami-
ben már olyan nagy vagy, mint Titi?

4.2c De megnőttünk! 
Készítsünk a gyerekekkel színes magasságjelzőt, mindenkinek személye-
sen! Az ajánlott első példán virág- vagy felhőforma kerül felülre, benne a gyerek 
neve, a formából pedig egy színes szalag nyúlik a fal aljáig. A második példán 
a gyerekek rajzolt önarcképe van felül (a példák elérhetők a reftantar.hu-n, a szö-
veggyűjtemény aloldalán). 
A felső formához erősített szalag lehet selyemszalag, de szerpentinszalag is. A 
gyerek a fal mellé áll, mellé engedjük a szalagot, és levágjuk fejtető magasságá-
ban. Majd ráragasztjuk a forma hátoldalára. Végül az egészet a falra erősítjük.

A magasságmérő az eredeti verzióban néhány perc alatt is elkészíthető: felülre 
kerül egy virágforma Post-it lap, amire a gyerek ráírja a nevét, tehát nem kell raj-
zolnia. A Post-it lapot érdemes Blu Tack gyurmaragasztóval felragasztani, külön-
ben egy-két hét múlva lepereg a falról. 

Év végén is mérjük meg a gyerekeket, hogy lássák, mennyit nőttek! Akkor a gyor-
sabb verzióval lehet majd jelölni a növekedés mértékét.

45
perc

25
perc


