
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Itt van az oltár – magyar 
népi mondóka
Varró Dániel: 
Testtudatosítgató
Balázs Imre József: 
A baba
Mészöly Miklós: 
A kis játszótársak

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Kinyomtatott lapok
Ollók, rajzeszközök
Lyukasztó, miltonkapocs
(Textil és fonalmaradé-
kok, ragasztó)
Tálca és elkészített 
ételfalatok
Gesztenye, dió vagy 
kavics (apró játékok, 
játékelemek)
Előrajzolt karton (alap-
hoz)
Különböző színű és felü-
letű papírok, anyagok
Kinderdobozok, apró 
termések, gyöngy, kavics
Illóolajok, itatós vagy 
papír zsebkendő

ÉVFOLYAM
1–2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Testséma erősítése a 
ritmikus versmondás, 
mímes-mozgásos játék 
és tárgyalakítás segítsé-
gével.
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Ez vagyok én! 
Minimum 4x45 perces komplex témanap 

(magyar, természetismeret, vizuális kultúra, technika)

A testséma megismerése és tudatosítása, az érzékszervek fino-
mítása az önazonosság kialakulásának egyik alapvető lépése. Ezt 
segíti és differenciálja ez a tanegység, ahol a testen túl az Isten-
nel való kapcsolatra is hangsúlyt fektetünk.

Áttekintő vázlat
5.1 Ez vagyok én!  2x45 perc 

5.1a Ez vagyok én!  20 perc
5.1b Baba  25 perc
5.1c Papírbaba-készítés  min. 45 perc

5.2 Kis játszótársak  2x45 perc
5.2a Kedvenc játékok  15 perc
5.2b Érzékszervi játékok  min. 30 perc
5.2c Memóriajátékok készítése 45 perc

Összesen:  min. 4x45 perc

A géppapírnál kicsit keményebb papírra nyomtassuk ki a baba-
sablont annyi példányban, ahány gyerek van az osztályban! 
A bőséges játékkínálatból a lehetőségeinkhez képest válogatha-
tunk, illetve átalakíthatjuk azokat. 
A memóriajátékok készítéséhez a megfelelő anyagokat és esz-

közöket készítsük elő! A kártyaalapú memóriához a kartonlapokat előre be kell 
vonalazni, kb. 5-6 cm-es négyzetháló-beosztással.

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Ez vagyok én!  

5.1a Ez vagyok én! 
A gyerekek először magukon végezzék az Itt van az oltár kezdetű arcmu-
togató magyar népi mondóka mozgásait, majd válasszanak párt maguknak, és 
egymáson is mutogassák végig a következőképpen:

5. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

20
perc

2x45
perc
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Arcmutogató játék
Versolvasás, mondókázás
Mímes mozgások a ver-
sek alapján
Versszöveg értelmezése, 
beszélgetés
Mozgatható baba készí-
tése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Kinyomtatott lapok
Ollók, rajzeszközök
Lyukasztó, miltonkapocs
(Textil és fonalmaradé-
kok, ragasztó)
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Itt van az oltár, – érintsék meg a homlokukat
itt van a két gyertya, – szemüket
itt van a két párna, – orcájukat
itt bemegy a harangozó, – szájukat
meghúzza a harangot: – húzzák / rázzák meg egy kicsit az orrát
bim-bam, bim-bam.

Hasonló módon játsszunk Varró Dániel Testtudatosítgató című versével, muto-
gatva a megnevezett testrészeket! Először lassan olvassa fel a pedagógus a ver-
set, majd ismételje meg gyorsabban, és utána többször, egyre gyorsabb tempó-
ban! A gyerekeknek persze követni kell(ene) mozgásukkal a gyorsuló tempót.  
A vidámság garantált!

Ez a fülem, – húzzák meg mindkét fülüket
ez a szám, – tátsák el a szájukat
ez a cuki frizurám. – rázzák meg a hajukat, vagy borzoljanak bele

Ez az orr, – nyomják meg az orrukat
ez a has, – simogassák meg körkörös mozgással a hasukat
ez az ököl, – emeljék fel az öklüket, 
ami vas, – mutassák a muszklijukat

ez a boka, – hajoljanak le, fogják meg a bokájukat
ez a toka, – simogassák vagy csippentsék meg a „tokájukat”
sokat eszem, – simogassák meg a hasukat
az az oka – tolják ki a hasukat!

5.1b Baba
Olvassuk el Balázs Imre József A baba című versét, és az előző mondókák-
hoz hasonló módon mutogassuk is végig a testrészeket!
Megismételhetjük párban, szerepjátékkal: egyik gyerek a baba, másik az apa, aki 
a babaalakot készíti, mindig azt a testrészt igazítja, amiről szó van. A baba átadá-
sát és a névadást is el lehet játszani a végén (a babakészítő gyerek szerepet vált). 
Majd a párok cserélnek szerepet, és még egyszer megismételhetjük a versjátékot.

Ezután oldják meg a gyerekek A baba című tankocka párosító feladatát (elérhető 
a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán):
Miért van szüksége a babának a különböző testrészekre és a nevére? Húzd össze 
az egymáshoz tartozó sorokat! 

25
perc
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A gyerekek is alkossanak a testrészek nevével hasonló mondatokat! Pl.: 
Huncut szeme lesz, hogy tudjon kacsintani.
Nagy feje lesz, hogy sok tudás férjen bele.
Hosszú lába lesz, hogy nagyokat léphessen.

Ha nehéznek tűnik a feladat, először adjuk meg a mondatok kezdő kifejezéseit: 
Pl.:

Kicsi feje lesz, hogy…
Nagy füle lesz, hogy…
Szép arca lesz, hogy… 
Pókhasa lesz, hogy…

Gyakoroltassuk a testrészek megnevezését és a jobb, bal, illetve keresztirányú 
mozgásokat úgy, hogy a gyerekek követik a tanító utasításait! Pl.:

Jobb kezeddel érintsd meg az orrod!
Jobb kezeddel a jobb bokád!
Bal kezeddel a bal füled!
Bal kezeddel a jobb térded, jobb kezeddel a bal szemed! Stb.

Olvassuk el a vers utolsó sorait! Vajon milyen nevet adhatott a versbeszélő a 
babának? Ti milyen nevet adnátok neki? 
Te kitől kaptad a nevedet? És vajon ki volt az alkotód? A szüleiden kívül kinek 
köszönheted a létezésed? 

Ha úgy érezzük, hogy a csoport nyitott és érett rá, olvassuk fel az ember terem-
tését Mózes első könyve második részének 4–7. igeverseiből. Sőt a következő 
igeverset is felolvashatjuk Jeremiás könyvéből: „Mielőtt megformáltalak az anya-
méhben, már ismertelek…” (Jer 1,5). Igaz, hogy ez a bátorítás a prófétára vonatko-
zik, de mi is bízhatunk benne, hogy ilyen minket ismerő-alkotó Atyánk van.
Ebben az esetben a következő feladat során agyagból vagy gyurmából is készít-
hetünk emberalakot. 

5.1c Papírbaba-készítés 
Az ajánlott babasablon letölthető (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűj-
temény aloldalán), és egy mozgó papírbaba testrészeit tartalmazza. Osszuk ki a 
gyerekeknek a kinyomtatott lapokat! Színezzék, majd vágják ki a testrészeket! A 
pedagógus lyukasztóval lyukassza ki az összefűzési pontokat! A gyerekek milton-
kapoccsal fűzzék össze a babát! Munka közben többször is lehetőségünk van a 
testrészek megnevezésére, a bal és jobb oldali testrészek tudatosítására. 

Textil és fonalmaradékok felhasználásával a babákat fel is öltöztethetjük. Egy 
inspiráló, ötletadó képet is találunk hozzá a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény 
aloldalán.

min. 
45 perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Az érzékszervek 
finomítása

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Meseolvasás
Érzékszervi játékok
Érzékszervi memóriakár-
tyák készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tálca és elkészített 
ételfalatok
Gesztenye, dió vagy 
kavics (apró játékok, 
játékelemek)
Előrajzolt karton 
(alaphoz)
Különböző színű és felü-
letű papírok, anyagok
Kinderdobozok, apró 
termések, gyöngy, kavics
Illóolajok, itatós vagy 
papír zsebkendő
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Vedd figyelembe!
A képen látható esetben a törzsek és a kisfiú nadrágja, ingujja az összefűzés 
előtt, a kislány szoknyája az összefűzés után lett a babára ragasztva. Tehát gon-
doljuk át előre, mikor és hogyan végezzük el az applikációt!

5.2 Kis játszótársak

5.2a Kedvenc játékok
Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy kinek mi a kedvenc játéka. Most 
képzeljük el azt, hogy nincs semmilyen játéktárgyunk! Mivel tudnánk mégis ját-
szani? Ötleteljünk!

Ezután olvassuk el Mészöly Miklós A kis játszótársak című meséjének első két 
mondatát, és kérjük meg a gyerekeket, hogy közösen fejezzük be a mesét! Mi 
mindennel játszhatott mégis a kisfiú?
A közös mesealkotás után olvassuk fel végig Mészöly Miklós meséjét! Keressük ki, 
hogy mivel játszott a haja, a füle, az orra, a keze, a két lába, a szeme, a szája! És 
mi történt este? És mi lett azután?

5.2b Érzékszervi játékok
A meseélmény után ismerkedjünk mi is kis játszótársainkkal, játsszunk 
érzékszervi játékokat! 

Szem
Egy gyerek kimegy, a többiek körbeállnak. Kiválasztunk valakit, ő lesz a karmes-
ter: őt kell utánoznia mindenkinek. A karmester vegyen fel egy testhelyzetet (ne 
túl bonyolultat). Hívjuk be a megfigyelőt! A karmester folyamatosan változtassa a 
testhelyeztét, a többiek pedig utánozzák! A megfigyelő feladata, hogy leleplezze, 
ki a karmester.

Száj
Egy tálcára készítsünk össze annyi „katonát” (felkockázott „miniszendvics”, ami 
egy falattal lenyelhető), ahány gyerek van! Minden katonán más, karakteres ízű 
dolog legyen (nutella, különféle lekvárok, kolbász, sajt, májkrém), illetve szintén 
felvágott vagy apró, jellegzetes ízű gyümölcsök (szőlő, narancs, eper, koktélpa-
radicsom stb.)! A tálcát takarjuk le! A gyerekek csukják be a szemüket, és min-
denkinek adjunk egy katonát, amit egyenek meg, és találják ki, hogy mi volt a 
kenyéren! 

min. 
30 perc

15
perc

2x45
perc
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Vedd figyelembe!
Bár csak egy-egy falat ételről van szó, a játék előtt rá kell kérdezni, hogy kinek 
milyen ételallergiája van, és ügyelni, hogy ő olyan ételt ne kapjon, vagy eleve 
kihagyni azt az ételt a választékból. 

Fül
A gyerekek álljanak körbe, egy játékos csukott szemmel álljon a kör közepén! A 
pedagógus rámutatással válasszon ki valakit, aki odalopózik hozzá, és elváltoz-
tatott hangon megszólítja: Szia, … (pl. Pisti)! A bekötött szemű találja ki, hogy ki 
szólította meg! 

Orr
Vigyünk be egy üveg illóolajat! Öntsük ki egy szélesebb edénykébe, hogy jól 
párologjon! A gyerekek hunyják le a szemüket, a pedagógus pedig rejtse el az 
osztályban az illóolajos edénykét, amit a gyerekek szaglás után keressenek meg! 
Többféle illóolajjal több körben is játszhatunk.

Kéz
A gyerekek álljanak körbe! Valaki álljon középre, csukja be a szemét! Forgassuk 
meg, majd vezessük oda egy társához! A bekötött szemű simogassa végig a társa 
arcát, haját, és ez alapján próbálja kitalálni, hogy ki lehet az illető! 

Láb
A gyerekek legyenek mezítláb, és szórjunk ki eléjük sok gesztenyét, diót vagy 
nagyobb kavicsot! Feladatuk az, hogy lábbal, lábujjal fogják meg és szedjék össze 
egy kosárba a kiszórt dolgokat! (Apró játékok, játékelemek is lehetnek.)

5.2c Memóriajátékok készítése
A szöveghez kapcsolódóan érzékszervi memóriajátékokat is készíthetünk. 
A gyerekek kis csoportokban dolgozzanak, így hamarabb elkészül egy-egy játék.

Szem
A hagyományos memóriajátékról van szó. Kartonból vágják ki a gyerekek a me-
móriakártyák alapját! Érdemes a kartonlapot előre berácsoznunk, mert első-má-
sodikban még nem tudják kimérni a rasztert. 
A kártyalapokra színes papírból vágjanak ki különböző formákat úgy, hogy két 
színes lapot összefognak (vagy egyet kettéhajtanak), és egyszerre vágják ki a for-
mát! Így az garantáltan egyforma lesz. A két formát ragasszák külön kártyalapra!

Fül
Gyűjtsük Kinder csokitojások műanyag dobozát! Minimum 12 darab kell a játék-
hoz. A műanyag tojásokba öntsenek a gyerekek különböző minőségű és méretű 
szemes terméseket (mák, szárazbab, rizs, lencse, köles), esetleg kásagyöngyöt, 

45
perc
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apró kavicsot! Minden fajta terményből két tojásba töltsenek egyforma mérték-
ben! A tojásokat ragasszák körbe szigetelőszalaggal, és írják a termény kezdő-
betűjét a tojás egyik végére (r-rizs)! A tojásokat helyezzük egy tojástartóra, majd 
rázás alapján keressük meg a párokat! 

Orr
Különböző illóolajokkal készítsük el a szaglás memóriajátékát! A legjobb ehhez 
itatóspapírt venni, ami sajnos csak internetről rendelhető, de nem drága! Ha 
nem akarunk ezzel bajlódni, egyszerű papír zsebkendőt is használhatunk. A papír 
egyik oldalára írjuk rá golyóstollal (és ne filccel!) az illat nevét, a másik oldalra 
pedig csöppentsünk egy cseppet az illóolajból! Minden illatból két papírt készít-
sünk elő a játékhoz!

Tapintás
Vigyünk be különböző felületű, tapintású papírokat, anyagokat, amelyeket a 
látás alapú memóriakártyákhoz hasonló módon, kartonalapra ragasszanak a gye-
rekek. Játék során csukják be a szemüket, és vakon, csak tapintás útján párosít-
sák össze az anyagokat! 


