
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Janikovszky Éva: Velem 
mindig történik valami 
(részletek)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet és íróeszköz

Digitális eszköz (szá-
mítógép, okostelefon a 
gyerekek számára)
Online óra anyaga (el-
érhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)
Írólap és rajzeszköz

ÉVFOLYAM
2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek dolgozzák 
fel önállóan Janikovszky 
Éva könyvének részletét, 
és gondolkodjanak el a 
kicsinek-nagynak lenni 
problémáján.

JEGYZETEIM JEGYZETEIM
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Amikor kicsi vagyok, 
amikor nagy vagyok…

2x45 perces távoktatási óra (magyar, ének-zene)

A gyerekek önállóan dolgozzák fel Janikovszky Éva könyvének 
részleteit.

Áttekintő vázlat
6.1 Amikor kicsi vagyok, amikor nagy vagyok  45 perc

6.1a Kicsi vagyok én…  10 perc
6.1b Velem mindig történik valami  35 perc
6.1c Amiben nagy, amiben kicsi 45 perc

Összesen:  2x45 perc

A feladatsor dokumentumát osszuk meg a gyerekekkel! A megol-
dáshoz szükségük van digitális eszközre és online kapcsolatra.

FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Amikor kicsi vagyok, 

amikor nagy vagyok

A feladatleírások a gyerekeknek szóló nyelvezettel szerepelnek. A teljes feladat-
sor, valamint a videók, tankockák elérhetők a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény 
aloldalán.

6.1a Kicsi vagyok én… 
Hallgasd meg a Kicsi vagyok én kezdetű dal keresztény változatát! Tanuld is 
meg énekelni a kislánnyal együtt! A dal szövegét megtalálod a videó alatt a Reftan-
táron.

6. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

10
perc

2x45
perc
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zenehallgatás, énekta-
nulás
Történet meghallgatása
Interaktív multimédiás 
feladatok: csoportosítás, 
feleletválasztás, 
sorba rendezés
önismereti feladat: 
tulajdonsággyűjtés, 
önértékelés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Digitális eszköz (szá-
mítógép, okostelefon a 
gyerekek számára)
Online óra anyaga (el-
érhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)
Írólap, rajzeszköz
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6.1b Velem mindig történik valami
Hallgasd meg Janikovszky Éva Velem mindig történik valami című könyvé-
nek első részletét Tánczos Adrienn előadásában!

Mikor számít a beszélő fiú nagynak, és mikor kicsinek? Janikovszky Éva csak egy 
példát említ. De mit gondolsz, más esetben kicsinek vagy nagynak számít a fiú? 
Húzd a szavakat a megfelelő helyre a csoportosító tankockán!

Hallgass meg egy másik részletet is a könyvből!

Olvasd is el a regény részleteit a szöveggyűjteményből!
Kik tartoznak a kisfiú családjába? Válogasd ki a szereplők közül a következő tan-
kockán!

Válaszd ki a helyes válaszokat a kérdésekre a feleletválasztó tankockán! Ha nem 
vagy biztos a válaszban, keresd a történetben!

Ki kire vigyázott? Állítsd sorba a neveket a sorrendkereső tankockán! Az első 
Pacsitacsi legyen!

Ha kíváncsi vagy, Pacsitacsi hogyan került meg, keresd meg a könyvespolcon 
vagy a könyvtárban Janikovszky Éva Velem mindig történik valami című könyvét! 
Jó olvasást! 

6.1c Amiben nagy, amiben kicsi
Hajts ketté egy füzetlapot vagy írólapot, és a két felére írj egy-egy listát! 
Egyik felére az kerüljön, amihez már elég nagy vagy, és elég megbízható. Másik 
felére az kerüljön, amihez még kicsi vagy, és egyedül nem megy, segítségre szo-
rulsz. 

Jelöld meg a kicsi sávban, amihez már fel tudnál nőni! Gondold végig, hogy mi 
kell ehhez! Le is rajzolhatod.

45
perc

35
perc


