
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Nyelvtörők – bihari ma-
gyar népi mondókák
Erdős Virág: A Béci-féle 
égi pékség

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Tálcányi péksütemény
Gyurmázás anyagai, 
eszközei
(Muffinkészítés anyagai, 
eszközei)

ÉVFOLYAM
1–2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A pék munkája kapcsán 
az érzékelhetőtől jus-
sunk el az égi jelenségek 
világáig. 
Muffinkészítés, -sütés
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Égi pékség
Minimum 45 perces készségfejlesztő óra 

(magyar, technika)

A pék munkája kapcsán fejleszthetjük a mozgáskoordinációt, és 
az érzékelhetőtől eljuthatunk az égi jelenségek világáig, a konk-
réttől a jelképesig. Mindezt viccesen, játékosan, cseppet sem 
tananyagízűen. 

Áttekintő vázlat
1.1 Égi pékség  45 perc

1.1a Nyelvtörők és péksütik 15 perc
1.1b Égi pékség  15 perc
1.1c Péksütikészítés  min. 15 perc

Összesen:  min. 45 perc

A szülők vagy a konyhafelelős segítségét kérve szerezzünk be mi-
nél többféle péksüteményt az órára, amit a végén el is fogyaszt-
hatnak a gyerekek (ez lehet a tízórai)!
Ha meg tudjuk szervezni a muffinsütést, egy technikaórával 
kibővíthetjük az órát, és bőven lesz időnk sütiformázásra és 
muffinsütésre is.

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Égi pékség

1.1a Nyelvtörők és péksütik
Próbáljuk kimondani hibátlanul és gyorsan a három nyelvgyötrőt: Nyelvtö-
rők – bihari magyar népi mondókák! Rövidek ugyan, de próbára teszik a nyelvet.

Mi bennük a közös? – Hallgassuk meg a gyerekek válaszait, és adjunk helyt a jó 
észrevételeknek!
Majd beszéljük meg, hogy mindháromban szerepel valamilyen foglalkozás: szűcs, 
kerekes (kerékgyártó), pék!
De ha szabadjára engedjük a fantáziánkat, mindháromnak köze van a sütés-fő-
zéshez is, hiszen a „kerekes” lehet pék is, aki kerek süteményeket formál, majd 
kisüti őket.
Formáljunk a kezünkkel kerek sütiformákat!

1. 
tanegység

Előkészületek

Miről szól ez 
a tanegység?

15
perc

min. 
45 perc
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Nyelvtörőpróbák
Nyelvtörőfejtés 
kérdésekkel
Sütiformálás 
mozdulatokkal
Sütivizsgálat
Vershallgatás, 
versolvasás, beszélgetés
Szógyűjtés, szócsere 
megfigyelése
Gyurmázás: 
péksütiformák

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tálcányi péksütemény
Gyurmázás anyagai, 
eszközei
(Muffinkészítés anyagai, 
eszközei)

Vegyünk elő egy tálca péksüteményt, minél többfélét, legyen közöttük muffin is! 
A gyerekek nevezzék meg mindet! Kinek melyik péksüti a kedvence?
Kinek van kedvenc péksége, ahova nagyon szeret járni? 

1.1b Égi pékség
Hallgassuk meg Erdős Virág A Béci-féle égi pékség című versét egy kisfiú, 
Keller Áron előadásában, majd olvassuk fel a szöveggyűjteményből a verset, és 
mi is kísérjük mozgással, mimikával! 

Olvassuk el ismét a verset, és keressük ki azokat a szavakat, amelyek a pék mun-
káját írják le! Mi mindent csinál a pék? Ki tudja megmutatni mozgással, hogyan 
gyúr? Gyúrjuk a tésztát mindannyian! Dagasszuk jó erősen, szórjunk bele darát, 
formáljuk, kenjünk meg a tetejét, aztán várjunk, míg megkel, és toljuk be a sütő-
be a finomságot!

Igen ám, de van itt valami furcsaság a versben! Ki vette észre?
Az égi pék nem liszttel, búzadarával és élesztővel dolgozik. Hanem mivel? 
Milyen anyagai és eszközei vannak? Mit mire cserél? Keressük ki a versből!

liszt → köd
búzadara → hódara
élesztő → felhő
sütő → napsütés
ropogós máz vagy héj → kopogós eső

1.1c Péksütikészítés
Legegyszerűbb megoldás, ha ezek után gyurmából vagy sólisztgyurmából 
formálnak a gyerekek péksüteményeket (kiflit, zsömlét, kalácsot, fánkot, kakaós 
csigát stb.). Süteménykiszúróval a sólisztgyurma hasonlóan „szaggatható”, mint a 
tészta.
Ha van rá lehetőségünk, készíthetünk a gyerekekkel igazi muffint is, hiszen csak 
be kell kevernünk a tésztát, formába kell tölteni, és a sütőben (tűzhely sütőjében 
vagy speciális, „kézi” muffinsütőben) ki is süthetjük. Az anyagok kimérése, a kava-
rás, a tojás felütése, majd a tészta muffinformába töltése mind komoly feladat a 
gyerekek számára. 

Vedd figyelembe!
Ha nem sikerül muffint sütni, akkor is kóstoljuk meg és fogyasszuk el óra végén 
vagy a szünetben a péksütiket a tálcáról!

min. 
15 perc

15
perc


