
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Fehér Klára: 
Foglalkozások
Turbuly Lilla: A varró 
néni (részletek)
Berg Judit: Postás 
(részlet)
Lackfi János: Kerti kaland 
(részlet)
Gryllus Vilmos: Szakács

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény 
– mindenkinek 

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Szerszámok, eszközök
Csoportonként:
1. csoport munkalapja
 10x10 cm-es anyagda-

rabok párban
 Sablon a ruhapróbához
 Többféle maradék 

anyag
 Rajzlap/karton
 Olló, ragasztó, filctoll
2. csoport munkalapja
 Megcímzett borítékok
 A környék térképe 

(nyomtatva vagy digi-
tális eszközön)

 Levélpapírok, tollak
3. csoport munkalapja
 Kosár, szerszámok
 Pingpong-, kézi- és 

strandlabda
 Színes krepp-papírok, 

olló, ragasztó (cellux)
 Tál vetőmagokkal, 

hagymákkal
4. csoport munkalapja
 Falatkák, tálca, kendő
 Zöldségek
 Főtt tojások, tálkák a 

tisztításhoz
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Foglalkozások
Választhatóan 5x45 perces vagy 3x45 perces 

komplex témanap 
(magyar, technika, természetismeret, ének-zene, 

testnevelés)

A témanap keretében a gyerekek ismerjenek meg néhány foglal-
kozást játékosan, tapasztalati úton. 

Áttekintő vázlat (forgó rendszer)
5.1 Foglalkozások  min. 45 perc 

5.1a Anyukám/apukám munkája  15 perc 
5.1b Az én munkám  min. 20 perc
5.1c Eszközválasztás  10 perc

5.2 Varrónő, szabó közelítőleg 45 perc
5.2a Anyagválasztás  10 perc
5.2b Jelmeztár  min. 20 perc
5.2c Csoportcsere  15 perc

5.3 Postás  közelítőleg 45 perc
5.3a Rendetlen levelek 5 perc
5.3b Rendszerezés  10 perc
5.3c Üzenet a címzettnek  15 perc
5.3d Csoportcsere  15 perc

5.4 Kertész közelítőleg 45 perc
5.4a Szerszámok a kosárban  5 perc
5.4b Kerti kaland  15 perc
5.5c Magválogatás  10 perc
5.4d Csoportcsere  15 perc

5.5 Szakács  közelítőleg 45 perc
5.5a Ízlelő  10 perc
5.5b A szakácsmesterség  10 perc
5.5c Mesterszakács  10 perc
5.5d Csoportcsere  15 perc

Összesen:  közelítőleg 5x45 perc

5. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?
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ÉVFOLYAM
2. osztály 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Ismerkedés a foglalko-
zásokkal, csoportmunka 
előkészítése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Szövegolvasás, beszélge-
tés a szöveg alapján
Csoportbontás, szervezé-
si feladatok

Vedd figyelembe!
A fenti vázlat a forgó rendszert mutatja be, abban az esetben, ha minden csoport 
minden témával foglakozik. Ha a csoportok párhuzamosan, csak egy-egy téma 
feldolgozását végzik el, az csak 3x45 percet vesz igénybe, a vázlat fő egységei így 
alakulnak:

5.1 Foglalkozások  min. 45 perc 
5.2–5.5 Párhuzamos csoportmunka  45 perc

5.2 Varrónő, szabó kb. 35+10 perc
5.3 Postás  kb. 35+10 perc
5.4 Kertész kb. 35+10 perc
5.5 Szakács  kb. 35+10 perc

5.2–5.5 Bemutatók, beszámolók 45 perc
Összesen:  min. 3x45 perc

Házi feladatként adjuk ki a gyerekeknek, hogy beszélgessenek a 
szüleikkel a munkájukról!
A reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán található mun-
kalapokat nyomtassuk ki előre, minden csoport számára legalább 
egyet! Készítsük elő csoportonként az anyagokat, eszközöket:
1. Vágjunk ki legalább 5-6 db 10x10 cm-es anyagdarabpárt! Rajzol-

junk meg és vágjunk ki kartonból egy ruhasablont az anyagválasztáshoz!
2. Címezzük meg a leveleket, legalább a kis csoport létszámának megfelelően! A 
környék térképét keressük meg vagy nyomtassuk ki a Google Maps alapján!
3. Egy tálban keverjünk össze vetőmagokat, (dug)hagymákat!
4. Főzzünk meg annyi keménytojást, amennyi gyerek a kis csoport(okban) van, 
plusz egy tojást a demonstrációhoz! Készítsük el az ízlelő feladathoz a falatkákat! 
Válogassunk össze többféle zöldséget, köztük a versben szereplőket (vörös- vagy 
lilahagyma, krumpli, cékla)!

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Foglalkozások

5.1a Anyukám/apukám munkája
A gyerekek meséljenek a szüleik munkájáról: hol dolgoznak, milyen eszkö-
zökkel, mit csinálnak? Mi az, ami szép, izgalmas, érdekes a munkájukban? Mi az, 
amit néha unnak vagy nem szeretnek? A gyerek hogyan látja a szülő munkáját? 
Tetszik neki, vagy sem? Miért? Választaná-e magának ezt a foglalkozást? Miért? 

Előkészületek

15
perc

min. 
45 perc



MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Szerszámok, eszközök
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Vedd figyelembe!
Erre a beszélgetésre több idő, akár egy teljes tanóra is rászánható, ha motiváltak 
a gyerekek. 

5.1b Az én munkám
Olvassuk el Fehér Klára Foglalkozások című gyerekszövegét, és beszélges-
sünk arról, hogy a kisfiú mért választ minden napra más foglalkozást! A szöveg-
ből keressük ki a foglalkozásokat! Mit tarthatott bennük érdekesnek a beszélő? 
Keressük meg a szövegben, melyik „mester” mit csinál! Egészítsük ki a tevé-
kenységi köröket! Keressünk minél több kifejezést, amellyel leírhatjuk egy-egy 
mesterség tevékenységeit! Végezetül a gyerekek meséljenek arról, hogy ők mik 
szeretnének lenni, ha nagyok lesznek! 

Vedd figyelembe!
Erre a beszélgetésre több idő, akár egy teljes tanóra is rászánható, ha motivál-
tak a gyerekek. Hallgassunk meg egy gyerektől több elképzelést is, hiszen Fehér 
Klára gyerekmonológja is arról tanúskodik, hogy gyerekként még nem feltétlenül 
„specializálódik” a képzeletvilágunk! Sokszor teljesen ellentmondónak tűnő sze-
repekben is el tudjuk képzelni magunkat.  

5.1c Eszközválasztás
A témanap során csoportokban dolgoznak a gyerekek. Az első csoportala-
kítást úgy végezzük el, hogy azoknak a foglalkozásoknak, amelyekről szó lesz a 
nap során, egy tipikus szerszámát, eszközét helyezzük ki egy asztalra! A gyerekek 
válasszanak maguknak eszközt, de a csoportok létszámát maximáljuk, hogy nagy-
jából egyenlőek legyenek a csoportlétszámok! 
A feladatvégzést kétféleképpen szervezhetjük:

1. A feladatokat párhuzamosan végzik a gyerekek, minden csoport csak egy fog-
lalkozást ismer meg. Ekkor közelítőleg 30-35 percet szánjunk a csoportmunká-
ra, 10 percet a bemutatóra való felkészülésre, és egy teljes tanórát a csopor-
tok bemutatójára. Csoportonként kb. 10 percet kapnak arra, hogy az olvasott 
szöveg alapján bemutassák az adott foglalkozást, és megmutassák, ők mivel 
foglalkoztak, milyen tapasztalatokat szereztek. 

2. Forgó rendszerben minden csoport minden mesterséget megismer. Ebben az 
esetben is foglalkozásonként 30-35 perc a tevékenység, 10-15 percet pedig a 
csoportcserére, szervezési feladatokra szánunk. 

Tárgyak a csoportválasztáshoz:
• Varrónő, jelmezkészítő: anyagok, tű
• Postás: Megcímzett postai borítékok, esetleg postástáska 
• Kertész: Kis kézi kerti szerszám
• Szakács: fakanál, fazék

10
perc

min. 
20 perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek nyerjenek 
betekintést a varrónő, 
szabó munkájába.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Érzékelő (tapintó) játék: 
anyagválasztás
Kérdésre feleletválasztás
Történetolvasás
Ruhatervezés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
1. csoport munkalapja 
(elérhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)
10x10 cm-es anyagdara-
bok párban
Sablon a ruhapróbához
Többféle maradék anyag
Rajzlap/karton
Olló, ragasztó, filctoll

5.2 Varrónő, szabó

5.2a Anyagválasztás
A varrónőknek, szabóknak nagyon jól kell ismerniük az anyagokat, amik-
kel dolgoznak. Vigyünk be minél többféle MINŐSÉGŰ anyagdarabot olyan formá-
ban, hogy minden anyagtípusból legyen 2 darab, közelítőleg 10x10 centiméteres 
négyzetünk! Legalább öt-hat féle anyaggal dolgozzanak a gyerekek! 
A játék során összekeverjük az anyagdarabokat. Az egyik játékos lehunyja a 
szemét, és vakon kiválaszt egy anyagarabot, majd szintén vakon, csak tapintással 
megkeresi a párját. 

5.2b Jelmeztár
A gyerekek válasszák ki a helyes feleletet a kérdésre:
Honnan vannak a ruháink? (Mi a ruháink eredete?)
• Öröklődnek testvérről testvérre.
• A boltban lehet őket megvenni. 
• Egyszer csak ott teremnek a szekrényben. 
• A szabók, varrónők varrják meg őket. 

A gyerekek olvassák el Turbuly Lilla meseregényének A varró néni című részle-
tét, azután tervezzenek meg egy ruhát a történetben olvasottak közül! (Segít, 
ha elképzelnek hozzá egy szereplőt mondjuk egy mesejátékból vagy egy valós 
történetből.) A tervezés első lépése az anyagválasztás, ezért készítsük el a képen 
látható sablont, amivel „felpróbálhatják” a próbababára a ruhákat! A sablon mű-
ködését a forrásvideón láthatjuk (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény 
aloldalán). Az anyagválasztáshoz vigyünk be minél többféle maradék anyagot! 

Vedd figyelembe!
A történetben ugyan varrónő szerepel, de tudatosítsuk a gyerekekben, hogy a 
szabás-varrás nem kizárólag női foglalkozás! A szabómesterség sokáig férfiszak-
ma volt, ma pedig sok munkafolyamatot gépek oldanak meg. De a mai napig 
vannak női és férfi szabók.
 
5.2c Csoportcsere 15

perc

10
perc

min. 
20 perc

kb. 
45 perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek nyerjenek 
betekintést a postás 
munkájába.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szétszórt levelek össze-
gyűjtése
Meseolvasás
Kérdésre feleletválasztás
Levélírás

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
2. csoport munkalapja 
(elérhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)
Megcímzett borítékok
A környék térképe 
(nyomtatva vagy digitális 
eszközön)
Levélpapírok, tollak
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5.3 Postás 

5.3a Rendetlen levelek
Címezzünk meg előre legalább annyi borítékot, ahány gyerek van a cso-
portban! A leveleken olyan címek szerepeljenek, amelyek a környéken vannak, 
és a gyerekek ismerik őket (pl. a gyerekek lakcímével, de mesebeli címzettekkel)! 
A környék térképét keressük meg vagy nyomtassuk ki a Google Maps alapján! A 
borítékokat szórjuk szét a csoport asztala körül a földön! 
A gyerekek első feladata az lesz, hogy szedjék össze a leveleket. 

5.3b Rendszerezés
Olvassák el a gyerekek Berg Judit Postás című meserészletét, és válaszol-
janak az alábbi kérdésre:
Mi történhetett a levelekkel? Válasszátok ki a mese alapján a jó megoldást, és 
húzzátok alá!
• A postás rendetlen volt, és szétszórta őket.
• A szél játszani akart, ezért szórta szét a leveleket.
• Lyukas volt a postás táskája, és elhagyta a leveleket.

A postások először rendszerezik a beérkezett leveleket. Olvassák el a gyerekek a 
borítékokon a címzéseket, és állítsák betűrendbe a címzettek nevét!
Majd nézzék meg, hová, melyik utcába, milyen házszám alá kell kézbesíteni a 
leveleket! Ismerősek ezek a címek? Keressék meg a térképen is!
Állítsák sorrendbe a leveleket úgy, hogy a postás minél rövidebb úton tudja kéz-
besíteni az összes levelet! 

5.3c Üzenet a címzettnek
Végül minden gyerek írjon egy rövid levelet, üzenetet az egyik címzettnek, 
amelyben elmeséli, hogy mi történt a Rigó postással! 

Vedd figyelembe!
Nem kell a levélírás szabályait megtanítani, az későbbi tananyag! Nyugodtan ha-
gyatkozhatunk a gyerekek előzetes ismereteire, amit a levélről tudnak. A csoport-
ban viszont segíthetnek egymásnak, ha valaki nem boldogul a levélírással.

5.3d Csoportcsere 15
perc

15
perc

5
perc

10
perc

kb. 
45 perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek nyerjenek 
betekintést a kertész 
munkájába.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szerszámválogató
Versolvasás
Mozgásos játék

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
3. csoport munkalapja 
(elérhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)
Kosár, szerszámok
Pingpong-, kézi- és 
strandlabda
Színes krepp-papírok, 
olló, ragasztó (cellux)
Tál vetőmagokkal, hagy-
mákkal

5.4 Kertész 

5.4a Szerszámok a kosárban
Egy kosárba rakjunk mindenféle kézi szerszámokat, közöttük kerti szerszá-
mokat is! A gyerekek válogassák ki, hogy melyek a kertész szerszámai! 

5.4b Kerti kaland
A gyerekek olvassák el Lackfi János Kerti kaland című versének részletét! 
Majd adjunk nekik három labdát: egy pingponglabdát, egy kézilabdát és egy 
nagy, felfújható strandlabdát! Melyik labda melyik gyümölcsöt jelképezi egy kis 
túlzással?
Méregessék a gyerekek úgy a labdákat, mint egy-egy csoda nagy gyümölcsöt!

Ezután a gyerekek álljanak körbe, és dobálják egymásnak a labdákat! Először a 
strandlabdát. Hányszor tudják körbedobni úgy, hogy ne essen le a labda? Tegyék 
meg ugyanezt a kézi- és pingponglabdával is! (Ha nagyon ügyesek, 10-10 kör után 
abba lehet hagyni, addig „megérik” a labdagyümölcs.)

A labdákat burkolják be színes krepp-papírral, és formáljanak belőlük gyümöl-
csöt a vers leírása szerint!

5.4c Magválogatás
A kertészkedés nem a gyümölccsel, a terménnyel kezdődik, hanem a vető-
magokkal (vagy pl. a dughagymával).
Egy tálba keverjünk össze különböző vetőmagokat, hagymákat (bab, borsó, dug-
hagyma, tökmag, napraforgó, fokhagyma stb.)! A gyerekek válogassák szét ezeket, 
és nevezzék meg, melyikből milyen növény fog kikelni!

5.4d Csoportcsere
15

perc

15
perc

5
perc

10
perc

kb. 
45 perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek nyerjenek 
betekintést a szakács 
munkájába.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Érzékelő (ízlelő) játék
Zenehallgatás
Zöldségválogatás
Keménytojás-pucolás

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
4. csoport munkalapja 
(elérhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)
Falatkák, tálca, kendő
Zöldségek
Főt tojások, tálkák a 
tisztításhoz
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5.5 Szakács

5.5a Ízlelő
A szakácsnak nagyon fontos képessége, hogy jól ízleljen. Ezért készítsünk 
kis falatkákat jellegzetes ízű ételekből (csoki, narancs, paradicsom, keksz stb.), 
annyi falat legyen, ahány gyerek van a csoportban! A falatkákat takarjuk le, a gye-
rekek ne lássák előre, mi van a tálon! Mindenki lehunyt szemmel vegyen ki egy 
falatkát, és csak az íze alapján állapítsa meg, mit evett! 

5.5b A szakácsmesterség
A gyerekek hallgassák meg Gryllus Vilmos Szakács című dalát!
Vigyünk be különböző zöldségeket, minél többfélét! A gyerekek válogassák ki, 
melyek szerepelnek a versben! Majd nevezzék meg mindegyik zöldséget! 

5.5c Mesterszakács
A szakácsmesterség könnyűnek tűnik, de bizony a legegyszerűbb részéhez 
is érteni kell. Próbálják ki a gyerekek (kézmosás után), hogyan lehet megpucol-
ni egy tojást! (Mindenki kap egyet, és próbálkozhat.) Majd mutassuk meg nekik, 
hogyha a laposabb végén törik meg a tojást, ahol a légbuborék van, könnyebben 
elválik a héja! A légbuborék helyét kocogtatással tudjuk megkeresni (ott köny-
nyebben behorpad).

5.5d Csoportcsere 15
perc

10
perc

10
perc

10
perc

kb. 
45 perc


