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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Weöres Sándor: 
Sehallselát Dömötör
Miklya Zsolt: Bibliai talá-
lósok – mesterségek

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Digitális eszköz (szá-
mítógép, okostelefon a 
gyerekek számára)
Online óra anyaga 
(elérhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)
Fehér selyempapír 
Olló, ragasztó, esetleg 
tűzőgép

ÉVFOLYAM
2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A szövegek önálló fel-
dolgozása, tárgykészítés 
a szövegélmény nyomán.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Interaktív multimédiás 
feladatok: filmnézés 
közben feleletválasztás, 
kérdés-felelet párosítása
Papírmunka: szakácssap-
ka készítése

Sehallselát Dömötör
45 perces távoktatási óra (magyar, technika)

A vers és a találós kérdések sora szójátékaival teszi érdekessé a 
mesterségsorolót, és alkalmassá az önálló feldolgozásra is. Ezt 
szeretnénk tovább erősíteni az interaktív feladatok, az animáció 
és a kézműves tevékenység bevonásával is. 
 

Áttekintő vázlat
6.1 Sehallselát Dömötör  45 perc

6.1a Sehallselát Dömötör  15 perc
6.1b Bibliai mesterségek  10 perc
6.1c Szakácssapka  20 perc

Összesen:  45 perc

A távoktatási órához a feladatsor dokumentumát osszuk meg a 
gyerekekkel! A megoldáshoz szükségük van digitális eszközre és 
online kapcsolatra.
Az óra jelenléti óraként is megtartható, jó szervezéssel időt is 
nyerhetünk a szakácssapka készítéséhez. 

FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Sehallselát Dömötör

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 Sehallselát Dömötör
Nézd meg Weöres Sándor versének animációs feldolgozását a Sehallselát 
Dömötör című tankockán, és közben oldd meg a feladatokat!

6.1b Bibliai mesterségek
A Bibliában is sokféle mesterség szerepel. Ezekről a mesterségekről szól-
nak Miklya Zsolt találós kérdései. Olvasd el a találósokat, és húzd a kérdéshez a 
megfejtést a Bibliai találósok – mesterségek című tankockán!

6. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

15
perc

10
perc

45
perc



MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Digitális eszköz 
(számítógép, okostelefon 
a gyerekek számára)
Online óra anyaga (el-
érhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)
Fehér selyempapír 
Olló, ragasztó, esetleg 
tűzőgép
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6.1c Szakácssapka
A szakácssapka vicces dolog, főleg, ha magadnak készíted el. 
Mire lesz szükséged:
• 1 db A/4-es géppapír
• fehér selyempapír (nem baj, ha használt, például olyan, amivel az új cipőket 

tömik ki)
• olló, ragasztó, esetleg tűzőgép
Alább egy videófilmet találsz, amin egy hölgy bemutatja, hogyan kell elkészíteni 
a szakácssapkát. Angolul beszél, de könnyen követhető, amit csinál. Ettől függet-
lenül ide is leírjuk a szakácssapka elkészítésének lépéseit:
1. A géppapírt hajtsd be úgy, hogy három egyforma széles csíkot kapj! Vágd ki 

ezeket a csíkokat!
2. Két csíkot ragassz össze! Ha megszáradt, mérd a fejedhez, mint egy fejpántot, 

és vágd akkorára, hogy illeszkedjen a fejhez!
3. Vedd elő a selyempapírt, ennek szélesebbnek kell lennie, mint a papírpánt, amit 

az imént készítettél. A selyempapírra hajts ráncokat, ahogyan a videón látod, 
egészen addig, amíg a pánt és a selyempapír egyforma szélességű nem lesz.

4. A selyempapírt ragaszd a pántra, majd ragaszd össze a pánt és a selyempapír 
két szélét!

5. Ha megszáradt, nyúlj bele, és hajtsd befelé a sapka csúcsát! Általában elég, 
ha csak megcsavarod a papírt, de ha biztosra akarsz menni, belülről meg is 
tűzheted.

Az elkészítés lépéseit megtalálod videófilmen, a Reftantáron.

20
perc


