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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Vagy szelíd meggymag… 
– magyar népi mondóka 
Mély kútba nézek – ma-
gyar népi gyermekjáték
Rákos Sándor: 
Siető, nevető
Janicsák István: 
Kérdezgető 

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

ÉVFOLYAM
1–2. évfolyam

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Érzelmek kifejezése 
mondókákkal és a mon-
dókát kísérő mozgásos 
játékokkal.

Vadmeggymag 
és szelíd meggymag

45 perces készségfejlesztő óra (magyar, dráma, 
testnevelés)

Érzelmek kifejezése mondókák segítségével, amit mozgásokkal, 
mozgásos játékokkal könnyebb kifejteni. A mozgás önmagában 
is érzelemkifejezéssel jár, ezért az óra fő célja a felszabadult 
játéköröm.

Áttekintő vázlat
1.1 Vadmeggymag és szelíd meggymag  45 perc

1.1a Szelídek és vadak  15 perc
1.1b Mély kútba nézek  15 perc
1.1c Siető, nevető  15 perc

Összesen:  45 perc

A két felelgető játék közül válasszuk ki az osztályunk számára 
alkalmasabb, építőbb megoldást! Érdemes az órát fogójátékkal 
zárni, ami tágas terembe vagy az udvarra is tervezhető. A szünet 
egy részét is rászánhatjuk, ha könnyen bevonhatók a játékba a 
gyerekek.

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Vadmeggymag és szelíd meggymag

1.1a Szelídek és vadak
Minden gyerek válasszon magának egy szelíd vagy egy vad állatot (nem 
kell vadállatnak lennie, lehet pl. fújtató bika is). A vállalkozó gyerekek testmoz-
gással, mimikával mutassák be az általuk választott állatot, a többiek pedig 
próbálják meg kitalálni, melyik állatra gondoltak! 

Vigyünk be egy tál almát (ha van éppen, akkor meggyet), és kérdezzük meg, hogy 
ki evett már ilyet! Nyilván: mindenki. És ki evett már vadalmát? Vagy ki hallott 
róla? Milyen az alma, és milyen a vadalma? Soroljunk tulajdonságokat! Miben 
különbözhet a vadmeggy a szelíd meggytől?

1. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

15
perc

45
perc



MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos kitalálójáték
Nyelvgyötrő gyakorlása 
feladatokkal
Nevettető mondókázás, 
zálogkiváltás egyszerű 
mozgásokkal
Felelgető versolvasás, 
mímes-mozgásos szö-
vegkísérő játék
Kreatív szövegalkotás
Fogójáték
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A tulajdonságok válogatását megoldhatjuk a Vadmeggy című tankockán is (elér-
hető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán).

Olvassuk el a nyelvtörőt a meggymagokról (Vagy szelíd meggymag… – magyar 
népi mondóka) , majd mondjuk el többféleképpen:
• egyre gyorsuló tempóban
• zárt szájjal, mintha a vadmeggy összehúzta volna a szánkat
• széles, mosolygós szájjal, mintha éppen valami finomat ennénk
• két szólamban: egyik szólam halkan, szelíden, de tempósan; másik szólam va-

dul, erőlködve, kapkodva – ki mondja hibátlanul? 

1.1b Mély kútba nézek
Olvassuk el a Mély kútba nézek című magyar népi gyermekjátékot, és a 
gyerekek próbálják memorizálni a játékmondóka szövegét!
Azután válasszunk egy szólítót, a többiek pedig üljenek le félkörbe vagy egy sor-
ba, arccal a szólító felé! A szólító mondja el a Mély kútba nézek kezdetű mondó-
kát, de olyan hangon és olyan mókásan, hogy a többieket mosolyra fakassza! Aki 
úgy mosolyog, hogy a foga is látszik, zálogot ad. 
A zálogváltás egyszerű feladat legyen: fussa körbe a csoportot, guggoljon hármat, 
térdeljen le, hajoljon a földre, stb.
Ha a szólító jól figurázik, és sokan adnak zálogot, minden mondóka után zálogot 
válthatunk. A legjobb szólítót is érdemes három mondóka után leváltani, hogy 
másra is sor kerüljön. Ha a szólító gyengén figurázik, és három mondóka után 
sincs mosoly, ő adjon zálogot, és váltsunk szólítót!

1.1c Kérdezz, felelek
Olvassuk el Rákos Sándor Siető, nevető című felelgető versét párbeszéde-
sen! Majd olvassuk el úgy is, hogy a gyerekek kísérjék a szöveget testmozgással, 
arcjátékkal! A bukfencek és fülhúzások már a mondóka után következzenek!  
A bukfencezés miatt érdemes szőnyegen végezni a gyakorlatot. 

Alkossunk mi is mimikára, testmozgásra alapuló mondókát közösen az olvasott 
vers mintájára! Pl.:

• Mit csinálsz, te duzzogó?
• Szakállamat tépkedem!
• Mit csinálsz, te kuncogó?
• Vihogi az én nevem!
• Mit csinálsz, ha nem duzzogsz és nem vihogsz?
• Elszaladok. Fogjál meg, ha tudsz!

(A mondókát fogójáték követi.)

15
perc

15
perc
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Variáció
Janicsák István: Kérdezgető című verse a félelemmel és bátorsággal játszik. Olvas-
suk el a verset párbeszédesen! Hangjukkal érzékeltessék a gyerekek az idősebb 
testvér aggódását és a kicsi húg félelmét, majd bátorságát.

Játsszunk hátas fogót, akár több fogóval, úgy érdekesebb! A fogójáték lényege 
most az, hogy csak a hát érintése, a hátra való (enyhe) ütés számít megfogásnak. 
Bármilyen más testrészt megérint a fogó, az illető futhat tovább szabadon. Vigyá-
zat! Durva hátbavágás vagy birkózó testkontaktus nem jöhet szóba. Ha ilyet lát a 
játékvezető (a pedagógus), egy figyelmeztetés után a durván játszókat kiállítja a 
játékból.


