
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Kiss Ottó: Kívül és belül
Schein Gábor: Időjárás
Mészöly Miklós: Vidám és 
szomorú (online)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Internet, projektor, 
hangfal

Színes papír

ÉVFOLYAM
1–2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Ismerkedés az emberi 
hangulatot kifejező idő-
járás-hasonlatokkal.
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Mint az időjárás
Minimum 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

(magyar, természetismeret, technika)

Költőink és a népnyelv is gyakran használ az érzelmek kifejezé-
sére az időjárásból vett képeket. A gyerekek néhány ilyen hason-
latot ismerhetnek meg, majd Mészöly Miklós meséjén keresztül 
az évszakokhoz kapcsolódó hangulatokkal játszunk egy kicsit, és 
megalkotunk egy saját évszakmesét is. Végül egy évszak-tátikát 
hajtogatnak, amivel párban tudnak játszani a gyerekek. 

Áttekintő vázlat
2.1 Mint az időjárás  45 perc

2.1a Időjárás elemei 15–20 perc
2.1b Kívül és belül  15 perc
2.1c Hangulatelőrejelzés  10–15 perc

2.2 Évszakhangulatok  min. 45 perc
2.2a Évszakok  min. 20 perc
2.2b Tátika  25 perc

Összesen:  min. 2x45 perc

A csoportmunka a kreatív szövegalkotás helyzetében alkalmat 
nyújt a látens differenciálásra. A szóban kreatív és aktív gyere-
kek nem biztos, hogy írásban is jeleskednek. Csoporthelyzetben 
viszont jól megoszthatják a gyerekek a szerepeket. Csoportalakí-
tásnál érdemes erre a szempontra is ügyelni, főleg első osztályo-

sok esetében. Ha úgy látjuk, hogy elsőben az írásos feladatmegoldás még nem 
időszerű, a gyűjtést végezhetik szóban, és próbálják memorizálni a gyűjtötteket!

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Mint az időjárás

2.1a Időjárás elemei 
Hallottad-e már azt a szólást, hogy valakinek olyan a kedve, mint az időjá-
rás? Mit jelenthet? Válaszd ki a jó megoldást! 
1. Mindig előre lehet tudni, milyen kedve lesz, mert az anyukája megmondja, mint 

a meteorológusok az időjárást.

2. 
tanegység

Előkészületek

Miről szól ez 
a tanegység?

15-20
perc

45
perc
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szólásmagyarázat
Projekciós játék
Versek olvasása, értel-
mezése
Szólásgyűjtés
Mímes, mozgásos játék

2. Kiszámíthatatlan hangulatú, egyszer vidám, máskor szomorú vagy éppen 
haragos.

3. Nyáron vidám, télen szomorú ember, de kedvence a tavasz, mert akkor születik 
újjá a természet.

(A feladat megtalálható a Mint az időjárás című tankockán is, elérhető a reftan-
tar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán.)

Soroljunk minél több időjáráselemet! Te melyik időjáráselem lennél? Miért?

Variáció
Ha a gyerekek már jól ismerik az időjárási elemeket, akkor válasszanak egyet 
maguknak, írják fel az időjárási elem nevét egy lapra, és dobják kalapba. Húzzunk 
ki néhányat véletlenszerűen, majd beszéljük meg, hogy milyen lehet az a gyerek, 
aki pl. olyan, mint a forgószél! 
Figyelem! Az esetleges negatív megjegyzések miatt nem kell kitalálni, melyik gye-
rek írta, de ha kedve van, felfedheti magát!

2.1b Kívül és belül 
Olvassuk el Kiss Ottó Kívül és belül című versét! Keressük meg benne az 
időjárási elemeket, és magyarázzuk meg hétköznapi szavakkal, mit jelentenek a 
természetben, és mit jelentenek a versben!
Az ember hangulatára nézve mit jelentenek az alábbi kifejezések?
• mennydörög, napsugaras kedve van, ködös a homloka, 
• hull a könnye, mint a zápor, fagyos a tekintete stb.
(Párosító feladatként megtalálható az Időjáráselemek című tankockán is, elérhe-
tő a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán.)

Gyűjtsünk még hasonló kifejezéseket!
Mutassuk is meg, játsszuk el ezeket az érzelmeket (mozdulatokkal, mimikával)! 

2.1c Hangulatelőrejelzés
Olvassuk el Schein Gábor Időjárás című versét, és beszélgessünk egy 
kicsit arról, hogy miből lehet előre tudni, érezni, hogy valakinek milyen vagy 
milyen lesz a kedve! 
Megerősíthetjük ezt egy játékkal is: valaki menjen ki az osztályból, a többiek 
pedig vegyenek fel olyan arckifejezést, testhelyzetet, ami tipikusan kifejez va-
lamilyen érzelmet (mindenki maga találja ki, hogy milyet)! Hívjuk be a kiküldött 
játékost, aki próbáljon minél több érzelmet leolvasni a többiekről! 

15
perc

10-15
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
Évszakok költői jellem-
zőinek felismerése és 
játéka, tevékenységekkel 
megerősítve.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szövegolvasás mozgásos 
játékkal
Kreatív mondatalkotás: 
tulajdonságlista csoport-
munkában
Összeolvasás: szövegél-
mény 
Papírhajtogatás: tátika
Páros jó-rossz játék

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Színes papír
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2.2 Évszakhangulatok

2.2a Évszakok
A szőnyeg közepére rakjunk ki négy széket az évszakoknak megfelelően!
Olvassuk fel Mészöly Miklós Vidám és szomorú című meséjét a következőképpen:
Először csak a páratlan, hosszú sorokat olvassuk! A gyerekek fussanak oda ahhoz 
a székhez, amelyik évszakhoz tartozik a sor! Azután kérdezzük meg, hogy az a do-
log, amit felolvastunk, vidám vagy szomorú! Aki azt gondolja, hogy vidám, ugrál-
jon, aki szerint szomorú, az üljön le a földre! 
A mese minden sorával játsszuk el ezt a játékot!

Ezután a gyerekek alkossanak az évszakoknak megfelelő csoportokat! Ügyeljünk 
rá, hogy minden évszakhoz egyenlő számú gyerek kerüljön! 
Olvassuk fel újra egyben a mesét, majd írjanak a csoportok közös megbeszélés 
alapján vidám és szomorú dolgokat a saját évszakukról! 
Az óra végén soronként olvassuk össze a csoportok gyűjtését, így alakítva ki kö-
zösen egy vidám-szomorú mesét!

Vedd figyelembe!
A csoportalkotás javasolt módja: minden székre tegyünk ki annyi cédulát, ahá-
nyan lehetnek a csoportban. Aki abba csoportba áll, vegyen el egy cédulát. Ahol 
elfogynak a cédulák, oda már nem mehet senki.
A csoportok listaszerűen gyűjtenek különböző jellemzőket, tehát nem összefüggő 
szöveget kell alkotniuk. Elég, ha egy-egy mondatot fogalmaznak meg. 

2.2b Tátika
A gyerekek hajtogassanak tátikát (csikicsuki, sótartó), aminek minden 
szegletébe írjanak bele egy évszakot és egyik felébe egy hozzá tartozó jó, másik 
felébe egy rossz dolgot! (A hajtogatás fázisképei, illetve videófelvétele elérhetők 
a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán.)

Ha elkészültek, párban játszhatnak a tátikával. Egyik gyerek ujjain a tátika, a 
másik gyerek mond egy számot. Ahányat mond, a társa annyit nyit és csuk egyik 
és másik irányban a tátikával. Ahol vége a számolásnak, arról az oldalról választ a 
társ egy évszakot és a hozzá tartozó jót vagy rosszat. 

25
perc

min.
20 perc

min.
45 perc


