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JEGYZETEIM 

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Békés Márta: 
A törpe tükre
Kiss Judit Ágnes: Babaró-
ka és Gilike (részlet)
Szepes Mária: 
Az elromlott szerkezet

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Mobiltelefon 
Írólap, olló
Filctoll, ceruza

KOROSZTÁLY
2. osztály

Görbe tükör
2x45 perces komplex óra 

(magyar, vizuális kultúra, technika)

Azt, hogy mit tartunk szépnek, sok minden meghatározza. A görbe 
tükör a csúnyát is szépnek mutatja, és akit mi csúnyának vélünk, 
lehet, hogy valójában nem is az. Ráadásul a viselkedésünkkel 
sokszor éppen az ellenkezőjét mutatjuk annak, amik vagyunk. 
Fontos tehát, hogy ne ítéljünk a látszat alapján, hanem nézzünk 
kicsit mélyebbre! 

Áttekintő vázlat
3.1 Görbe tükör 45 perc

3.1a. Görbe tükör  min. 10 perc
3.1b A törpe tükre  15 perc
3.1c Görbe törpe  20 perc

3.2 Jaj, de undi! 45 perc
3.2a Jaj, de undi!  25 perc
3.2b Undi nap!  20 perc

Összesen:  2x45 perc

A mozgóképet érdemes előre kipróbálni, hogy lássuk, mire kell 
figyelni, milyen keretei, lehetőségei vannak a technikának.
A második óra fő aktivitása a beszélgetés, ami kötetlen, spon-
tán helyzetben a legeredményesebb. Ezt viszont nehéz tervezni, 
inkább csak helyzetbe hozhatjuk a gyerekeket, és ha beindul a 

beszélgetés, engedjük, hogy szabadon elmondják a gondolataikat! (Elég, ha a 
pedagógus értelmező, összefoglaló megjegyzésekkel segíti a beszélgetést, és 
mederben tartja.)

3. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerked-
jenek az ellentétes 
jelentésű szavakkal, 
tulajdonságokkal.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szelfi készítése, kép 
torzítása
Versolvasás mozgásos 
játékkal
Szópárok keresése, 
gyűjtése
Mozgókép készítése 
fázisrajzokkal

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Mobiltelefon
Írólap, olló
Filctoll, ceruza
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FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Görbe tükör

3.1a Görbe tükör
Általában minden telefonon van olyan applikáció, amivel készíthetünk 
olyan szelfit, ami valamiképpen módosítja a képet, egyfajta görbe tükröt mutat. 
Valószínűleg van az osztályban néhány gyereknek ilyen applikáció a telefonján. 
Ha van, most elővehetik, ha nincs, akkor a saját telefonunkat adjuk körbe, és 
játsszanak egy kicsit a görbe tükörrel a gyerekek! 
Legrosszabb esetben nézzünk meg egy videót a témában (elérhető a reftantar.
hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán), és beszéljük meg, kinek melyik arc tűnt a 
legviccesebbnek, és miért?

3.1b A törpe tükre
Olvassuk el Békés Márta A törpe tükre című versét! Milyennek írja le a 
költő a törpét? Keressük ki azokat a szavakat, amelyek jellemzik! Milyennek látja 
magát a törpe, amikor belenéz a tükörbe? Mondjuk ütemesen, ritmusosan a ver-
set, és mutassuk hozzá a melléknevek jelentését, cselekvések mozgását!

Van egy csúnya törpe – csúnya arcot vágunk
nem néz a tükörbe, – elfordítjuk a fejünket
mert szakálla sörte, – simogatjuk az állunkat
hosszú orra görbe. – hosszú orrot mutatunk

Görbe tükröt látván – odafordítjuk a fejünk
már tetszik a látvány,  – mosolyra derül az arcunk  
mert görbe tükörbe'
egyenes a görbe. – hullámvonalban mozgatjuk a karunkat, aztán egyenesen 

kinyújtjuk előre

Ami hosszú – kurta, – szélesre tárt karunkat egyre közelítjük, végül egy pici távol-
ságot mutatunk a két tenyerünk között

ami tömpe – nyurga, – megnyomjuk az orrunkat, hosszú orrot mutatunk
kerek, ami körte; – körteformát mutatunk, aztán kikerekítjük
megszépül a törpe. – széles mosoly.

A gyerekek keressék meg az adott szavak párját a vers alapján! 
csúnya – szép
görbe – egyenes
hosszú – kurta (rövid)
tömpe – nyurga
kerek – körte 

15
perc

min. 
10 perc

45
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek kapjanak 
benyomást arról, hogy 
nem minden undi, ami 
annak látszik. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Interaktív multimédiás 
feladat: képekről véle-
ményalkotás
Meseolvasás, beszélge-
tés a mese alapján
Inverzjáték mozgással

A párosítás A törpe tükre című tankockán is elvégezhető (elérhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény aloldalán.)

Végezetül a gyerekek maguk is gyűjtsenek ellentétes jelentésű, tulajdonságot 
kifejező szavakat! 

3.1c Görbe törpe
Készítsenek a gyerekek egyszerű mozgóképet a görbe törpéről, amiben 
segít egy videófilm (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán)!
Minden gyerek hosszában felezzen meg egy írólapot, majd az egyik lapfelet hajt-
sa le, szintén felező hajtással! Így egy függőlegesen álló, lapozható kis „füzetet” 
kap. A felső lapot hajtsa föl, és az alsó lapra rajzolja rá a csúnya törpét! Majd 
hajtsa vissza a felső lapot, és rajzolja rá azt, ahogyan a görbe tükörben látta 
magát a törpe! A két alak, amennyire lehet, egymás fölött legyen (segít ebben, ha 
az alsó formának kicsit átlátszanak a vonalai)! Végül egy ceruza segítségével, a 
videón látható módon hozzuk mozgásba a törpét!

3.2 Jaj, de undi!

3.2a Jaj, de undi! 
Nézzük meg a Cuki vagy undi című tankockán lévő állatokat (elérhető a 
reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán), és beszéljük meg, melyik állat 
cuki, és melyik undi!

Valószínűleg lesznek véleményütközések, ami jó! Kérjük meg a gyerekeket, ma-
gyarázzák el, szerintük miért cuki vagy undi az adott állat! 
Olvassuk el Kiss Judit Ágnes Babaróka és Gilike című meséjének részletét!
Milyen állattal találkozott Babaróka a kertben? Miért tartotta undinak Gilikét? 
Miért nem tartotta annak az édesanyja? 

A mesében az írónő felveti a kérdést: előfordulhat, hogy mások másmilyennek 
látnak minket, mint mi magunkat. Babaróka és Gilike története lehetőséget ad 
egy mélyebb beszélgetésre, amelynek során a gyerekek elmondhatják a tapasz-
talataikat arról, hogy őket másnak látták, vagy ők láttak valakit másmilyennek, 
mint amilyen valójában. 

25
perc

20
perc

45
perc
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3.2b Undi nap! 
Előfordul olyan is, hogy az ember gyerekének az egész nap undi: semmi 
se jó, semmi se tetszik neki. Erről szól Szepes Mária Az elromlott szerkezet 
című meséje. Olvassuk el, majd kérdezzük meg a gyerekeket, hogy miért volt undi 
aznap Panni! Mi volt a kedvenc szava? Mi mindent nem csinált aznap? Hogyan 
gyógyult ki az undiságból?

Végezetül játsszunk Nem-játékot, amikor a gyerekek az ellentétét csinálják an-
nak, amit a játékvezető mond! Pl.: Amikor azt hallják, hogy álljatok fel, leülnek. 
Aki téveszt, zálogot ad, vagy kiesik a játékból. 

20
perc


