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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Janikovszky Éva: Jó ne-
kem! (részlet) (online)

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?

Füzet, íróeszköz 

Digitális eszköz (szá-
mítógép, okostelefon a 
gyerekek számára)
Online óra anyaga (el-
érhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)

ÉVFOLYAM
2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A szöveg önálló feldolgo-
zása, egyéni elmélyülés 
az örömszerzés útján.

Jó nekem!
45 perces távoktatási óra 

(magyar, társadalmi ismeretek)

A szöveg önálló feldolgozása eszköz arra, hogy a gyerekek egyedül, 
a saját világukat, kapcsolataikat végiggondolva elinduljanak vagy 
továbblépjenek az örömszerzés útján. A távoktatási helyzet elle-
nére kapcsolati motivációt kelt az olvasmányélményen keresztül. 
Normál helyzetben mindez jelenléti óraként is szervezhető. 

Áttekintő vázlat
6.1 Jó nekem!  45 perc

6.1a Ki minek örül?  15 perc
6.1b Minek örül a kisfiú? 10 perc
6.1c Minek örülnek valójában? 10 perc
6.1d Örömlista  10 perc

Összesen:  45 perc

A távoktatási órához a feladatsor dokumentumát osszuk meg a 
gyerekekkel! A megoldáshoz szükségük van digitális eszközre és 
online kapcsolatra.

Vedd figyelembe!
A szöveg rövidebb változata bekerült a novemberi Tesóügyek című témába (03-
4/5) és az őszi szöveggyűjteménybe, ezért itt csak online közöljük. Ha akkor talál-
koztak a gyerekek a szöveggel, már ismerős lesz, és könnyebben megy az önálló 
feldolgozás is.

FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Jó nekem!

A feladatleírások a gyerekeknek szóló nyelvezettel szerepelnek. A meseszöveg, a 
teljes feladatsor, valamint a tankockák elérhetők a reftantar.hu-n, a szöveggyűj-
temény aloldalán.

6. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

45
perc



MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Interaktív feladatok
Interaktív multimédiás 
feladatok: párosítás, 
feleletválasztás
Kreatív írás – kapcsolati 
játék: örömszerző lista 
és próba

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Digitális eszköz (szá-
mítógép, okostelefon a 
gyerekek számára)
Online óra anyaga (el-
érhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)
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6.1a Ki minek örül? 
Olvasd el Janikovszky Éva Jó nekem! című könyvének részletét az alábbi 
linken, aztán keresd meg az első örömpárosító tankockán, ki minek örül! Húzd 
össze a párokat!

6.1b Minek örül a kisfiú? 
A mesélő kisfiú sok mindennek örül. Megtalálod, hogy ki mivel tudja bol-
doggá tenni? Húzd össze a párokat a második örömpárosító tankockán is!

6.1c Minek örülnek valójában? 
A válaszkereső tankocka lehetőségei közül válaszd ki, ki minek örül való-
jában!

6.1d Örömlista
A kisfiú elhatározza, hogy ő is kitalálja, ki minek fog örülni. És nem vár 
sokáig, még aznap megteszi. 
Te is tedd meg még ma! Írj egy listát, hogy a családodban és a barátaid közül ki 
minek örülne nagyon! Aztán tedd is meg, amit megtehetsz!

15
perc

10
perc

10
perc

10
perc


