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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Bal, jobb… – magyar 
népi mondókák
Békés Márta: 
A balkezes olló
Rangáné Lovas Ágnes: 
A jobb kezemmel…

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Balkezes eszközök 
Rajzlap, rajzeszköz, olló, 
egyéb eszközök
(Eszközök a „fogyaték-
próbákhoz”)

ÉVFOLYAM
1–2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Érzékenyítés a balke-
zesek (és a fogyatékkal 
élők) irányába. 

Bal kéz, jobb kéz
Minimum 45 perces készségfejlesztő óra 

(magyar, testnevelés, technika)

Az osztályban biztosan vannak balkezes (ballábas) gyerekek, 
akiket talán csúfolnak is emiatt. Most próbáljunk meg a kevésbé 
ügyes kezünkkel megoldani dolgokat! Az óra lehetőséget nyújt az 
érzékenyítésre a fogyatékkal élők iránt is. 

Áttekintő vázlat
1.1 Bal kéz, jobb kéz…  min. 45 perc

1.1a Bal, jobb… 10 perc
1.1b Eszközök  10 perc
1.1c Szegény Zoli 15 perc
1.1d Jobb kéz, bal kéz min. 10 perc

Összesen:  min. 45 perc

Gyűjtsünk be minél több balkezes eszközt, amiben a balkezes 
gyerekek szülei is segíthetnek! (Interneten is találunk bőven 
ajánlatot.) 
Amennyiben a fogyatékkal élők, mozgás-, látás- vagy halláskor-
látozottak problémájával is foglalkozunk, szerezzünk be, illetve 

készítsünk elő a próbákhoz való eszközöket! Érdemes a tanegységet is bővíteni, 
pl. egy technika/testnevelés órával.

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Bal kéz, jobb kéz  

1.1a Bal-jobb
Óra elején álljunk fel, és meneteljünk a majommondókák ritmusára (Bal, 
jobb… – magyar népi mondókák)! Minden lépés negyed ritmusértékű, tehát két 
nyolcadra is egyet lépünk (a két mondóka azonos ritmusú):

Bal, jobb, bal, jobb,  │ │   │ │  tá-tá   tá-tá
mennek a majmok.  │     │ │ tá-ti-ti   tá-tá
Utca végén megállnak,       │ ti-ti-ti-ti   ti-ti-tá
gombócával dobálnak.       │ ti-ti-ti-ti   ti-ti-tá

1. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

10
perc

min. 
45 perc



MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Ritmusgyakorlat moz-
gással: menetelés lábbal, 
kézzel
Eszközpróbálgatás
Versolvasás
Beszélgetés
Kézpróbák az ügyetle-
nebb kézzel
(További érzékenyítő 
tevékenységek)

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Balkezes eszközök 
Rajzlap, rajzeszköz, olló, 
egyéb eszközök
(Eszközök a „fogyaték-
próbákhoz”)
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Egy, kettő, bal, jobb,  │     │ │ tá-ti-ti   tá-tá
futnak a majmok.  │     │ │ tá-ti-ti   tá-tá
Ha nem futnak, szaladnak,       │ ti-ti-ti-ti   ti-ti-tá
mégis majmok maradnak.       │ ti-ti-ti-ti   ti-ti-tá

A majmok nemcsak a lábukkal, hanem a kezükkel is mennek vagy futnak, sőt 
ágakon lendülnek, kapaszkodva ugrálnak.
Használjuk most a kezünket a „menetelésre”, és tenyerünkkel üssük a padon az 
ütemező ritmust! Sőt a kezünket fogásra is használhatjuk ugyanilyen ritmusban: bal, 
majd jobb kézzel markoljuk meg az asztal szélét, szék lábát, radiátorcsövet stb.! 

Variáció
A majomtéma ugyanerre a ritmusra további változatokat rejt magában. Játszha-
tunk az alábbi új szövegváltozattal (Miklya Zsolt ötlete), de a gyerekek is kitalál-
hatnak a mondókába illő sorokat.

Egy, kettő, bal, jobb,
futnak a majmok.
Ágról ágra ugrálnak,
liánokon hintáznak.

Egy, kettő, bal, jobb,
hintáznak a majmok.
Ágról ágra repülnek,
liánokon lendülnek.

1.1 b Eszközök
Mutassunk be minél több balkezes eszközt a gyerekeknek, de ne áruljuk 
el, hogy miben különböznek más eszközöktől! A gyerekek próbálják ki az eszkö-
zöket, és meséljék el a tapasztalataikat! Végül találós kérdés lehet, hogy miben 
mások ezek az eszközök, mint amiket megszoktunk? 

1.1c Szegény Zoli
Olvassuk el Békés Márta A balkezes olló című versét, és beszéljük meg, 
miért tartja a versbeszélő gyerek „szegénynek” Zolit! Igaza van-e? Értékesebb-e 
valaki attól, hogy jobb- vagy balkezes? 

Olvassuk el Rangáné Lovas Ágnes A jobb kezemmel… című versét is, majd vála-
szoljunk a versbeszélő kérdésére!
Észrevették-e a gyerekek a szójátékot, amire a kérdés épül?
A ’jobb’ szónak két jelentése is van, ami itt összecserélődik:
• jobb – mint jobb oldal
• jobb – mint valaminél értékesebb, kiválóbb

15
perc

10
perc
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Sajnos nemcsak szójátékban cseréljük fel a jelentéseket, hanem valóban jobbnak, 
értékesebbnek tartjuk a jobbkezességet, csupán azért, mert a jobbkezesek többen 
vannak. (Régen még át is szoktatták a balkezes gyerekeket a jobb kezükre.)

1.1d Jobb kéz, bal kéz
Most próbáljuk ki, hogy mindenki az ügyetlenebb kezével végez el felada-
tokat: rajzol, nyír, kenyeret ken stb.! 

Variáció
Ez a tanegység jó lehetőséget nyújt a fogyatékkal élők iránti érzékenyítésre 
is. Ehhez akár egy külön órát is felhasználhatunk. Arra azért ügyeljünk, hogy a 
kezesség problémája ne mosódjon össze a valamiben való korlátozottság prob-
lémájával! A balkezesség nem fogyaték, nem mozgáskorlátozottság (csak azzá 
tehetjük a kényszerítéssel).
Példák a feladatokra: Ha tudunk kerekesszéket kölcsönkérni, szervezhetünk 
kerekesszékes akadályversenyt (inkább ügyességi, mint gyorsasági próbatételt). 
Egyszerű, hétköznapi feladatokat végezhetnek a gyerekek fél kézzel (pl.: bepako-
lás a táskába). 
A látáskorlátozottság átéléséhez készíthetünk olyan papírszemüveget, amelynek 
a lencséjét zsírpapírral vonjuk be, így ha a szemükre teszik, csak a fény irányát, 
árnyékokat, foltokat látnak a gyerekek. Jussanak el a terem egyik végéből a má-
sikba ezzel a szemüveggel! Természetesen ügyeljünk a balesetveszélyre! 
A halláskorlátozást egyszerű füldugóval imitálhatjuk, amikor hosszabb mondatot 
kell megérteni csak hallás alapján, bedugott füllel. 

min. 
10 perc


