
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Már megjöttünk estére… 
– magyar népi mondóka
Kiss Judit Ágnes: Babaró-
ka látogatóban (részlet)
Ágai Ágnes:
[Legjobb barátom]
Miklya Luzsányi Mónika: 
Nagyölelés
Egy, kettő, három, négy… 
– magyar népi mondóka

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Cédulák szóképekkel
Játékkellékek: apró 
tárgyak, fűzőlap, kancsó, 
pohár, tej, vaj, kenyér, 
kenőkés, építőkocka, 
legó stb.

ÉVFOLYAM
2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek kapjanak 
képet a vendégség alap-
vető illemszabályairól.

JEGYZETEIM

272

Már megjöttünk estére…
3x45 perces komplex óra 

(magyar, ének-zene, természetismeret, testnevelés)

A baráti látogatás, a köszönés, a társas kapcsolatok alapvető 
illemszabályaival ismerkedünk meg ebben a tanegységben a 
mondókákon, verseken, meséken keresztül. A játékos feladatok 
látens módon a kapcsolatépítést is szolgálják.

Áttekintő vázlat
3.1 Már megjöttünk…  45 perc

3.1a Már megjöttünk  10 perc
3.1b Névnapi köszöntő 10 perc
3.1c Babaróka látogatóban 25 perc

3.2 Nagy ölelés  45 perc
3.2a Kivel barátkoznál?  25 perc
3.2b Nagy ölelés  20 perc 

3.3 Egy, kettő, három, négy 45 perc
Összesen:  3x45 perc

Írjunk meg előre annyi cédulát természeti objektumok, jelen-
ségek nevével, ahány gyerek van az osztályban (a neveket és 
csoportosításukat lásd a feladatleírásban)!
A harmadik óra elsődleges célja a mozgásfejlesztésen keresztül a 
társas kapcsolatok építése. A játékos versenyhelyzet is ezt szolgál-

ja, tehát nem egymás legyőzése a legfontosabb, hanem az együttműködés, össze-
fogás, közös teljesítmény átélése. Ennek szellemében és az osztályunk ismeretében 
szervezzük meg az óra tevékenységeit, és készítsük elő a hozzá való eszközöket!
  

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Már megjöttünk… 

3.1a Már megjöttünk
A Már megjöttünk estére című mondókát lehet, hogy már ismerik a gyere-
kek. Nézzük meg a videót a Reftantáron, énekeljük vagy tanuljuk meg a dalt! 

3. 
tanegység

Előkészületek

Miről szól ez 
a tanegység?

10
perc

45
perc
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zenehallgatás, éneklés
Köszöntő formulák, nyel-
vi kifejezések gyűjtése, 
alkotása
Meseolvasás
Kulcsszavak időrendbe 
állítása, szöveggel való 
egyeztetése
Beszélgetés

Olvassuk el a népdal szövegvariációját a szöveggyűjteményből! Miben más ennek 
a szövege, mint amit a videóról hallottunk? Melyik lehet az „igazi”? Létezhet-e 
olyan, hogy ugyanazzal a verssel köszöntik fel az édesanyákat, mint valaki mást a 
névnapján?

Énekeljük el a dalt névnapi köszöntőként más, az osztályban szereplő nevekkel 
is! (Háromszótagú nevek esetében becenévvel, vagy a nevet kell sűrűbb ritmussal 
énekelnünk.) 
Játszhatunk párválasztó körjátékot is a népdal felhasználásával. 

Vedd figyelembe!
Külön öröm, figyelmesség lehet, ha az osztályban a névnapos, szülinapos gyerek 
köszöntésére is elénekeljük a dalt. 

3.1b Névnapi köszöntő
Gyűjtsünk a gyerekekkel olyan nyelvi formulákat, amelyekkel felköszönt-
hetünk valakit! Pl.:

Boldog szülinapot!
Isten éltessen!
Isten éltessen sokáig, füled érjen bokáig!
Minden jót kívánok!
Áldjon meg az Úr! 

Beszélgessünk arról, hogy mi minden jót kívánatunk még, és alkossunk közösen 
egy(-két) jókívánságból álló rigmust! 
Kereshetünk rímpárt a névre, pl.:

Boldog szülinapot, Ákos!
Örüljön veled a város!

Isten éltessen ma, Nóra!
Legyen boldog minden óra!

Kereshetünk rímpárt a köszöntő formulára is, pl.:

Marci, Isten éltessen,
bátorítson, szeressen!

Marcsi, minden jót kívánok,
jó kedvet, sok jó barátot!

10
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
Ismerkedjenek a gyere-
kek a távoli és közeli ta-
lálkozásának, a barátko-
zásnak a feltételeivel és 
a legelemibb köszönési 
formákkal.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Csoport- és párválasztó 
játékok
Vers olvasása, értelme-
zése
Meseolvasás, köszönési 
formák gyűjtése
Szituációs játékok

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Cédulák szóképekkel
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3.1c Babaróka látogatóban
A gyerekek kis csoportokban olvassák el közösen Kiss Judit Ágnes Baba-
róka látogatóban című meserészletét, majd az alábbi szavakat rendezzék helyes 
időrendbe! A feladathoz használhatják a Babaróka látogatóban című tankockát 
is (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán). 

meghívás
pihenés
ajándékkészítés
szép ruha
köszönés
bemutatkozás
ajándékátadás
szobaszemle
közös játék

A gyerekek keressék meg a szövegben a kulcsszavakhoz tartozó szövegrészeket, 
és beszéljük meg, miért fontos az adott elem a látogatásnál! 

3.2 Nagy ölelés 

3.2a Kivel barátkoznál?
Kis cédulákra írjuk fel egyenként annyi természeti objektum vagy jelenség 
nevét, ahány gyerek van az osztályban! Ügyeljünk arra, hogy a természeti 
objektumok, jelenségek a következő „családokba” legyenek sorolhatóak:

– Ég gyermekei
– Föld gyermekei
– Levegő gyermekei
– Víz gyermekei!

Ilyen cédulákat írhatunk:
Ég gyermekei:

– Nap
– csillag
– Hold
– bolygó
– üstökös
– napfogyatkozás
– csillaghullás stb.

25
perc

25
perc

45
perc
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Föld gyermekei:
– hegy
– domb
– völgy
– síkság
– sivatag
– szakadék
– földrengés stb.

Levegő gyermekei:
– szellő
– szél
– vihar
– villám
– forgószél
– felhő
– szivárvány stb.

Víz gyermekei:
– forrás
– patak
– folyó
– árvíz
– tenger
– tó
– hullámzás stb.

A terem négy sarkát jelöljük ki a különböző házaknak: ég gyermekei, föld gyerme-
kei, levegő gyermekei, víz gyermekei! Minden gyerek szaladjon abba a sarokba, 
amelyik családhoz tartozik! 
Azután válasszanak párt maguknak a szerepük alapján, és mondják el, miért vá-
lasztották egymást! (Választhatnak párt a saját családból, de másik családból is.) 
Pl.: a hegy a felhő párja, mert jól be tud vele burkolózni. A felhő meg tud pihenni 
a hegy csúcsán. 

Olvassuk el Ágai Ágnes [Legjobb barátom] című versét, és beszéljük meg, miért 
lehet jó barátom a Hold! Hogy lehet egyszerre messze, és mégis velem? 
És az hogy lehet, hogy a barátom (Gabi) közel van, mégis másfele megy (mást 
akar), mint én?
Hogyan tudnak a barátok megegyezni? Hogyan tudnak együtt játszani, beszélget-
ni, vagy ha összevesznek, kibékülni? Adjunk baráti tanácsokat!



MIT AKARUNK ELÉRNI?
Kis és nagymozgások, 
térbeli tájékozódás, 
gyorsaság, kézügyesség 
fejlesztése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos és kézügyes-
ségre épülő játékok

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Játékkellékek: apró 
tárgyak, fűzőlap, kancsó, 
pohár, tej, vaj, kenyér, 
kenőkés, építőkocka, 
legó stb.
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3.2b Nagy ölelés  
Ha a barátok találkoznak, köszönniük kell egymásnak. És nem csak a bará-
toknak. De hogyan? Erről szól Miklya Luzsányi Mónika Nagyölelés című meséje.
A gyerekek a mese olvasása után gyűjtsék ki a köszönési formákat, majd szituáci-
ós játékkal játsszák el, hogy kinek, hogyan kell köszönnünk! 
A játékot kis csoportokban, párhuzamosan is végezhetik.

3.3 Pont, pont, vesszőcske

Olvassuk el az Egy, kettő, három, négy… kezdetű magyar népi mondókát párbe-
szédesen, ügyeljünk a kérdés és válasz helyes beszéddallamára (eső-ereszkedő, 
illetve ereszkedő)! Ezután mondogassuk felelgetve, ütemesen úgy, hogy minden 
sorát lemozogjuk:

– Egy, kettő, három, négy, te kisleány, hová mégy? – menetelés
– Zöld erdőbe virágért. – virágtépés
– Minek az a virág? – virágszagolás
– Szitát kötögetni. – szitakészítés: szálbújtató, öltő mozdulatok
– Minek az a szita? – szitálás: két kéz együtt mozog jobbra-balra
– Tejet szűrögetni. – tejöntés 
– Minek az a tej? – tejes edény odanyújtása
– Vajat köpülgetni. – köpülés: összefogott marokkal le-föl mozgás
– Minek az a vaj? – vajkenés
– Aranykocsit kenegetni. – kerékkenés
– Minek az az aranykocsi? – kocsihajtás
– Márványkövet hordozgatni. – mintha nehéz követ cipelnénk
– Minek az a márványkő? – ráállunk a kőre
– Kis palotát építeni. – építjük a palotát
– Minek az a kis palota? – felépült a palota, nézzük a tornyát
– Sok szép játszó gyermekeket belehelyezgetni. – a gyerekek megfogják egymás 

kezét. 

A mondóka alkalmas arra, hogy nagyobb mozgásokat, fejlesztő feladatokat, játé-
kos versenyeket is ráépíthessünk: 

– Egy, kettő, három, négy, te kisleány, hová mégy? – menetgyakorlatok irányvál-
toztatással (jobbra, balra, előre, hátra)

– Zöld erdőbe virágért. – A földön apró tárgyakat szórunk szét (pl. konfettit, 
színes korongot), ezek a virágok. Adott idő alatt melyik csoport (vagy ki) tud 
a legtöbbet összegyűjteni?

20
perc

45
perc
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– Szitát kötögetni. – fűzőlappal mintaszövés

– Minek az a tej? – kancsóból pohárba tejöntés

– Minek az a vaj? – kenyérkenés vajjal

– Minek az az aranykocsi? – kocsizás: páros forgó, keresztezett kézfogással, ma-
gát hátrafeszítve forog a két gyerek, minél gyorsabban (aki szédül, azonnal 
hagyja abba, üljön le a földre)

– Márványkövet hordozgatni. – gólya viszi a fiát-verseny

– Kis palotát építeni. – fakocka-, legóvár építése.


