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JEGYZETEIM 

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Kiss Ottó: Hóemberek
Fodor Ákos: Lány és fiú

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal
 

ÉVFOLYAM
1–2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A nemek közötti kö-
zeledés és megértés 
segítése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Képgaléria képeinek 
csoportosítása
Versek olvasása, értel-
mezése
Tulajdonsággyűjtés
Projekciós játék
Kreatív szövegalkotás 
csoportban

Lányok és fiúk
45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 

(magyar, kreatív szövegalkotás)

Első-második osztályban a fiúk és a lányok (finoman fogalmazva 
is) távolságtartóak egymással. A farsangi játékos időszak lehető-
séget ad arra, hogy a nemek közötti közeledést, egymás megis-
merését játékosan szorgalmazzuk. 

Áttekintő vázlat
2.1 Lányok és fiúk 45 perc

2.1a Hóemberek  25 perc
2.1b Lány és fiú  20 perc

Összesen:  45 perc

Ha van rá lehetőség, a szünetben készítsünk a gyerekekkel hóem-
bert! Ha csak tízcentis, az is jó! Így az ablakpárkányon is elfér.

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Lányok és fiúk

2.1a Hóemberek
Ha nem sikerül hóembert készíteni, akkor nézzük meg a Hóemberek című 
tankockát, és beszéljük meg, milyen csoportokba oszthatnánk ezeket a hóembe-
reket! (A tankocka elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán.)
A tankockán csak a képeket látjuk, amelyek kattintással nagyíthatók. Nem a 
tankockán kell csoportba rendezni a képeket, hanem csak beszéljük meg, milyen 
csoportok jöhetnek szóba! Azért van ez így, mert a lány-fiú csoportosítás mellett 
másféle csoportosítási szempont is elképzelhető (pl. répaorrúak – nem répaorrú-
ak, sálasok – nem sálasok stb.). A gyerekek próbáljanak minél több csoportkate-
góriát kitalálni, és mutassák meg, melyik hóember tartozik az adott csoportba! 

Olvassuk el Kiss Ottó Hóemberek című versét, és válasszunk ki két képet, amivel 
szívesen illusztrálnánk a verset!
Keressük ki a versből, mi jellemzi a hófiút és a hólányt! 

2. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

25
perc

45
perc
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A fiúk és lányok külön csoportban (vagy több kis csoportban) dolgozva beszéljék 
meg, hogy milyennek építenének meg egy fiú-, illetve lányhóembert! Fogalmaz-
zák meg néhány mondattal vagy egy tulajdonságlistával (vázlattal), hogy mik 
lennének a legfontosabb különbözőségi pontok! 
Értékelés után keressünk azonossági pontokat is közösen (pl. mindkettő hóból 
készül, elolvad a meleg hatására stb.)!
Milyen különbségek és azonosságok vannak a lányok és a fiúk között? Gyűjtsünk 
ilyen tulajdonságokat is! 

Vedd figyelembe!
A hóember-hóasszony megkülönböztetéséhez lásd még Turbuly Lilla Hóasszony 
című meserészletének feldolgozását a decemberi 4. téma 3. tanegységében (05-
4/3). Ha akkor foglalkoztunk vele, most építhetünk rá. Ha nem, a mesét otthoni 
olvasmányként adhatjuk vagy ajánlhatjuk a gyerekeknek. 

2.1b Lány és fiú 
Mindenki írja le egy kis cédulára, hogy minek öltözne be farsangkor, de ez 
egyelőre titok, senki sem árulhatja el, mit írt! Dobjuk be a cédulákat egy kalapba, 
és húzzuk ki egyesével a cédulákat! Olvassuk fel, amit ráírtak, és tippeljék meg a 
gyerekek, hogy fiú vagy lány írhatta! Ez alapján rakjuk két kupacba a cédulákat! 
Ekkor még senkinek sem szabad elárulnia, hogy melyik az ő jelmeze!

Olvassuk el Fodor Ákos Lány és fiú című versét, majd válogassuk szét a cédulá-
kat! Hány hercegnő (királykisasszony, Disney-hercegnő)-választás volt a lányok 
között, hány lovag (rendőr, tűzoltó, szuperman stb.) volt a fiúk között?
Van-e olyan választás, ami nem tipikus? (Nem kötődik egyik nemhez sem, pl. 
bagoly, űrhajó, óriáskifli stb.) Beszélhetünk arról is, hogy a hagyományos férfi-
női szerepek sem biztos, hogy csak az egyik vagy másik nemhez köthetők ma! Pl. 
vannak női rendőrök, katonák, focisták, és vannak férfi manökenek, ápolók vagy 
óvó bácsik is. 

A fiúk és a lányok kis csoportokban alkossanak (szóban, esetleg írásban) egy-egy 
mesét azokkal a szereplőkkel, akiket kitaláltak az imént maguknak! 

20
perc


