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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Nyulász Péter: Évszakos
Hónapsoroló – magyar 
népi mondóka, Nagyvá-
rad (Bihar)
László Noémi: Napok
Hétfő hetiben – magyar 
népi mondóka, Nagysza-
lonta (Bihar)
Kerek Isten fája – magyar 
népi mondóka

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Színes lapok, kartonok
Rajzeszközök
Olló, ragasztó

ÉVFOLYAM
1–2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Évszak-, hónap- és nap-
ismeret hangdifferenciá-
ló mondókázással.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás, hangutánzás
Szóképolvasás,
szóképegyeztetés
Alliteráló szavak gyűjté-
se, kreatív szövegalkotás
Találós kérdés megfej-
tése
(térbe nyitható évszakfa 
készítése)
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Kerek Isten fája
45 vagy 2x45 perces készségfejlesztő óra 

(magyar, vizuális kultúra)

A sorolómondókák jó lehetőséget adnak nemcsak az évszakok, 
hónapok, napok neveinek átismétlésére, hanem a hangdifferen-
ciálásra, az időfogalmak dinamikus átélésére is.

Áttekintő vázlat
1.1 Kerek Isten fája  45 vagy 2x45 perc

1.1a Évszakos  5 perc
1.1b Hónapsoroló  15 perc
1.1c Napok és hangok  20 perc
1.1d Kerek Isten fája  5 vagy 45 perc

Összesen:  45 vagy 2x45 perc

A térbe nyitható évszakfa körelemeit vágjuk ki előre!
Felkészülésünket bemutató videófilm segíti, ami alapján magunk 
is bemutathatjuk a munka lépéseit. Ehhez készítsünk elő félkész 
állapotban egy famodellt!

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Kerek Isten fája

1.1a Évszakos
Olvassuk el, illetve mondjuk el felelgetve Nyulász Péter Évszakos című 
rövid versét a gyerekekkel úgy, hogy a hangutánzókat is hangoztatjuk (fütyülünk, 
cirpelünk stb.)!

1.1b Hónapsoroló
A Hónapsoroló mondókával (Nagyvárad /Bihar/) játsszunk, a hónapok 
nevét és a jellemzőiket írjuk fel külön lapokra:

1. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

15
perc

5
perc

2x45
perc

45
perc



MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Színes lapok, kartonok
Rajzeszközök
Olló, ragasztó

JEGYZETEIM

128

Január / jeges,
február / szeles,
március / tavaszodik,
április / bolondozik,
május / szép virágos,
június / termést hoz,
július / viharos,
augusztus / a nyár utója,
szeptember / az ősz hozója,
október / sárguló,
november / faggyal jő,
december / didergő.

Minden gyerek húzzon egy lapot, és próbálja megtalálni a párját! Olvassuk fel a 
hónapokat a jellemzőjükkel! Ha valahol hibát vesznek észre a gyerekek, javíthatják.
Végül ellenőrizzük, hogy jól dolgoztunk-e, olvassuk fel a szöveggyűjteményből a 
mondókát! Meg is tanulhatjuk, mondjuk el felelgetve és ritmizálva!

Vedd figyelembe!
Első osztályosok félévkor már tudhatnak olvasni annyira, hogy egy-egy szóképet 
kibetűznek és felismernek. A gyerekek olvasásszintjétől tehetjük függővé, hogy 
könnyítünk-e a feladaton. 
Pl.: Mindenki válasszon olyan szókártyát, amit el tud olvasni! Akinek nem jut 
ilyen, annak fülbe súgással segíthetünk.
Elsősökkel nagyobb hangsúlyt fektethetünk a tanítói felolvasásra, felelgető mon-
dókázásra: gyerek mondja a hónap nevét – tanító vagy jól olvasó gyerek olvassa, 
mondja a hónap jellemzőjét. 

1.1c Napok és hangok
Olvassuk fel László Noémi Napok című versét! Milyen szóval jellemzi a 
különböző napokat? Válasszuk le naponként az első hangot! Keressünk minden 
naphoz olyan szavakat, amelyek azonos hanggal kezdődnek, mint a nap neve! 
Gyűjtsünk ezekből minél többet, és alkossunk közösen (vagy egyénileg) egy napso-
roló verset! 

Hasonló elven működik a Hétfő hetiben… kezdetű magyar népi mondóka (Nagy-
szalonta /Bihar/). Fedeztessük fel itt is hangleválasztással a soralkotó szabályt! 
A régies toldalékolás (hetiben = hetében) és szóhasználat (csűriben, pitvarában) 
magyarázatot igényel.

20
perc
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Vedd figyelembe!
A szavak szó eleji összecsengését a szavak kezdő hangjában betűrímnek vagy 
alliterációnak nevezzük. Olvasástanulás időszakában a hangfelismerés, hangle-
választás állandó feladat, így a betűrím jelenségét is könnyen felismerhetik és 
alkalmazhatják a gyerekek. Nem a meghatározás, hanem a felismerés és alkalma-
zás szintjén foglalkozunk itt az alliterációval.

Variáció
A Mit visz a kis hajó című játék mintájára játsszunk Mit hoz a hétfő? Mit hoz a 
kedd? stb. játékot!
Pl.: Mit hoz a hétfő? Havat, hideget, hóembert, holdat, hőmérőt.
Tehát: Hétfőn hó, hideg, hóember, hold, hőmérő.
Mit hoz a kedd? Kutat, kiflit, képet, kutyát, kalandot.
Tehát: Kedden kút, kifli, kép, kutya, kaland
stb.

1.1d Kerek Isten fája
Ha csak egy tanórát szánunk erre tanegységre, akkor a Kerek Isten fája 
kezdetű magyar népi mondókát találós kérdésként mondjuk el a gyerekeknek! 
Azonosítsuk be, vajon mi lehet a fa, az ág és a virág! (Az év, a hónapok és a hetek)
De mi lehet a három aranyalma? Mi az a három kiemelkedő valami az évben, ami 
„arany” – bearanyozza a napjainkat, életünket? 
Először hagyjuk, hogy a gyerekek mondhassák az ötleteiket. Ha közelítenek, 
segíthetünk a „meleg”, „forró” szavakkal, ha távoli az ötlet, mondhatjuk rá, hogy 
„hideg”, „hűvös” stb.
Ha nem jöttek rá, végül elárulhatjuk a megoldást: a három aranyalma az esz-
tendő három legfontosabb, legértékesebb ünnepe: a karácsony, a húsvét és a 
pünkösd. 

Ha rá tudunk szánni még egy rajzórát, akkor elkészíthetjük egy térbe nyitható év-
szakfa modelljét a gyerekekkel csoportmunkában. Négyfős csoportokban minden 
gyerek egy-egy évszak lombkoronáját rajzolja meg, majd együtt állítsák össze a 
fa teljes koronáját, és ragasszák hozzá a törzsét! A fa lombjaihoz való körlapokat 
előre vágjuk ki kartonból, a törzset a gyerekek maguk is kivághatják (de ebben 
is segíthetünk)! A lombkorona összeállítását mutassuk be, majd segítsünk az 
összeragasztásnál, amelyik csoport nem boldogul egyedül! Videófilm mutatja be 
az elkészítés módját (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán), a 
mi esetünkben előbb rajzoljanak a gyerekek a lombokra, és csak utána ragasszuk 
össze a fát! A három aranyalmát is helyezzék el a gyerekek oda, amelyik évszakra 
esik az ünnep! A madár pedig éppen oda száll, ahol tart az évünk. 

5 vagy 
45 perc


