
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Adjon Isten füvet, fát… – 
magyar népi mondóka
Bertóti Johanna: Három 
újévi kívánság
László Noémi: Sok és 
kevés

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Papírtányérok
Színes (sötét) karton
Miltonkapocs
Olló, lyukasztó
Filctoll

ÉVFOLYAM
2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Újévi jókívánságok gyűj-
tése, írása, sok-kevés 
fogalmának differenci-
álása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Versolvasás, 
kívánsággyűjtés
Jókívánságok írása
Vers olvasása, értelme-
zése, továbbgondolása
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Újévi jókívánságok
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

(magyar, természetismeret, technika)

Az újévi jókívánságok nemcsak a népköltészetben és a versek-
ben jelennek meg, hanem a hétköznapi életünkben is. Ebben 
a tanegységben a gyerekeknek lehetősége nyílik vicces újévi 
jókívánságokat írni, illetve elkészíteni egy öröknaptárt, melynek 
segítségével differenciálódhat az időfogalmuk is. 

Áttekintő vázlat
2.1 Újévi jókívánságok  45 perc

2.1a Adjon az Isten  10 perc
2.1b Jókívánság iskolásoknak  25 perc
2.1c Sok és kevés  10 perc

2.2 Év, hónap, nap, perc  45 perc
2.2a Mennyi a pillanat?  5–10 perc
2.2b Öröknaptár készítése  35–40 perc

Összesen:  2x45 perc

Az öröknaptár egyéni vagy csoportmunkában, rövidebb és idő-
igényesebb módon is elkészíthető. A pedagógus előzetes próba 
alapján, egy mintadarab elkészítésével tudja eldönteni, melyik 
megoldást választja. 
A papírtányérokon érdemes előre ceruzával bejelölni a negyede-
lő osztásokat.

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Újévi jókívánságok

2.1a Adjon az Isten
Beszélgessünk a gyerekkel arról, hogy régen újesztendő napján a gyerekek 
házról házra jártak, és újévi jókívánságokat mondtak a ház gazdájának! Olvassuk 
el az Adjon Isten füvet, fát… kezdetű magyar népköltést, és beszéljük meg, mi 
mindent kívántak a verselők a ház gazdájának!
Ma milyen jókat kívánnánk egymásnak? Gyűjtsünk mai újévi jókívánságokat! 
Írjunk újévi SMS-t szeretteinknek, barátainknak!

2. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

10
perc

45
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek időfogal-
mának differenciálása 
gyakorlati tapasztalat-
szerzéssel.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés az idő mér-
tékegységeiről, érzékelő 
játék
Öröknaptár készítése 
egyéni vagy csoportmun-
kában

131

2.1b Jókívánság iskolásoknak
Mit kívánhatnánk az iskolatársunknak? Gyűjtsünk ilyen jókívánságokat is!
Majd olvassuk el Bertóti Johanna Három újévi kívánság című versét, és gyűjtsük 
ki a jókívánságokat! Kinek szólnak ezek a kívánságok? Kinek szólhatnának még? 
(A „mázli” jelentése: szerencse.)
Mindenki válasszon ki közülük hármat, amelyiket a legjobban szeretné! Aki sze-
retné folytatni a kívánságok sorát, mondhat még egyet (de ne azt, hogy teljesül-
jön még három)!

Beszéljük meg, hogy miért vicces a vers! Majd kis csoportokban írjanak a gyere-
kek hasonló vicces újévi jókívánságokat (nem csak saját maguk) számára! (Vers-
formában is írhatnak, de most nem ez a fő feladat.)
Aki szívesebben dolgozna egyedül, válasszon egy kívánságot a versben szereplők 
közül, és írjon egy rövid mesét vagy történetet arról, mi történne, ha teljesülne ez 
a kívánság!

2.1c Sok és kevés
Olvassuk el László Noémi Sok és kevés című versét, és gyűjtsük ki, mi az, 
ami sok!
A címben azonban a kevés szó is szerepel. Miből van kevés? Hallgassuk meg a 
gyerekek ötleteit!
Majd kérdezzünk rá: Mire jut kevés időnk? Mi az, amire sokkal több időt szeret-
nénk szánni?
Keressünk még olyan dolgokat, tevékenységeket, amiből kevés lesz vagy lehet az 
évben!

2.2 Év, hónap, nap, perc

2.2a Mennyi a pillanat? 
László Noémi Sok és kevés című versében szerepel az év, a nap, a perc, a 
pillanat. De vajon tudjuk-e, melyik milyen hosszú?
Mennyi egy pillanat? Hunyd le a szemed, és nyisd ki! Ennyi egy szempillantásnyi 
idő.
Mennyi lehet egy perc? Hunyd le a szemed, és emeld fel a kezed, amikor úgy ér-
zed, letelt egy perc! – A pedagógus figyeli, kinek a jelzése közelíti meg legjobban 
a percnyi időt.
Hány perc van egy órában? Hány óra van egy napban? Hány perc lehet egy nap-
ban? (24 x 60 = 1440)
Hány nap van egy hónapban? Hány hónap van egy évben? Hány nap van egy 
évben?

25
perc

10
perc

5-10
perc

45
perc



MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Papírtányérok
Színes (sötét) karton
Miltonkapocs
Olló, lyukasztó
Filctoll
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2.2b Öröknaptár készítése
Készítsünk öröknaptárt a gyerekekkel, amihez ötletadó mintát találunk a 
reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán! Minden gyereknek (csoportmunka 
esetén csoportnak) szüksége lesz három papírtányérra, egy miltonkapocsra, és 
egy színes kartonból kivágott mutatóra, illetve íróeszközként filctollakra.
Az első papírtányér szélére írják rá a gyerekek a napok számát egytől harminc-
egyig! A számok arányos elhelyezésében segít, ha a kört negyedeljük (hajtogatás-
sal vagy előre megrajzolt jelekkel): egy körnegyedbe 8 (7) számjegy kerül.
A második papírtányérnak vágják le a peremét, erre a hónapok nevét írják rá 
(szintén segít a negyedelés)! Végül a harmadik tányérnak vágják ki a közepét, 
amire a hét napjait írják rá! 
Készítsék el a mutatót kartonból! A tányérokat lyukasszuk ki középen, és milton-
kapoccsal erősítsük össze a három tányért és a mutatót úgy, hogy mind forgatha-
tó legyen! Így be lehet állítani a napi dátumot. 

Vedd figyelembe!
A mintadarabon a feliratok színes lapokra kerültek, majd kivágva helyezték el a 
körfelületen, ezután ragasztották fel. Ez hosszabb munkafolyamat, de a feliratok 
pontosabban elhelyezhetők. Ha az időigényesebb megoldást választjuk, a gyere-
kek kis csoportokban is dolgozhatnak.

35-40
perc


