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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Szabó Imola Julianna: 
Ma van a holnap teg-
napja (részlet)
Bartos Erika: Napok
Babiczky Tibor: Mondóka

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Szókártyák

Internet, projektor, 
hangfal 

Rajzlap, filctollak
Pausz- vagy zsírpapír
Cellux-ragasztó

ÉVFOLYAM
2. osztály
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Tegnap, ma, holnap
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó 

és szövegalkotó óra
(magyar, természetismeret, vizuális kultúra)

Első és második osztályban az időfogalom még kialakulóban van, 
amit nem árt az irodalmi műveken és egyéb tevékenységeken 
keresztül is erősíteni. Ezzel a tanegységgel előkészítjük az igeidők 
tanítását, a festéssel pedig bepillantást nyerhetünk a gyerekek 
jövőképébe is. 

Áttekintő vázlat
4.1 Tegnap, ma, holnap  45 perc

4.1a Tegnap, ma, holnap 10 perc
4.1b Ma van a holnap tegnapja  20 perc
4.1c Tegnapelőtt, holnapután  15 perc 

4.2 A ködös holnap  45 perc
4.2a Mondóka  20 perc
4.2b Mit rejt a holnap? 25 perc

Összesen:  2x45 perc

Készítsünk távolabbról is olvasható méretben szóképeket a hét 
napjainak nagybetűs neveivel, illetve a tegnapelőtt, tegnap, ma, 
holnap, holnapután szavakkal! (A4-es vagy A3-as lapból vágha-
tunk hozzá csíkokat.)
A „ködlapok” pauszból vagy fehér zsírpapírból, esetleg sütőpa-

pírból készülnek, amihez a nagyobb méretű vagy tekercsben lévő lapokat fel kell 
szabnunk A4-es méretűre. A tekercs azért is problémás, mert közvetlen használat 
esetén felpöndörödik, így lesúlyozva vagy vasalva érdemes előkészíteni. Ha előre 
elkészítünk egy mintadarabot, és azon mutatjuk be a „ködrétegeket”, a gyerekek 
motiváltabbak lesznek a munkára. 

4. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek



MIT AKARUNK ELÉRNI?
Időfogalom mélyítése 
tapasztalatszerzéssel.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szógyűjtés, csoportosítás
Mese és vers olvasása, 
értelmezése
Mozgásos és logikai játék
Párbeszédes olvasás

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Szókártyák
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FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Tegnap, ma, holnap

4.1a Tegnap, ma, holnap
Először gyűjtsünk a gyerekekkel olyan tevékenységeket, amiket szívesen 
végeznek (igék gyűjtése), majd mondjuk ezeket a szavakat (igéket) különböző 
időben (múlt, jelen, jövő idő)! Egyszerre csak egy szót mondjunk, a gyerekek pe-
dig a következőképpen jelezzék, mikor történt: 
• Ha tegnap, akkor emeljék fel a bal kezüket! 
• Ha ma, akkor ne emeljék fel a kezüket, csak nyújtsák ki nyakukat (esetleg for-

dítsák el a fejüket, nézzenek körül)!
• Ha holnap, akkor a jobb kezüket emeljék fel!
Pl.: 
• olvasok – nyaknyújtás
• koriztam – bal kéz
• moziba fogok menni – jobb kéz.

Vedd figyelembe!
Ne akarjuk egzakt módon megtanítani az igeidőket, a múlt-jelen-jövő hármasát, 
csak játsszunk a szavakkal és az időkkel, szerezzenek a gyerekek tapasztalatot 
ezekről! 

4.1b Ma van a holnap tegnapja
Beszélgessünk arról, hogy kinek melyik nap a kedvence, és miért!
Olvassuk el Szabó Imola Julianna Ma van a holnap tegnapja című meserészletét!
Melyik Círmacs kedvenc napja? Miért pont a KEDD? Alkossunk közösen (akár kis 
csoportokban) hasonló szubjektív magyarázatot a többi nap nevével kapcsolatban! 

Pl.: Nekem azért a csütörtök a kedvenc napon, mert az ü ás az ö olyan „kerek” 
betű, ha kimondjuk, a szánkat is kerekíteni kell hozzá. A szó elején a cs pedig 
olyan csattogóssá teszi, de az én fülemben inkább csilingel. Az egész szó olyan, 
mint egy ünnep, vagy egy csengettyű. 

Melyik nap Rókamók kedvenc napja? Miért? Keressük meg az indokait!
Gyűjtsünk indokokat arra is, hogy miért lehet kedvenc napunk a holnap vagy a 
tegnap!

A cím értelemzéséhez játsszuk el mozgásos játékkal a szituációt! Álljon sorba hét 
gyerek, ők lesznek a hét napjai! Adjunk a kezükbe egy-egy szókártyát, amin az 
adott nap neve van: HÉTFŐ – KEDD – SZERDA – CSÜTÖRTÖK – PÉNTEK – SZOMBAT 
– VASÁRNAP. Tartsák maguk előtt jól olvashatóan!
Majd mondjuk el a játékszabályt, és játsszunk eszerint (több napon is végigha-
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A holnap fogalmának 
elmélyítése, érzékelhető-
vé tétele.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás (éneklés)
Beszélgetés
Madárfaj megfigyelése 
(videó)
Holnap ábrázolása
Kép megfigyelése hár-
tyaszerű takarólapokon 
keresztül

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, filctollak
Pausz- vagy zsírpapír
Cellux ragasztó
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ladva): Akire mutatok, épp az a nap van (pl. kedd). Erre ő hangosan kimondja: MA. 
Majd az előtte álló (szerda) azt mondja: HOLNAP. A mögötte álló (hétfő) pedig: 
TEGNAP.

A padtársak olvassák el, és készüljenek fel a mese párbeszédes felolvasására! 
Néhány vállalkozó párt meg is hallgathatunk.

4.1c Tegnapelőtt, holnapután  
Olvassuk el Bartos Erika Napok című versét, és beszéljük meg, melyik volt 
legrégebben, melyik van most, melyik lesz legkésőbb! A tegnapelőtt, tegnap, ma, 
holnap, holnapután szavak szókártyáit osszuk ki a gyerekek között, akik álljanak 
be helyes sorrendbe! 
A távoktatási tananyag tankockája is segíthet a megértésben (lásd a 6. tanegység 
első tankockáját).

Játsszunk logikai játékot, amellyel begyakorolhatjuk ezeket az időhatározókat! A 
játék során igaz állításokból kell kitalálni, melyik napról van szó. 

Pl.: Melyik napra gondoltam, ha ma szerda van, és a gondolt nap tegnapelőtt 
volt? Vagy: …holnapután lesz stb.

4.2 A ködös holnap

4.2a Mondóka
Olvassuk el Babiczky Tibor Mondóka című versét a gyerekekkel! Érdekes-
ség, hogy a vers a Bóbita (Weöres Sándor: A tündér) dallamára íródott, akár el is 
énekelhető. Próbáljuk meg a gyerekekkel együtt!

Beszéljük meg, hogy mi lehet a zöldike! Mire gondolnak a gyerekek a név és a 
vers alapján?
A zöldike nevű madár gyakori téli vendég minálunk, északi tájakról a hideg elől 
költözik hozzánk a téli hónapokban. A madarat és énekét megfigyelhetjük egy 
rövid videón keresztül (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán). 

Ha mégsem madár szerepel a versben, akkor milyen mesebeli lény lehet? Mikor 
történnek a vers eseményei? Milyen időszakra utal a köd, hódara?
Mit jelenthet az, hogy „könnyű lesz, aki súlyt vitt”? Milyen súlyokat lehet hordozni 
a mindennapi életben? És a mesében? Hogyan lehet megszabadulni ezektől a 
súlyoktól? Milyen lesz a holnap, ha megszabadulunk a problémáinktól?

A beszélgetés után alkossunk meg közösen egy mesét, amelyben a zöldike törté-
netét mesélik el a gyerekek, aki megszabadul valamilyen súlytól (problémától)! 
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Mesénkben a zöldike lehet madár vagy más mesebeli lény, és mesei tulajdonsá-
gokkal rendelkezhet akkor is, ha madár.

4.2b Mit rejt a holnap? 
A holnapról csak sejtéseink, elképzeléseink vannak, ahogyan a versben a 
költő kifejezi: a holnap a ködből lép elő. Ezt az állapotot élhetik át vizuálisan a 
gyerekek a következő rajzos feladattal:
Egy A/4-es rajzlapra filctollal, határozott vonalakkal, erős színekkel rajzolják le, 
hogy milyennek képzelik el a holnapot! A holnap ábrázolása lehet egy várt ese-
mény lerajzolása, de meg is személyesíthetik a holnapot egy mesefigurával. Ha 
elkészültek, a rajzot ragasszák felül néhány réteg pauszpapírral (vagy zsírpapír-
ral), így a holnap csak átsejlik a mába a pauszon („ködön”) keresztül. A pauszt/
zsírpapírt csak a tetején ragasszák celluxszal a kép széléhez, így felhajthatóak a 
„ködös” lapok, és egyre szebben rajzolódik ki az eredeti rajz! (Bemutató képsor 
elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán.)

25
perc


