
Napok, hónapok 
és évszakok

4x45 perces komplex témanap 
(magyar, dráma, természetismeret, vizuális kultúra, 

technika)

Az idő múlásának egységei, rendje a témája ennek a tanegységnek 
is. A verseken, meséken, játékokon keresztül tudatosítjuk, mélyítjük 
el a napok, hónapok, évszakok nevét, karakterét, tulajdonságaikat.

Áttekintő vázlat
5.1 Hol vannak a napok?  45 perc

5.1a Hol vannak a napok?  15 perc
5.1b Napok háza  15 perc
5.1c Furcsa hetirend  15 perc

5.2 Hónapok háza  45 perc
5.2a Kippkopp és a hónapok  min. 25 perc
5.2b Hónapkarakterek  20 perc

5.3. Évszakos  45 perc
5.3a Mi lennék?  25 perc
5.3b Évszakuralkodó  20 perc

5.4 Évpálca  45 perc
5.4a Bolondos évszakok  15 perc
5.4b Évszakpálca készítése  30 perc

Összesen:  4x45 perc

A hét napjainak neveit előzetesen írjuk fel nagy, nyomtatott 
betűkkel egy-egy A4-es vagy A/3-as lapból kivágott papírcsíkra! 
Akkora betűkkel írjunk, hogy a gyerekek is el tudják majd olvasni 
a szavakat a helyükről! (Lásd ugyanezt a 4. tanegység előkészítő 
feladatai között. Az ott használt szóképeket itt is használhatjuk.)

A gyerekek legalább egy hétig figyeljék az időjárást, és jegyezzék fel, mikor milyen 
évszakhoz volt hasonló az időjárás! Volt-e igazán téli nap? Tavaszias, napsütéses 
idő? Őszi, borongós, esős? Esetleg nyári meleg? 
Vágjuk fel az évszakokat jelző színes krepp-papírokat 1 cm-es csíkokra! A 
krepp-papírt feltekert állapotban a legegyszerűbb vágni, így egyszerre vágunk 
át több réteget. Ha a kiterített kreppszalagokat akarjuk használni, újra fel kell 
göngyölni a papírt. 

JEGYZETEIM 

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Tóth Krisztina: Napok
Kovács András Ferenc: 
Holderdő
Marék Veronika: Decem-
ber utáni mese (részlet)
Hónapsoroló – magyar 
népi mondóka, Nagyvá-
rad, (Bihar)
Kányádi Sándor: 
Mi lennék
Hárs László: Váltott 
uralkodók
Fehér Klára: Évszakok

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Internet, projektor, 
hangfal 

Szóképek a napok nevé-
vel, befőzőgumi
Aszfaltkréta
Vagy: 
Szókártyák / rajzlap, 
rajzeszköz
12 szék
Színes krepp-papírok
Krepp-papírcsíkok
Öntapadó szalag (szi-
getelőszalag, Technokol 
ragasztó)
hurkapálca/botocska

ÉVFOLYAM
1–2. osztály
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5. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A hét napjainak tudato-
sítása, gyakorlása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Kereső, sorba rendező 
játék
Vers olvasása, dramati-
zálása, értelmezése
Kreatív szövegalkotás: 
napsoroló vers

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Szóképek a napok nevé-
vel, befőzőgumi

JEGYZETEIM
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FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Hol vannak a napok?

5.1a Hol vannak a napok? 
A hét napjainak papírszalagjait egyenként göngyöljük össze, húzzunk a 
tekercsre egy-egy gumit, majd rejtsük el óra előtt mindet a teremben! A gyerekek 
feladata megkeresni a hét napjainak a nevét. Aki megtalált egyet, álljon a tábla 
elé, maga elé tartva a kigöngyölt lapot, hogy más is olvashassa! A gyerekek ala-
kítsák ki a helyes sorrendet a hét napjainak megfelelően!
Majd válasszunk új gyereket a hétfőnek, keddnek stb.! Egyvalaki menjen ki a te-
remből, egy másik gyerek pedig keverje össze a hét napjait (állítsa más sorrend-
be a gyerekeket)! Behívjuk a kint várakozó gyereket, akinek vissza kell állítani a 
helyes sorrendet. 

5.1b Napok háza
Olvassák el a gyerekek Tóth Krisztina Napok című versét, majd kis csopor-
tokban dramatizálják! Egy csoport ideális létszáma nyolc fő: mesélő (versbeszélő) 
+ hét nap. A napok szerepét akkor is osszuk ki, ha nincs hozzá szöveg! 
A gyerekek osszák ki egymás között a szerepeket, és ne csak felolvassák, hanem 
mozgással is kísérjék a jeleneteket (megérkezés, kézfogás, kalapemelés, séta, 
munka, piacozás, lustálkodás stb.)!

Vedd figyelembe!
A csoportok párhuzamosan dolgozzanak, de ha marad idő, a csoportok egymás 
előtt is eljátszhatják a versszínházat! A feladat végrehajtásának azonban nem ez 
a fő célja.

5.1c Furcsa hetirend
Olvassuk el Kovács András Ferenc Holderdő című versét, és figyeljük meg, 
melyik napon mit csinálna szívesen a versbeszélő! Használhatjuk a távoktatási 
óra Holderdő című párosító tankockáját is (lásd: 6. tanegység).

Ki lehet a versbeszélő? Miből gondoljuk ezt?
Melyik cselekmény valós, melyik képzeletbeli egy iskolás gyerek számára?

Alkossunk (közösen vagy egyénileg, szóban vagy írásban) egy olyan verset, ami 
egy vicces hetirendet mutat be napsoroló formában! Előtte gyűjtsünk furcsa, 
elképzelhetetlen vagy éppen elképesztő cselekvéseket a hét napjaihoz (mint szil-
vaízzel bekenni a holdat), majd a gyűjtött mondatok segítségével és/vagy azokat 
kiegészítve alkossuk meg a saját versünket!

15
perc

15
perc

15
perc

45
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Hónapok sorrendjének 
és karakterének tudato-
sítása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás
Hónapok jelképének 
ábrázolása
Mozgásos játék
Versolvasás a hónap- 
vagy évszakkarakternek 
megfelelően
Animációs film megte-
kintése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Aszfaltkréta
Vagy: 
Szókártyák / rajzlap, 
rajzeszköz
12 szék

Vedd figyelembe!
A vers lehetőséget ad arra, hogy megemlítsük a vasárnapot mint a nyugalom 
napját. A pihenésre utaló kifejezések, mondatok mellé érdemes a templomba 
járás gondolatát is bevenni, esetleg azt is különleges formában. 
Lásd még ehhez a Hétfő hetiben… kezdetű mondókát, amivel foglalkoztunk az 1. 
tanegységben.

5.2 Hónapok háza

5.2a Kippkopp és a hónapok
Olvassuk el Marék Veronika December utáni mese című meserészletét a hó-
napokról! Tegyük meg ezt úgy is, hogy minden hónap sorát más gyerek olvassa fel! 

Ha van rá lehetőségünk, menjünk le az udvarra, és rajzoljunk fel 12 kört! Minden 
körhöz/hónaphoz osszunk be egyenlő számú gyereket, akik rajzolják a körbe a 
hónap jelképét a mesemondóka alapján! 
Ha elkészültünk, járjunk a körök körül, és kántáljuk közben a verset! A feladat így 
egy teljes tanórát is kitölthet.

Ha nem tudunk aszfaltra rajzolni, a teremben hasonló mozgásos játékkal dolgoz-
hatjuk fel a verset. Itt 12 szék jelölheti a hónapokat. A székekre üljön le egy-egy 
gyerek a megrajzolt jelképpel vagy a hónap nevével, a többiek pedig lépeges-
senek körbe a verset mondikálva! A rajzos változathoz szintén kis csoportokban 
rajzolhatnak a gyerekek egy-egy képet.

5.2b Hónapkarakterek
Olvassuk el a Hónapsoroló mondókát (magyar népi mondóka, Nagyvárad, 
/Bihar/)közül az első és második mondókát („Újév, újév, újesztendő…”; „Jégen 
járó január…”! Mindenki válasszon egy hónapot! Az önkéntes jelentkezők mozgás-
sal jelenítsék meg a hónap karakterét, a többiek pedig találják ki, melyik hónap-
ról van szó! 
Ezek után készüljenek fel a gyerekek a hangos olvasásra úgy, hogy az adott 
hónap sorát a hónapkarakternek megfelelő hangszínnel, hanghordozással adják 
elő! Fel lehet osztani a mondókát évszakokra is, ekkor az összetartozó sorok 
előadásából kell a gyerekeknek felkészülni.

Végül nézzünk meg egy animációs filmet, amely Csanádi Imre Hónapsoroló című 
versét dolgozza fel (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán)! 
A vers a népi mondókák alig eltérő szövegváltozata. A gyerekek válasszák ki a 
kedvenc hónapkarakterüket, és indokolják is meg, miért pont az a hónap, illetve 
annak a hónapnak a megjelenítése tetszett a legjobban. 

20
perc

min. 
25 perc

45
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
Évszakok sajátosságainak 
tudatosítása, elmélyí-
tése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Évszakválasztó, projekci-
ós játék
Vers olvasása, értelme-
zése párosító feladattal
Szituációs évszakjáték
Mesehallgatás, kereső 
olvasás
Kreatív szövegalkotás

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Színes krepp-papírok

JEGYZETEIM
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5.3 Évszakos

5.3a Mi lennék? 
Vegyünk négy különböző színű krepp-papír csomagot: barnát (ősz), fehé-
ret vagy kéket (tél), zöldet vagy rózsaszínt (tavasz), pirosat vagy napsárgát (nyár).
Terítsük ki hosszában a krepp-papírcsíkokat úgy, hogy mindegyik mellé oda tud-
janak állni a gyerekek! Az évszakok sorrendje összevissza legyen! 
Először kérjük meg a gyerekeket, hogy álljanak a mellé a papírcsík mellé, ame-
lyiknek legjobban tetszik a színe! 
Majd próbálják a gyerekek kitalálni, hogy melyik szín melyik évszakot jelölhe-
ti! Változtassák meg a helyüket (ha szükséges) aszerint, hogy melyik a kedvenc 
évszakuk! 
Melyik évszakot választották a legtöbben? Vajon miért? 

Ezután közösen rakjuk helyes sorrendbe a krepp-papírcsíkokat az évszakok sor-
rendjének megfelelően! Az az évszak legyen az első, amit a legtöbben választottak! 
Üljünk körbe, és mindenki gondoljon arra a hónapra, amelyik a kedvence! Ki mi 
lenne abban a hónapban? Pl. nyáron – görögdinnye, ősszel – hulló falévél, télen – 
fázó cinke, tavasszal – hóvirág.

Olvassuk el Kányádi Sándor Mi lennék című versét, és egy párosító tankocka 
segítségével válasszuk ki, melyik évszakban mi lenne a versbeszélő! (A Mi lennék 
című tankocka elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán.)

5.3b Évszakuralkodó
Rakjuk ki a meseszéket (vagy nevezzünk ki egy karosszéket meseszék-
ké), ez lesz most a királyi szék! Kérjük meg a gyerekeket, képzeljék el, hogy ők a 
kedvenc évszakuk királya/királynője, aki az egész világon uralkodik! A trónszéken 
ülve milyen parancsokat adna ki az évszak uralkodója? Játsszuk el, a vállalkozó 
gyerekek üljenek a trónszékre, és adják ki a parancsokat! Ha a parancs alkalmas 
rá, az osztály meg is valósíthatja mozgással, hangutánzással. 

Végül üljön le a tanító a királyi székre, és olvassa fel Hárs László Váltott uralkodók 
című meséjét! Mesehallgatás után a gyerekek keressék ki a szövegből, hogy az 
ő kedvenc évszakuk mit csinált, hogyan uralkodott! Beszéljük meg, milyen hibát 
követtek el az évszakok! Miért volt bölcs az öreg király döntése?

Ha van rá időnk, a gyerekek kis csoportokban vagy egyénileg alkossanak egy 
rövid szöveget arról, milyen lenne az életük az adott évszak országában! Pl. ilyen 
címmel: Tavaszkirálynő országában éltem. 

20
perc

25
perc

45
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek figyeljék meg 
az időjárást, és ismerjék 
fel az évszakok jellem-
zőit. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Meseolvasás
Tapasztalatgyűjtés ered-
ményei – beszámoló, 
értékelés
Évszakpálca készítése 
színes szalagokkal

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Krepp-papírcsíkok
Öntapadó szalag (szi-
getelőszalag, Technokol 
ragasztó)
hurkapálca/botocska

5.4 Évpálca

5.4a Bolondos évszakok
Olvassuk el Fehér Klára Évszakok című meséjét, majd a gyerekek mondják 
el, mit tapasztaltak az időjárás-megfigyelésük alatt! Mennyire volt bolondos ez a 
hét, mennyire voltak összekeveredve az évszakok?

Vedd figyelembe!
Ennél a feladatnál, ha van rá a gyerekekben nyitottság, beszélhetünk az évszakok 
változásának ökológiai okairól is. 

5.4b Évszakpálca készítése
A gyerekeknek mutassuk meg az évszakpálcát – ilyet fogunk készíteni! 
Mindenki válasszon 4-8 krepp-papírcsíkot azon évszakoknak megfelelően, ame-
lyeket szeretne a pálcáján látni!
Minden gyereknek adjunk egy kb. 10x5 cm-es öntapadós ragasztócsíkot (lehet 
széles szigetelőszalag is, csak azzal nehezebb dolgozni)! 
A bemutatóképen látható módon ragasszák bele a szalagot, majd ragasszák rá 
egy hurkapálcára vagy botocskára! A ragasztást Technokol ragasztóval is meg-
erősíthetjük. (Bemutatóképek elérhetők a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény 
aloldalán. A képen selyemszalagot használnak, amivel talán könnyebb dolgozni, 
de jóval drágább.)

30
perc

15
perc

45
perc


