
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Bartos Erika: Napok
Kovács András Ferenc: 
Holderdő
Berg Judit: Mesék a Nád-
tengerből (részlet)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Digitális eszköz (szá-
mítógép, okostelefon a 
gyerekek számára)
Online óra anyaga (el-
érhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)
Rajzlap, filcek

ÉVFOLYAM
2. évfolyam

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Művek önálló feldolgo-
zása

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Interaktív feladatok
Rajz, vonalelemek

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Digitális eszköz (szá-
mítógép, okostelefon a 
gyerekek számára)
Online óra anyaga (el-
érhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)
Rajzlap, filcek
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Napok és évszakok
45 perces távoktatási óra (magyar, vizuális kultúra)

Irodalmi művek önálló feldolgozása a napok és évszakok témájá-
ban az időviszonyok differenciálására, az időfogalom elmélyítésé-
re. A versek jelenléti órán való feldolgozását a 4. és 5. tanegység-
ben oldottuk meg, ahol az itt szereplő tankockákat is ajánlottuk.

Áttekintő vázlat
6.1 Napok és évszakok  45 perc

6.1a Tegnap, ma…  15 perc
6.1b Hétfő, kedd…  10 perc
6.1c Évszakok a Nádtengeren  20 perc

Összesen:  45 perc

A feladatsor dokumentumát osszuk meg a gyerekekkel! A megol-
dáshoz szükségük van digitális eszközre és online kapcsolatra.

FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Napok és évszakok

A feladatleírások a gyerekeknek szóló nyelvezettel szerepelnek. A teljes feladat-
sor, valamint a videók, tankockák elérhetők a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény 
aloldalán.

6.1a Tegnap, ma… 
Olvasd el Bartos Erika Napok című versét, azután rendezd a szavakat a 
megfelelő sorrendbe a Napok című tankockán!

Mit csináltam tegnap? Mit csinálok ma? Mit fogok csinálni holnap? Húzd a szava-
kat a megfelelő helyre a Tegnap, ma, holnap című tankockán!

6. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

15
perc

45
perc



147

JEGYZETEIM 

6.1b Hétfő, kedd… 
Olvasd el Kovács András Ferenc Holderdő című versét, és figyeld meg, 
melyik napon mit csinál a versbeszélő! A vers alapján melyik kép illik az adott 
naphoz a Holderdő című tankockán? Vigyázz! Egy nappal csak egy kép párosítha-
tó! Jól gondold meg, melyik!

6.1c Évszakok a Nádtengeren
Milyen lehet a Nádtenger a különböző évszakokban? Olvasd el Berg Judit 
Mesék a Nádtengerből című meserészletét, és párosítsd a fotókat az évszakokkal 
a Nádtenger című tankockán!

Rajzold le a Nádtengert egy lapra a különböző évszakokban betűelemek segítsé-
gével!
A vizet hullámvonal jelölje! A nádat különböző színű álló egyenesek, illetve 
fordított horogvonal vagy kisebb ívek jelölhetik. Az eget pedig alsó ívelésekkel 
(bögrevonallal) tudod megoldani. (Ötletadó rajzot találsz hozzá.)

20
perc

10
perc


