
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Kukurikú, jó reggelt – 
magyar népi mondóka
Nyulász Péter: Háromne-
gyed péntek 
Reggel ébresztő… – 
magyar népi mondóka, 
Érbogyoszló (Bihar)
Délelőtt szaladj a víz 
előtt… – magyar népi 
mondóka, Erdőgyarak 
(Bihar)
Gryllus Vilmos: Színvilág 
Szabó T. Anna: Párna
Orbán Ottó: Csónakos

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

ÉVFOLYAM
1–2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Napszakok ritmusának 
felismerése, mondókák 
ritmizálása, együttes 
ritmusélmény.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos játék
Mondókázás, ritmizálás, 
mímes-mozgásos játék
Dal meghallgatása, 
megfigyelése, versfilm 
megtekintése, beszél-
getés 
Vers olvasása, értelme-
zése
Felelgető versolvasás
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Reggeltől estig
45 perces készségfejlesztő óra 
(magyar, dráma, ének-zene)

A napszakok tagolják az életünket, ritmusuk meghatározza a min-
dennapjainkat. A napszakok ritmusát próbáljuk modellálni ezen a 
készségfejlesztő órán.

Áttekintő vázlat
1.1 Reggeltől estig  45 perc

1.1a Reggeli mondókák  15 perc
1.1b Napszakok  10 perc
1.1c Esti játékok  20 perc

Összesen:  45 perc

Az utolsó vershez kapcsolódó evezőmozgást érdemes előre kipró-
bálnunk és szövegolvasással együtt begyakorolnunk. A klasszikus 
két kézzel való szimmetrikus evezőmozgás és a kenuban való aszim-
metrikus evezőmozgás egyaránt elképzelhető, és jól imitálható.

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Reggeltől estig

1.1a Reggeli mondókák
Nézzük meg a Kukurikú, jó reggelt kezdetű magyar népi mondóka animációját 
(elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán)! Azután a gyerekek feküdje-
nek le körbe a szőnyegre, úgy, hogy lábuk a kör közepe felé mutasson! Minden gyerek 
feje alatt legyen egy párna vagy a törölközője! Egy gyerek legyen a kakas, ő álljon a 
kör közepére! A gyerekek hunyják le a szemüket! Amikor a kakas elkukorékolja magát, 
pattanjanak ki az ágyból, és keressenek maguknak egy másik helyet a körben! A kakas 
közben feküdjön le valakinek a helyére! (A párnákat/törülközőket elmozdítani nem 
szabad!) Az lesz az új kakas, akinek nem jutott „ágy” (párna, törölköző).

Olvassuk el Nyulász Péter Háromnegyed péntek című versét, és mondogassuk 
ritmizálva! Az ütemhangsúly és időmérték (a hangsúlynyomaték és a szótagok 
hosszúsága) ebben a mondókában egyforma súllyal jelen van, és szinte mindvé-
gig azonos ritmusképlettel érvényesül:

1. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

15
perc

45
perc
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Nyújtózás │ egy-két-há’,  ꟷ ꟷ ꟷ │ ꟷ ꟷ ꟷ  tá-tá-tá │ tá-tá-tá
ásítás │ négy-öt-hat,  ꟷ ꟷ ꟷ │ ꟷ ꟷ ꟷ  tá-tá-tá │ tá-tá-tá
ébresztő │ tempósan,  ꟷ ꟷ ꟷ │ ꟷ ꟷ ꟷ  tá-tá-tá │ tá-tá-tá

Stb.

Amikor már jól megy a ritmikus szövegmondás, tornázzunk rá:

Nyújtózás egy-két-há’, – nyújtózás karokkal
ásítás négy-öt-hat, – ásítás, tenyér a száj elé
ébresztő tempósan, – karkörzés
fél hét múlt tíz perccel, – törzshajlítás jobbra-balra 
öt percig fekhetsz még, – lefekvés a szőnyegre
és aztán menned kell: – felugrás, helyben futás
fogmosni mosdóba, – fogmosás imitálása
öltözni szekrényhez. – öltözködés imitálása
Jó hírt is mondok még: – fülelés, tenyér a fülhöz
holnap már hétvége. – ugrálás, örömujjongás.

Vedd figyelembe!
A Kukurikú, jó reggelt kezdetű mondóka egyik változatával a szeptemberi Otthon 
– iskola téma szövegei között már találkozhattak a gyerekek (01-2/1.). Ezzel is ta-
pasztalatot szerezhetnek a gyerekek arról, hogy a népköltészet változatokban él.

1.1b Napszakok
Ismételjük át a gyerekekkel a napszakokat: a hüvelykujjunk a reggel, a 
mutatóujjunk a délelőtt, a középső ujjunk a dél, a gyűrűs ujjunk a délután, a 
kisujjunk az este. A tanító mindig felmutatja egy ujját, a gyerekek bekiabálják az 
adott napszak nevét. 
Majd mondikáljuk a Reggel ébresztő (Érbogyoszló /Bihar/) és a Délelőtt szaladj a 
víz előtt (Erdőgyarak /Bihar/) kezdetű magyar népi mondókákat!

Ezután hallgassuk meg szemünket lehunyva Gryllus Vilmos Színvilág című dalát 
a szerző előadásában (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán)! 
Figyeljenek a gyerekek „belső szemükkel” a dalban megjelenő színekre!
Nyissák ki a szemüket, és kérdezzük meg, hogy melyik napszakhoz mely színek, 
színpárok kapcsolódnak! Emlékeznek-e mindre?
Ellenőrizzük a megfigyeléseinket: hallgassuk meg újra a dalt, és nézzük is meg a 
versfilmet!

Melyik az a napszak, amiről eddig nem volt szó, de most megjelent ebben a dal-
ban? (Az éjszaka)

10
perc
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1.1c Esti játékok 
Olvassuk el Szabó T. Anna Párna című versét, és kövessük le a verssorokat 
hangutánzással, mozgással!
Majd olvassuk fel a mondókát felelgetve:
• szóló: minden sor első négy szótagja (gyakran egyetlen hosszú szó) 
• kórus: minden sor utolsó szótagja (legtöbbször a „jó?”).
A szólót a pedagógus, majd bemutató olvasás után egy-két jól olvasó gyerek is 
olvashatja. 
Beszélgessünk a vers alapján arról, hogy miért jó így elaludnia a versbeszélő gye-
reknek! Miért kell neki mégis a szülő közelsége?

A pedagógus olvassa fel Orbán Ottó Csónakos című versét! Figyeljék meg a gyere-
kek, hogy mi történik itt az álomba merülővel!
Beszélgessünk: Ki ült már csónakban? Ki az, aki evezett is, amikor csónakban ült? 
Milyen érzés a vízen evezni, a csónakban ülni? 
Miért lehet az éjszakai álmot csónakázáshoz hasonlítani? Mi az a nagy víz, amin 
át kell kelni, át kell evezni?

Olvassuk fel újra a verset, amit a gyerekek kövessenek evező mozdulatokkal! 
Soronként tehetünk egy-egy mozdulatot mindkét karunkkal húzás–visszaemelés, 
húzás–visszaemelés ritmusban:

Álom-öbölben, – húzás
bárkában, – visszaemelés
fekszik a Kati az – húzás
ágyában, – visszaemelés
húzza az evezőt – húzás
álmában. – visszaemelés
Stb.

20
perc


