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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Németh Eszter: 
Mi lenne, ha én lennék 
a király lánya?
Károlyi Amy: 
Tik-tak, szól az óra

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projek-
tor, hangfal

Mutatós órák
Papírtányér, színes kar-
ton, filctoll
Olló, lyukasztó, ár
Miltonkapocs
Facsipeszek

ÉVFOLYAM
2. osztály

Napirend
2x45 perces szövegfeldolgozó komplex óra 

(magyar, technika)

A napirend a gyermekek életének szervező ereje, de a fogalmat 
nem biztos, hogy ismerik. Ebben a tanegységben játékos mó-
don, Németh Eszter meséjének segítségével ismerkedünk meg a 
napirend fogalmával, majd a gyerekek maguk tervezhetnek egy 
kreatív napirendmutatót. 

Áttekintő vázlat
2.1 Mesés napirend  45 perc

2.1a Mesés napirend  20 perc
2.1b Királyi napirend  25 perc

2.2 Napirendkészítés  45 perc
2.2a Tiktak  15 perc
2.2b Napirendóra  30 perc

Összesen:  2x45 perc

Az indító feladathoz kis cédulákra írjuk fel meseszereplők nevét, 
annyit, ahány csoportot tervezünk! Csoportosíthatjuk a szereplő-
ket nemenként, hogy könnyebben tudjanak azonosulni a gyere-
kek (pl. lányok: királylány, tündér, boszorkány; fiúk: királyfi, lovag, 
sárkány stb.).

Vigyünk be az osztályba minél többféle mutatós órát, lehetőleg olyan karórát, 
esetleg ébresztőórát is, amit tiktakol! 
Az óramodellek összeállításához jó, ha előre kilyukasztjuk a papírtányérokat. Se-
gítő vonalakkal a számok helyét vagy legalább a negyedelő osztást is jelölhetjük 
a körív szélén.

2. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek



MIT AKARUNK ELÉRNI?
Napirend fogalmának 
megalapozása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mesehősök napirendje
Meseolvasás, beszélge-
tés a meséről
Szólásmagyarázatok 
(feleletválasztással)
Cselekvésválogatás és 
napirend-összeállítás
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FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Mesés napirend

2.1a Mesés napirend
A gyerekek szimpátia alapján alkossanak 4-5 fős csoportokat! Minden cso-
port kapjon vagy húzzon egy szereplőnevet, és közösen alkossák meg a mesesze-
replő napirendjét!
Majd a csoportok képviselői mutassák be a többieknek a meseszereplőik napi-
rendjét!

Vedd figyelembe!
Elsősökkel frontálisan, közösen oldjuk meg a feladatot! A napirend szót nem is 
kell feltétlenül használni, hanem csak beszéljük meg, mit csinál reggel, felkelés 
után a meseszereplő! Mit csinál délelőtt? Stb. 

2.1b Királyi napirend
Olvassuk el Németh Eszter Mi lenne, ha én lennék a király lánya? című 
meséjét! 
Mindenki válassza ki a felsorolásból azt a cselekvést, ami szerinte a legviccesebb, 
és indokolja meg, hogy miért! 

Tudjátok-e, mit jelent a „falra hányt borsó”, a „Ki nevet a végén?” és a „több nap, 
mint hinta”?
Beszéljük meg a szövegbe rejtett szólás, játékcím és közmondás jelentését:
• falra hányt borsó = hiába beszél valakinek, az nem hallgat rá
• Ki nevet a végén? = táblás, kockadobásos társasjáték
• több nap, mint hinta (kolbász) = gondolj a holnapra, jusson holnapra is hintá-

zás (kolbász)

A magyarázatban segíthet a Mi lenne, ha – szólásmagyarázat című tankocka  
(elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán).

Válogassuk szét a Mi lenne, ha – csoportosítás című tankockán a szereplő kislány 
mesebeli és valóságos cselekvéseit! Majd a cselekvésekből állítsuk össze mese-
beli és valóságos napirendjét! (A tankocka elérhető a reftantar.hu-n, a szöve g-
gyűjtemény aloldalán.)

Melyek a r betűs hónapok? Hangoztassuk a hónapok nevét! Melyikben van r 
hang? Miért nem lehet ilyenkor fagyit enni? 

Rajzoljunk fel egy napirend-táblázatot a táblára, és beszéljük meg az elemeit: 
napszakok – mettől meddig tartanak, lehetséges tevékenységek! 

25
perc

20
perc

45
perc



155

JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Napirend készítése a 
gyakorlatban.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás, beszélgetés 
a vers alapján
Ritmusjáték
Napirend összeállítása
Napirendóra készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Mutatós órák
Papírtányér, színes kar-
ton, filctoll
Olló, lyukasztó, ár
Miltonkapocs
Facsipeszek

Állítson össze mindenki saját magának egy napirendet a mesében szereplő cselek-
vések segítségével! Bármelyik cselekvést lehet választani, akár más napszakban is. 

Vedd figyelembe!
Amennyiben a gyerekek többsége kreatív és jó fogalmazó, megengedhetjük, hogy 
saját maguktól is írjanak cselekvéseket.

2.2 Napirendkészítés

2.2a Tiktak
Vigyünk be szemléltetőeszközként különböző mutatós órákat, lehet köz-
tük felhúzható analóg karóra vagy ébresztőóra is! 
Olvassuk fel Károlyi Amy Tik-tak, szól az óra című versét, majd a gyerekek hatá-
rozzák meg, milyen órafajtákról van szó a versben! 
Melyek vannak az asztalon, melyek nincsenek? Melyek nem is lehetnek? Miért? 
Hallgassuk meg, hogyan tiktakol a mutatós karóra vagy az ébresztőóra!

Figyeljük meg, hogyan tiktakol a vers, milyen a ritmusa! Szótagolva jobban tiktakol:

Tik-tak, tik-tak, szól az ó-ra,        ti-ti-ti-ti   ti-ti-ti-ti
zseb-ó-ra és fa-li-ó-ra,        ti-ti-ti-ti   ti-ti-ti-ti
kar-ó-ra és to-rony-ó-ra,        ti-ti-ti-ti   ti-ti-ti-ti
kör-be jár, kör-be jár,  │    │  ti-ti-tá   ti-ti-tá
kör-be jár a mu-ta-tó-ja.        ti-ti-ti-ti   ti-ti-ti-ti

Vedd figyelembe!
Ha van rá lehetőségünk, szünetben sétáljunk el egy templomhoz, és nézzük meg 
a toronyórát!

2.2b Napirendóra
A gyerekekkel beszéljük meg a napirendünk elemeit! Pl.:

Ébresztő
Tisztálkodás
Reggeli
Iskola
Ebéd
Napközi
Játék
Vacsora
Fürdés
Alvás

30
perc

15
perc

45
perc
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Írjuk fel ezeket az elemeket a táblára, vagy vetítsük ki, és beszéljük meg, hogy 
melyik tevékenységet hány órakor szoktuk végezni!
Ezután készítsenek a gyerekek egyszerű órát papírtányérból:
A tányér szélére írják rá a számokat!
A mutatót színes kartonból vágják ki! Most elég egy mutató is, ami az órákat mu-
tatja, percmutatóra nem lesz szükségünk.
A mutatót és papírtányért miltonkapoccsal erősítsék össze! (Ebben segíthet a 
pedagógus akár előlyukasztással is.)

A gyerekek a napi tevékenységet jelölő szavakat írják rá külön-külön egy-egy 
facsipeszre, majd helyezzék el a megfelelő szám mellett!

Az óramodellhez és a csipeszek használatához bemutató anyag található a 
reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán. (A videón a számot rendeljük a 
számhoz, most a számot rendeljük a cselekvéshez.)


