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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Lázár Ervin: 
Mese – reggelre
Nagy Bandó András: 
Korareggel
Bertóti Johanna: Késés

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Multimédiás tábla
Telefonok
Ruhadarabok, zoknik
Tornazsámolyok
Papucsok

ÉVFOLYAM
1-2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek szerezzenek 
tapasztalatot arról, hogy 
nem mindenkinek köny-
nyű felkelni reggel.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Ének(tanulás)
Meseolvasás
Kereső olvasás
Mese párbeszédes 
olvasása
Vers olvasása, beszél-
getés
Szövegalkotás szóban

Hétalvók
2x45 perces komplex óra 

(magyar, ének-zene, testnevelés)

A reggel sok családban, sok gyereknél és felnőttnél kritikus 
időszak, hiszen a felkelés nem megy mindenkinek egyszerűen. A 
mesék és versek segítségével betekintést nyerhetünk a gyerekek 
reggeli szokásaiba is. 

Áttekintő vázlat
3.1 Jó reggelt!  45 perc

3.1a Jó reggelt!  15 perc
3.1b Sokalvók  20 perc
3.1c Korareggel  10 perc

3.2 Késő tesi  45 perc
Összesen:  2x45 perc

Kérjük meg előre a gyerekeket, hogy hozzanak 2-3 pár zoknit!
Mérjük fel, kb. hány telefon van az osztályban a gyerekeknél! Ezen 
az órán használni fogjuk a telefonokat is.

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Jó reggelt!

3.1a Jó reggelt! 
A gyerekek valószínűleg ismerik már a Pál, Kata, Péter… kezdetű dalt. Éne-
keljük el, vagy hallgassuk meg az Ovitévé hangfelvételét, és tanuljuk meg a dalt 
(elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán) !

Beszélgessünk arról, kit hogyan ébresztenek reggel! Hogyan szoktunk ilyenkor 
köszönni? 
Játsszuk el, hogy anya vagy apa ébreszt! Ki hogyan reagál rá? Pl.: Fejére húzza a 
takarót, átfordul a másik oldalára, nyújtózik egy nagyot, kipattan az ágyból stb. 

3. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

15
perc

45
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek mozgással 
modellálják le a versben 
megjelenő kapkodó, 
gyors cselekvéseket.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása, értelme-
zése
Olvasás tempóváltással
Mozgásos, ügyességi 
feladatok

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Telefonok
Ruhadarabok, zoknik
Tornazsámolyok
Papucsok

JEGYZETEIM

158

3.1b Sokalvók
Meseolvasás előtt beszéljük meg, mit jelent az, hogyha valaki hétalvó!
Olvassuk el Lázár Ervin reggeli meséjét (Mese – reggelre)! A gyerekek figyeljék 
meg, hányféle alvóról van szó a mesében! Melyik alvó hogyan kelt fel? 
Játsszunk kereső olvasást: a tanító csak a különböző alvók nevét mondja (vélet-
lenszerű sorrendben), a gyerekek pedig megkeresik a szövegben, az illető mit 
mondott, hogyan válaszolt az ébresztésre! Aki leghamarabb megtalálja, fel is 
olvashatja. (A Hétalvó horkolva jelezheti, hogy alszik.)

A gyerekek hétfős csoportokban készüljenek fel a mese dramatizált felolvasá-
sára! Minden csoportban osszák ki a szerepeket! A Hétalvónak nincs szövege, 
ő lehet a mesélő. (Ha nem jön ki pontosan a hétfős csoportosítás, a párbeszéd 
szerepösszevonással is megoldható.)

3.1c Korareggel
Kérdezzük meg a gyerekektől, kinek esik nehezére reggel felkelni!
Valószínűleg sokaknak, így ismerős lesz Nagy Bandó András Korareggel című 
verse is. Olvassuk el, majd a gyerekek egyénileg válasszák ki azokat a sorokat, 
melyek leginkább jellemzőek rájuk! 

Mi hogyan folytatnánk a reggeli „mindigcsak”-mondatot? Mi minden történik 
reggelenként, amire azt mondhatjuk, hogy mindig csak?
Fogalmazzunk meg tanácsokat hétalvóknak! Hogyan lehet könnyebbé tenni a 
reggeli felkelést? 

3.2 Késő tesi

Bertóti Johanna Késés című verse szintén ismerős lesz sokaknak (ha nem min-
denkinek). Olvassuk el, majd keressük ki azokat a szavakat, amelyek megmu-
tatják, hogy mi minden történt ezen a reggelen! Hányféle cselekvésnek kellett 
beleférnie ebbe a késős reggelbe?
Készüljenek fel a gyerekek a vers olvasására úgy, hogy érezzük a kapkodást! 
Mondjuk a vers egyes sorait egyre gyorsuló tempóban!

A vers lehetőséget ad arra, hogy egy vicces, ügyességi gyakorlatokkal tűzdelt tesi-
órával folytassuk, a versben szereplő cselekvésekre alapozva:

1. Az osztályban valószínűleg van több telefon. Állítsuk be őket úgy, hogy a követ-
kező egy-két percben szólaljanak meg ébresztőhangon! A gyerekek hunyjanak 
(hajtsák le a fejüket a padra), és a tanító dugja el a telefonokat, majd a gyere-
kek hang után keressék meg mindet! 

20
perc

10
perc

45
perc
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2. Alkossunk kis csoportokat, a csoportok gyűjtsenek össze minél több pólót, 
trikót, pulóvert stb.! Minden csoport válasszon ki egyvalakit, akit fel fognak 
öltöztetni! Melyik csoport tud több ruhadarabot ráadni a kiválasztott gyerekre 
egy (két) perc alatt?

3. Minden gyerek hozzon be 2-3 pár zoknit! A zoknikat csoportonként keverjük 
össze! Melyik csoport tud összepárosítani és összegöngyölni egy perc alatt 
több zoknit?

4. A kiinduló helyzet hasonló az előzőhöz, de most mindenki mezítláb van a cso-
portokban. Melyik csoport tud hamarabb zoknit húzni az összekevert zokniku-
pacból? Csak helyes zoknipárokkal fogadható el a zoknihúzás.

5. Szlalomfutás tornazsámolyok között, minden zsámolyra letehetünk egy ruhada-
rabot. Játszhatjuk sorversenyként, amikor minden befutónak el kell hoznia egy 
ruhadarabot. Az a csoport nyer, amelyik hamarabb begyűjt minden darabot. 

6. A gyerekek álljanak oszlopba! Az oszlop első tagja vegye le a cipőjét, bújjon 
bele egy papucsba, majd vegye le a papucsot, és adja át a mögötte állónak, aki 
ismételje meg ugyanezt! Melyik csoporton megy végig gyorsabban a papucs? 


