
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Rangáné Lovas Ágnes: 
Nagy kár volt feltalálni 
a fésűt…
Tóth Krisztina: 
Dal az ébredésről
Bertóti Johanna: 
Titkos újévi fogadalmak
Marék Veronika: 
Tökmagnak sok a dolga
Kiss Ottó: Most én főzök
Berg Judit: Piros és Barna 
(részlet)
Bálint Ágnes: Valaki 
fürdene (online)
Bertóti Johanna: Lefekvés
Bertóti Johanna: 
Várom az estet

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Internet, projektor, 
hangfal

Előre kivágott fehér és 
színes karton körlapok
Papírragasztó
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Egy napom
4x45 perces komplex témanap bibliai kapcsolódással 

(magyar, ének-zene, tánc, hittan, technika)

Ezen a témanapon a gyerekek egy napját vesszük végig. A reggeli 
nyűgös ébredést megpróbáljuk örömtánccá formálni. A gyere-
kek ráláthatnak, hogy milyen sokféle tevékenység fér bele egy 
napjukba, és egy bibliai igével a segítségnyújtás fontosságára is 
felhívjuk a figyelmet. Az ételben való válogatás helyett összeál-

lítunk egy okostányért. Végül az esti meseolvasásnál a gyerekek bemutathatják 
kedvenc mesekönyvüket is. 

Áttekintő vázlat
5.1 Reggel  45 perc

5.1a Ki a leggyorsabb? 15 perc
5.1b Nagy kár  20 perc
5.1c Jó reggelt!  10 perc

5.2 Napközben  45 perc 
5.2a Mit tennél?  25 perc
5.2b Tökmag dolgai  20 perc

5.3. Most én főzök  45 perc
5.3a Most én főzök  15 perc
5.3b Okostányér  30 perc

5.4 Nyugovó  45 perc
5.4a Valaki fürdene  15 perc
5.4b Nemszeretem dolgok  10 perc
5.4c Esti szeretem dolgok  20 perc

Összesen:  4x45 perc

Minden gyerek hozzon be egy fésűt vagy hajkefét, egy gombolós 
inget és egy fűzős cipőt!

Vágjunk ki A/3-as kartonból négy nagy fehér, egy-egy picit kisebb 
zöld, piros, barna és sárga körlapot, és rajzoljuk rájuk a tányér-
forma köreit! 

Kérjük meg a gyerekeket, hogy akinek szoktak esti mesét olvasni, hozza el a ked-
venc estimesés-könyvét! 

5. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Kedvcsinálás a nemsze-
retem reggeli dolgokhoz.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Ügyességi verseny
Vers olvasása, értelme-
zése
Szógyűjtés, indoklás
Kreatív szövegalkotás 
szabadversformában
Zenehallgatás, daltanu-
lás, táncmozgás

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Reggel

5.1a Ki a leggyorsabb?
Rendezzünk versenyt: ki készül el leghamarabb a reggeli rohanásban?  
A játékosoknak meg kell fésülködni, fel kell venni és begombolni az inget, 
fel kell húzni, befűzni és megkötni a cipőt. A viták elkerülése végett érdemes 
hajhossz szerint csoportokat kialakítani a versenyzőkből, vagy megadni, hogy 
legalább hétszer végig kell húzni a hajukon a fésűt.

Vedd figyelembe!
A verseny csak jelképes, igazán a jó hangulat megteremtése a fontos.

5.1b Nagy kár
Olvassuk el Ragáné Lovas Ágnes Nagy kár volt feltalálni a fésűt… című 
versét! Keressük ki, hogy a versbeszélő szerint mit volt fölösleges feltalálni! 
Keressük meg az indokokat is, és mi magunk is gyűjtsünk hasonló „felesleges” 
dolgokat és indokokat! 
Keressük ki a versből, hogy mit volt hasznos „feltalálni”! Miért? Keressünk még 
hasonlóan hasznos dolgokat, amiket jó, hogy feltaláltak!

Végül a gyerekek írjanak hasonló verset más dolgokkal, tárgyakkal és indokokkal! 

Vedd figyelembe!
A versforma szabadvers, tehát nem kötött szótagszám és sorvégi rímek jellemzik. 
Versalkotó logikája az ismétlődés, a gondolatritmus. (Ezért nem „fogalmazási 
hiba” a szóismétlés.)

5.1c Jó reggelt! 
Hallgassuk meg, és tanuljuk is meg énekelni Tóth Krisztina Dal az ébre-
désről című versét Gryllus Vilmos megzenésítésében (elérhető a reftantar.hu-n, a 
szöveggyűjtemény aloldalán)! 

Ha kedvünk van, akár táncolhatunk is a gyerekekkel. A dal a swing jazz zené-
jével kelt ébresztő jó kedvet, és a swing lépéseivel lehet táncolni rá. Egy rövid 
videófilm bemutatja a legegyszerűbb alaplépéseket, amit a gyerekek is megta-
nulhatnak (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán). A film csak 
módszertani segédanyag a pedagógusnak, a táncot a tanító mutassa be!

10
perc

20
perc

15
perc

45
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek gondolják 
végig, milyen sokféle 
tevékenység fér bele egy 
napba.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Tevékenységgyűjtés
Vers olvasása, értelme-
zése
Kreatív írás: új versszak
Történet olvasása, értel-
mezése
Kérés és óhajtás megfo-
galmazása
Cselekvések időrendbe 
állítása
Bibliai kapcsolódás
Interaktív multimédiás 
feladat: képek alapján 
problémamegoldás
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5.2 Napközben 

5.2a Mit tennél?
Egy nap sok mindent teszünk, vagy éppen nem teszünk. A gyerekeket 
osszuk kis csoportokra, és az alábbi helyszínek szerint gyűjtsenek cselekvéseket 
két szempontból: mi az, amit ott teszünk, és mi az, amit ott nem teszünk (nem 
szabad, nem illik)! 

• Otthon
• Az iskolában
• Falun vagy a nagyiéknál
• Színházban, moziban
• Templomban

A csoportmunkát szervezhetjük úgy is, hogy egy csoport csak egy helyszínnel 
kapcsolatban vizsgálódik, majd röviden beszámolnak a csoportok egymásnak, 
mire jutottak.

Olvassuk el Bertóti Johanna Titkos újévi fogadalmak című versét, majd egyeztes-
sük egy párosító tankockán, hogy a versben szereplő helyszíneken mit szeretne 
tenni (vagy nem tenni) a versbeszélő! (A Titkos újévi fogadalmak című tankocka 
elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán).

A csoportmunka során szó volt-e azokról a tevékenységekről, amelyeket a költő 
megnevez?

Mindenki válasszon magának egy helyszínt (nem csak a versben szereplők jöhet-
nek szóba), és írjon egy versszakot arról, mit tenne (vagy nem tenne) ott! Majd 
olvassuk össze egy verssé a kész versszakokat!

Vedd figyelembe!
A kreatívírás-feladatra lehet, hogy nem jut már elég idő. Ebben az esetben ez 
lehet otthoni választható feladat is, aminek eredményét majd a következő órán 
fogjuk összeolvasni.

5.2b Tökmag dolgai
Olvassuk el Marék Veronika Tökmagnak sok a dolga című történetét, majd 
a gyerekek keressék meg, mit kért Kata Tökmagtól! A nap folyamán hányszor 
kérte? Keressük meg a mondatot, amivel kérte! Próbáljuk meg másként megfo-
galmazni a kérést! Hányféleképpen sikerül? 
Napközben Kata biztosan gondolt arra, hogy a testvére majd rajzol neki egy ma-
darat. Milyen mondattal fejezhette ki ezt a vágyát? (Óhajtó mondat előkészítése)

20
perc

25
perc

45
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek kapjanak ké-
pet a helyes étkezésről.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása, értelme-
zése
Vicces ételek alkotása 
képzeletben
Kedvenc ételeink cso-
portosítása szín szerint
Meseolvasás
Okostányér készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Előre kivágott fehér és 
színes karton körlapok
Papírragasztó

Mi minden dolga volt Tökmagnak? Rakjuk helyes sorrendbe a Tökmagnak sok a 
dolga – időrend című tankocka dolgait (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjte-
mény aloldalán)!

Mit jelent Kata mondata, hogy a madár rég elrepült? 
Veletek előfordult-e már, hogy elmulasztottatok valami jót tenni? Ki szeretné 
elmesélni? 
Képzeljétek, a Bibliában is szó van a feledékeny emberről: „Aki tehát tudna jót 
tenni, de nem teszi: bűne az annak.” (Jakab 4,17) 
Nézzétek meg a képeket a Tökmagnak sok a dolga – nehéz helyzetek című 
tankockán (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán). Milyen jót 
lehetne tenni ezekben a helyzetekben? 

Melyik közmondást választanád ki a mese címeként?
• Addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik.
• Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra!
• Többet ésszel, mint erővel!

Nem biztos, hogy a gyerekek ismerik ezeket a közmondásokat, ezért érdemes 
megbeszélni, hogy melyik mit jelent.  

5.3 Most én főzök

5.3a Most én főzök
Olvassuk el Kiss Ottó Most én főzök című versét! Vajon mi köze van az 
előszobafalnak az ebédfőzéshez? (Zsírkrétával rajzolt a falra a kislány, talán épp 
habcsókos lecsót, és jó esetben a lecsó is zsírral készül.)

Kérdezzük meg a gyerekektől: Nektek vannak-e olyan kedvelt ételeitek, amit más 
nem szívesen enne meg, vagy furcsán nézne rá? (Pl. túrós csusza cukorral, lekvá-
ros kenyér kolbásszal, tejfölös cukros kenyér, ami egyes vidékeken közkedvelt 
étel, másutt pedig furcsálkodnának rajta.) Ha nincsenek furcsa ételeink, alkos-
sunk párat képzeletben! De olyanokat, amelyeket valóban megennénk! 

5.3b Okostányér
Rakjunk le a földre négy különböző színű – zöld, barna, piros, sárga – 
papírkorongot, amit A/3-as lapokból vágtunk ki! Rajzoljunk a korongokba belső 
köröket, hogy tányért imitáljon! (Tányérforma rajza elérhető a reftantar.hu-n, a 
szöveggyűjtemény aloldalán).

30
perc

15
perc

45
perc
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Minden gyerek álljon ahhoz a tányérhoz, amilyen színű a kedvenc étele, és ne-
vezze is meg azt!

Olvassuk el Berg Judit Piros és Barna című meserészletét!
Milyen ételeket evett Piros, és milyeneket Barna? Keressük ki az ételek nevét, és 
soroljunk is még néhányat!
Majd beszélgessünk a gyerekekkel a helyes étkezésről!
Miért volt butaság, hogy Piros és Barna így étkeztek? Miért fontos a tej, a zöldsé-
gek vagy éppen a gabonafélék? 
A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének ajánlásait olvashatjuk életkorra 
lebontva a szervezet honlapján, OKOSTÁNYÉR címen (elérhető a reftantar.hu-n, a 
szöveggyűjtemény aloldalán). 

Vetítsük ki a gyerekeknek az okostányér képét, és beszéljük meg, melyik ételtípus 
milyen konkrét ételeket tartalmaz! 
Pl.: tej, tejtermék lehet: tej, kefír, kakaó, tejeskávé, sajt, vaj, túró stb. 

A gyerekek alkossanak négy csoportot! A színes papírkorongokat vágjuk négy 
egyforma részre! Minden csoport kapjon mindegyik színből egy negyed körcikket 
és egy teljes fehér papírkorongot! 
A csoportok készítsék el a saját okostányérjukat a gyerekek kedvenc ételeiből a 
színeknek megfelelően (piros – gyümölcsök, zöld – zöldségek, barna – gabonafé-
lék, sárga – hús, tej, tojás): az adott színre írják rá annak az ételnek a nevét, amit 
aznap szívesen ennének! Figyeljenek arra is, hogy az okostányér egy egész napi 
étrendet kell, hogy tartalmazzon! Tehát gondolják át, mit esznek reggelire, ebéd-
re, vacsorára, illetve mi fér bele egy napba! Figyeljenek rá, hogy hasonló aránnyal 
képviselje magát mind a négyféle ételtípus!
Ha elkészültek, a negyed körcikkeket ragasszák fel a fehér „tányérra”, és kész is az 
okostányér!

A csoportok olvassák fel napi étrendjüket, és beszéljük meg együtt, mit szólnak 
az étrendekhez!

Vedd figyelembe!
Autista gyerekeknél előfordulhat, hogy csak egyféle színű ételt hajlandóak fo-
gyasztani. Beszéljünk erről is a gyerekeknek, hiszen itt nem válogatásról van szó!
A feladatra akár egy teljes órát is rászánhatunk, ha a gyerekek egyénileg készítik 
el az okostányérjukat. 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Motiváció az esti mese 
olvasására.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mesefilm megtekintése, 
beszélgetés a meséről
Versolvasás, beszélgetés
Könyvbemutató

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Gyerekek által behozott 
könyvek

5.4 Nyugovó 

5.4a Valaki fürdene
Hallgassuk meg Bálint Ágnes Mazsola című meseregényéből a Valaki für-
dene című fejezetet felolvasva (a hanganyag elérhető a reftantar.hu-n).

Beszéljük meg, miért vicces Mazsola viselkedése? Próbáljuk meg hangjátékként 
eljátszani Manócska és Mazsola párbeszédét onnan, hogy Manócska kijön a ház-
ból sepregetni! A padtársak osszák fel egymás között a két szerepet, és rögtönöz-
zék a párbeszéd mondatait szereposztás szerint úgy, ahogy emlékeznek rá! 

5.4b Nemszeretem dolgok
Este is sok minden van, amit nem szeretünk. Olvassuk el Bertóti Johanna 
Lefekvés című versét, majd a gyerekek is soroljanak esti nemszeretem dolgokat! 

5.4c Esti szeretem dolgok
Bertóti Johanna írt az esti szeretem dolgokról is! Olvassuk el Várom az estet 
című versét, és beszéljük meg, mit szeret a versbeszélő legjobban az estében!

Az óra hátralévő részében a gyerekek, akiknek szoktak esti mesét olvasni, és hoz-
tak is könyvet, mutassák be a kedvenc estimesés-könyvüket! 

Vedd figyelembe!
Ha túl sok könyv gyűlik össze, délután is folytathatjuk a könyvbemutatót. Ha 
kevés, akkor olvassunk fel az egyik mesekönyvből egy részletet! 

20
perc

10
perc

15
perc

45
perc


