
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Bíró Szabolcs: A sárkány, 
aki nem akart aludni 
(részletek)
Varró Dániel: 
Altató Misinek

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Digitális eszköz 
(számítógép, okostelefon 
a gyerekek számára)
Online óra anyaga 
(elérhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)

ÉVFOLYAM
2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A szövegek önálló fel-
dolgozása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Meseolvasás
Interaktív multimédiás 
feladatok: szereplővá-
lasztás, időrend, csopor-
tosítás, válaszkeresés
Versolvasás, szöveg-
transzformáció

JEGYZETEIM
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Aludj te is!
Minimum 45 perces távoktatási óra 

(magyar, ének-zene, kreatív írás)

A gyerekek, ha túlpörögnek, hajlamosak arra, hogy ne akarjanak 
lefeküdni és aludni végre, pedig nekik is szükségük van pihenés-
re. Ilyenkor hiába mondjuk nekik. Egy mese vagy egy vicces dal 
talán több sikerrel járhat, ebben próbál ez a szövegfeldolgozás 
segítségül lenni. Persze ha nincs távoktatási helyzet, jelenléti 
óraként is megoldható, amiben a tankockafeladatok segítenek.

Áttekintő vázlat
6.1 Aludj te is! min. 45 perc

6.1a A sárkány, aki nem alszik 45 perc
6.1b Aludj, fiam! min. 15 perc

Összesen:  min. 45 perc

A távoktatási órához a feladatsor dokumentumát osszuk meg a 
gyerekekkel! A megoldáshoz szükségük van digitális eszközre és 
online kapcsolatra.
Ne féljünk a kreatívírás-feladattól sem, ami úgyis csak választha-
tó, akinek van kedve hozzá, az vágjon bele! Egy-két jól sikerült sor 
is elég az élményszerzéshez. A versről bővebben lásd az Egyéb 
ötletek feldolgozását.

FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Aludj te is!

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 A sárkány, aki nem alszik
Olvasd el a szöveggyűjteményből Bíró Szabolcs: A sárkány, aki nem akart 
aludni című mesekönyvének részleteit, azután nézd meg a főszereplőről szó-
ló tankockát! A képeken látható sárkányok közül melyik lehetne Sárkányfi? Ha 
ráklikkelsz a képre, megnézheted a sárkányt nagyobb méretben is.

6. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

30
perc

min.
45 perc
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JEGYZETEIM 

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)

Mi mindent csinált egy nap Sárkányfi? Állítsd helyes sorrendbe a cselekvéseket 
az időrend-tankockán!

Sárkányfi barátait látod a róluk szóló tankockán. Tippeld meg, vajon ki ment el 
vele éjszaka játszani! (A szöveggyűjteményben erről nem olvashatsz, de ha érde-
kel a teljes mese, vedd ki Bíró Szabolcs könyvét a könyvtárból!)

Sárkányfi végül eljutott a bagolyhoz. Mi mindent tanácsolt neki a bölcs öreg? 
Válaszd ki a jó megoldásokat a válaszkereső tankockán! Figyelj! Van, ahol több 
válasz is helyes!

6.1b Aludj, fiam!
Hallgasd meg Varró Dániel Altató Misinek című versének feldolgozását az 
Eszter-lánc zenekar előadásában!

Olvasd el a szöveggyűjteményből is a verset! Mit gondolsz, mi mindent sorolna 
Sárkánypapa egy ilyen altatóban Sárkányfinak, hogy elaludjon végre? Ha van 
kedved, gyűjts szavakat, és alakítsd át velük úgy a verset, hogy ne Misinek szól-
jon az altató, hanem Sárkányfinak! 
Pl.:

Alszik az erdő, alszik a Nap,
meg a domboldal, meg a lejtő,
alszik a mókus a lombok alatt,
ne takard el a Holdat, mint egy felhő!
Alszik a nyúlláb és az iram,
bár elaludnál, Sárkányfiam!

min. 
15 perc


