
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Gévai Csilla: Ikerlányok 
ikerszókkal (részlet)
Lackfi János: Ikrek

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Ikerszók szóképe lapokra 
írva
Biztosítótűk
Tábla, kréta/filc

ÉVFOLYAM
2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek játékosan 
ismerkedjenek az iker-
szókkal.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Ügyességi és párkereső 
játék
Meseolvasás
Szógyűjtés
Versolvasás
Ikerszókeresés
Szómagyarázat mondat-
ba helyezéssel, kreatív 
szövegalkotás

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Ikerszók szóképe lapokra 
írva
Biztosítótűk
Tábla, kréta/filc
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Ikrek a szobában
45 perces szövegfeldolgozó óra 
(magyar, kreatív szövegalkotás)

Áttekintő vázlat
2.1 Ikrek a szobában  45 perc 

2.1a Ikerkakasok  15 perc
2.1b Ikerlányok, ikerszókkal 10 perc
2.1c Ikerkereső  20 perc

Összesen:  45 perc

Válasszunk ki 5-6 ikerszót! A/4-es lapokat hosszában felezzünk 
meg és vágjunk fel! Az ikerszó egyik felét az egyik, másik felét a 
másik lapra írjuk! (Pl.: Egyik lapra kerüljön a „BIM”, a másikra a 
„BAM”.) Nagy, nyomtatott betűvel, jól olvashatóan írjuk a szava-
kat, és lehetőleg csak pár betűből álló szavak szerepeljenek! 
A Lackfi-versben található ikerszókat is írjuk fel hasonló módon 
lapokra! 

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Ikrek a szobában 

2.1a Ikerkakasok
A játékot két önként vállalkozó gyerek játssza. A lapokra felírt ikerszókat 
összekeverjük. Mindkét játékos hátára feltűzünk egy-egy lapot (egy fél ikerszó-
val). A gyerekek megfordulnak, hogy az osztály lássa a hátukon a szót, de ők nem 
láthatják egymásét. Ezután szembe állnak egymással, és féllábon ugrálva meg-
próbálják leolvasni a másik hátáról a szót. Az nyer, akinek hamarabb sikerül. 
Több pár is játszhat egymás után. Amikor minden szót leolvastak, a gyerekek 
keressék meg a saját szavuk párját, és fogják meg egymás kezét! 

2.1b Ikerlányok, ikerszókkal
Olvassuk el Gévai Csilla Ikerlányok ikersszókkal című meserészletét, és 
keressük meg benne az ikerszavakat! A mese segítségével könnyen el tudjuk ma-
gyarázni, hogy az ikerszók két tagja úgy hasonlít egymásra, mint egy-egy ikerpár 
két tagja. 
A lányok neve is érdekes, hiszen csak egy hang a különbség a két név között. 
Melyik hang mire változik?

2. 
tanegység

Előkészületek

10
perc

15
perc

45
perc
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Keressünk még ilyen ikerneveket! Mi lehet a párja a Lilinek? (Lali)
Timi–Tomi 
Heni–Beni
Viki–Vili stb.

2.1c Ikerkereső
Osszuk ki a gyerekeknek Lackfi János Ikrek című versének ikerszavait! Egy 
gyerek csak az ikerszó egyik felét kapja meg. 

ici-pici
csere-bere
sete-suta
kesze-kusza
bice-bóca
heje-huja
herce-hurca
ingyom-bingyom
lári-fári
himmi-hummi

Minden gyerek keresse meg az ikerszópárját! Üljenek le egy padba, és olvassák el 
Lackfi János versét, amelyben keressék meg a saját ikerszavukat! 
Ha minden ikerszó megvan, a gyerekek olvassák fel, és magyarázzák meg az adott 
szó jelentését úgy, hogy foglalják egy rövid mondatba! Ha egy pár egyik tagja 
sem tudja, mit jelent az ikerszava, akkor más is mondhat vele mondatot. 
A mondatokat írjuk fel a táblára, amin könnyen lehet, hogy óra végén egy sza-
badverset olvashatunk a gyerekek által kitalált mondatokból!

Vedd figyelembe!
A műben 10 ikerszó szerepel, tehát 20 gyereknek oszthatóak ki a szavak. Ha 
nagyobb az osztálylétszám, akkor más ikerszókat is vonjunk be a játékba! Pl. dir-
meg-dörmög, ejnye-bejnye, irul-pirul, izeg-mozog, sebbel-lobbal stb.
A játékos feldolgozásnak véletlenül sem az a szerepe, hogy az ikerszók egzakt 
fogalmát vagy helyesírását megtanítsa a gyerekeknek. Sokkal inkább a nyelvi 
tapasztalatszerzés, az ikertulajdonságok felfedezése legyen a célunk.

20
perc


