
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Miklya Zsolt: Találós
Kiss Ottó: Kérdések
Hárs László: Miértek és 
hogyanok
Gárdonyi Géza: Mire jó? 
(online)
Fehér Klára: 
Nagyon nehéz találós
Fehér Klára: 
Találós kérdés
Mi az? – magyar népi 
találós mondókák

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz 

Internet, projektor, 
hangfal

Vers szétvágott kérdései
Füzet, íróeszköz

ÉVFOLYAM
2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek merjenek fel-
tenni nehéz kérdéseket 
akkor is, ha nem tudjuk 
rájuk a választ.
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Miértek és hogyanok
2x45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 

(magyar, ének-zene, kreatív szövegalkotás)

Manapság sajnos egyre kevesebb idő jut arra, hogy a szülők (vagy 
bármilyen felnőtt) beszélgessen a gyerekekkel. Pedig ott feszül-
nek bennük a miértek és a hogyanok. Ilyen kérdések fogalmazód-
nak meg most a versek és találós kérdések segítségével is. 

Áttekintő vázlat
3.1 Miértek és hogyanok  45 perc

3.1a Találós  10 perc
3.1b Miértek és hogyanok  20 perc
3.1c Lehetetlen kérdések  15 perc

3.2 Találósok  45 perc
3.2a Mire jó? 20 perc
3.2b Nehéz találósok  15 perc
3.2c Találósok  10 perc

Összesen:  2x45 perc

Hárs László Miértek és hogyanok című versét nyomtassuk ki 
olyan nagy betűmérettel, hogy kérdésenként csíkokra tudjuk vág-
ni! Összesen 25 (26) kérdés szerepel a műben, tehát valószínűleg 
minden gyereknek tudunk adni. Ha nagyobb az osztálylétszám, 
akkor duplán szerepeljen néhány kérdés. A kérdéseket nyomta-
tásra alkalmas módon megtaláljuk a reftantar.hu-n, a szöveggyűj-
temény aloldalán.

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Miértek és hogyanok

3.1a Találós
Hallgassuk meg Miklya Zsolt Találós című versét Czutor László feldolgozá-
sában (a felvétel elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán)! 
Azután a gyerekek énekeljék együtt a dalt a videóval: először csak a kisfiú ismét-
lésbe kapcsolódjanak be, majd a vers szövegét a szöveggyűjteményben követve 
próbálják meg együtt énekelni a dalt az előadóművésszel!

3. 
tanegység

Előkészületek

Miről szól ez 
a tanegység?

10
perc

45
perc
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zenehallgatás, dalta-
nulás
Versek olvasása, értel-
mezése
Kérdésekre válaszke-
resés
Kreatív szövegalkotás: 
kérdéssoroló

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Vers szétvágott kérdései

A dal ismétlése során kétszer is névcsere történt. Észrevették-e a gyerekek, mit 
énekelt az előadó a Csanád név helyett? (Simon, majd Miksa)
Ki tudná a saját nevét behelyettesítve énekelni a dalt? Próbáljuk ki! (Hosszabb 
nevekkel is lehet, ha sűrűbb ritmussal énekeljük.)

Beszéljük meg, hogy mit tudtunk meg a kérdésről! Gyűjtsük össze, a versben mi-
lyen tulajdonságai szerepelnek! (Legfontosabb, hogy a kérdés mindig velünk van.) 

3.1b Miértek és hogyanok
Olvassuk el Kiss Ottó Kérdések című versét, és egészítsük ki a kérdés 
tulajdonságlistáját: mit tudtunk meg itt a kérdésről? (Nem fogy el, újabb és újabb 
kérdések keletkeznek.)
Kérdezzük meg a gyerekeket, előfordult-e olyan, hogy nem kaptak választ a kér-
déseikre a felnőttektől! Mit gondolnak, miért? 

Hárs László Miértek és hogyanok című versének szétvágott sorait osszuk ki a gye-
rekeknek! Mindenki olvassa el a kérdését, és próbáljon rá válaszolni! Vajon hány 
kérdésre fogjuk tudni a választ?
Miért? Miféle kérdések ezek?

3.1c Lehetetlen kérdések
A gyerekek 4-5 fős kis csoportokban fogalmazzanak meg olyan kérdéseket, 
amelyekre nem lehet vagy nehéz válaszolni! Lehetnek köztük beugrató, szójáté-
kos kérdések is, mint a versben. Ilyenkor a szavakban rejlő többféle jelentéssel 
játszunk, és teszünk fel vicces kérdéseket. (Pl. „A várkastély mire vár?”)
A kérdések sora szabadversként is olvasható, illetve rímek nélküli szabadverssé, 
kérdéssorolóvá állítható össze.

Vedd figyelembe!
A kérdések közül, amit csak lehet, érdemes megválaszolni. Erre szánhatunk időt 
a következő órából vagy a szünetből, esetleg a délutáni foglalkozásból is. De 
annyi kérdés halmozódik a versben, és születik majd a csoportmunkában, hogy 
minden kérdést úgysem tudunk megválaszolni. A gyerekek is rájöhetnek: több 
a kérdés, mint a válaszlehetőség, a válaszokra szánható idő. A felnőttek is ezért 
hárítják gyakran a kérdésekre adandó válaszokat. Nincs rá elég idejük, figyelmük 
és türelmük.

15
perc

20
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek fogalmazza-
nak meg kérdéseket és 
válaszokat is. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Meseolvasás
Kérdésekre válaszke-
resés
Kérdés- és válaszkeverő 
játék
Paradox találós kérdések 
megfogalmazása
Találós kérdések meg-
ismerése a néphagyo-
mányból

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
A történet elérhető a 
reftantar.hu-n, a szöve g-
gyűjtemény aloldalán
Cédulák
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3.2 Találósok

3.2a Mire jó?
A tanító olvassa fel Gárdonyi Géza Mire jó? című történetét oly módon, 
hogy a kérdésekre először a gyerekektől várja a választ! (A történet elérhető a 
reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán.)

A kérdés- és válaszkeverő játékot játsszuk is el! A padtársak egy kis lapocskára 
írjanak egy kérdést, ami a „Mire jó…” tagmondattal kezdődik! Egy másik lapocská-
ra írják fel a választ!
Szedjük össze külön a kérdéseket, külön a válaszokat, és külön-külön keverjük 
jól össze! A padtársak ezután húzzanak egy kérdést és egy választ, majd olvassák 
össze, mit kaptak! 

3.2b Nehéz találósok
A tanító olvassa fel Fehér Klára Nagyon nehéz találósát az utolsó mondat 
nélkül! A gyerekek próbálják kitalálni a választ, hallgassuk meg az ötleteiket! 
Ha nem jönnek rá, nem baj, olvassuk fel a választ! Kérjük meg a gyerekeket, 
próbálják megindokolni, miért igazak a találós kérdés állításai a könyvekre és az 
ábécére!

Olvassák el a szöveggyűjteményből Fehér Klára Találós kérdését és a rá való 
választ is! Mi benne a vicces? Ők hogyan válaszoltak volna? 
Próbáljanak a gyerekek is hasonló találós kérdéseket és vicces válaszokat alkotni! 

Vedd figyelembe!
A Nagyon nehéz találós 22 kulcsa mi lehet? Nem biztos, hogy a gyerekek rájön-
nek, félrevezetheti őket a szám. A betűkről van szó. A magyar ábécében 40 más-
salhangzó és magánhangzó van. De az ősi föníciai írás, amiből a mi ábécénk is 
ered, még csak mássalhangzókat tartalmazott, és 22 betűje volt. Ebből származik 
a héber ábécé 22 betűje is. 

A Találós kérdésre létezik helyes válasz (pl. görögdinnye, zöld dió vagy labda), 
amit biztosan észrevesznek a gyerekek. De itt nem a helyes válasz, hanem a 
vicces megfogalmazás a cél: hogy a válaszban két, egymástól távolabb álló dolgot 
társítsunk. A szokatlan, vicces gondolattársítás lehet a szövegalkotás logikája is.

15
perc

20
perc

45
perc
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3.2c Találósok
Végül következzen néhány hagyományos találós kérdés a Sző, fon, nem 
takács. Mi az? című könyvből (Móra Kiadó)! A szöveggyűjteményben csak néhány 
válogatott találóst olvashatunk (Mi az? – magyar népi találós mondókák), de 
érdemes az órára bevinni a könyvet, és akár több találóst is felolvasni.

Vedd figyelembe!
Ha a gyerekek számára nehéz műfaj a találós kérdés, a Találósok című párosító 
tankocka segíthet az első lépésekben (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjte-
mény aloldalán).

10
perc


