
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Nem minden tarka fajta 
szarka… 
Nyelvtörők – magyar 
népi mondókák, 
Nagyszalonta, Mezőtelki 
(Bihar)
Kiss Ottó: Tár
Lackfi János: 
Hottentotta napszakok

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Digitális eszköz (szá-
mítógép, okostelefon a 
gyerekek számára)
Online óra anyaga (el-
érhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)

ÉVFOLYAM
2. osztály

JEGYZETEIM
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Szójátékklub
45 perces távoktatási óra (magyar, kreatív írás)

A gyerekek szeretik a szójátékokat, és önállóan is boldogulnak 
velük, ha kapnak hozzá segítséget. Erre teszünk kísérletet most 
távoktatási keretek között. Ha nincs távoktatási helyzet, jelenléti 
órán is alkalmazhatóak a feladatok.

Áttekintő vázlat
6.1 Szójátékklub 45 perc

6.1a Nyelvpörgető  10 perc
6.1b Különböző tárak  15 perc
6.1c Tükörvers  20 perc

Összesen:  45 perc

A távoktatási órához a feladatsor dokumentumát osszuk meg a 
gyerekekkel! A megoldáshoz szükségük van digitális eszközre és 
online kapcsolatra.

FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Szójátékklub

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 Nyelvpörgető
Milyen gyorsan pörög a nyelved?
Nézd meg a videót, azután olvasd el a szöveggyűjteményből a Nem minden tarka 
fajta szarka… kezdetű nyelvgyötrőt, és próbáld meg minél gyorsabban elmondani!

6. 
tanegység

Előkészületek

Miről szól ez 
a tanegység?

10
perc

45
perc
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JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek önállóan old-
ják meg a szójátékokat. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Nyelvtörők gyakorlása
Interaktív multimédiás 
feladatok: összetett sza-
vak képzése, betűrend, 
tükörfordítás
Versolvasás
Kreatív írás

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Digitális eszköz 
(számítógép, okostelefon 
a gyerekek számára)
Online óra anyaga (el-
érhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)

A szöveggyűjteményben több nyelvtörőt találsz még (Nyelvtörők – magyar népi 
mondókák, Nagyszalonta, Mezőtelki /Bihar/). Próbáld meg ezeket is minél gyor-
sabban olvasni, mondani!

6.1b Különböző tárak
A könyvtárban könyvek vannak. De milyen tárak léteznek még? A Tárak 
– összetett szavak című tankocka segítségével megtudod, ha a kép alsó részére 
beírod, mit látsz a képen, majd hozzákapcsolod a „tár” szót.

Olvasd el Kiss Ottó Tár című versét, és keresd ki azokat a szavakat, amelyek sze-
repeltek a tankockán!
A szótárban betűrendben találod a szavakat. Most te is szedd betűrendbe a 
különböző tárakat! Húzd a szavakat megfelelő sorrendbe a Tárak – betűrend című 
tankockán! 

6.1c Tükörvers
Tudod-e, mit jelent az, hogy valami hottentottául van? Azt, hogy teljesen 
érthetetlen. Az afrikai khoikhoi törzs tagjait nevezték a fehér emberek régen hot-
tentottáknak, mivel nem értették a nyelvüket. Most egy „hottentotta” vers rész-
leteit olvashatod sorról sorra a Hottentotta napszakok című tankockán. Könnyen 
megfejtheted, ha a betűket visszafelé olvasod (jobbról balra). Írd a megfejtést a 
hottentotta szöveg alá, és megtudod, jól fordítottad-e le a verset. 

Most keresd ki a szöveggyűjteményből Lackfi János: Hottentotta napszakok című 
versét, és olvasd fel hangosan, majd magadban a „fordítását” is! Ha van kedved, 
te magad is megpróbálhatod egy ilyen fordított tükörvers vagy legalább néhány 
tükörmondat megírását. 

Vedd figyelembe!
A tükörvers nem betűtükör, hanem hangtükör: a hangokat fordítja vissza, nem a 
betűket. Így a kétjegyű betűk, mivel egy hangot jelölnek, együtt maradnak. Tehát 
a „sz” tükörfordítása is „sz” marad, és nem „zs”, hiszen az már más hang.

20
perc

15
perc


