
MIT AKARUNK ELÉRNI?
Nyelvi készségfejlesztés 
magas szinten (differen-
ciálás).

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Nyelvtörő felolvasással, 
párbeszéddel

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Multimédiás eszköz vagy 
nyomtatott lapok
A szöveg elérhető a 
reftantar.hu-n, a szöve g-
gyűjtemény aloldalán

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Játékszervezés és szerep-
játék egy vershelyzetből 
kiindulva.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása, értelme-
zése
Játéktárgyak kiváló tulaj-
donságainak felismerése 
és megnevezése
Spontán szerepjáték

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Játéktárgyak
Írólap, íróeszköz
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Egyéb ötletek
7.1 Nyelvtörő történet

Hervay Gizella: Tréfás-meséje a nyelvtörők nyelvtörője, csak profiknak érdemes 
próbálkozni vele. Éppen ezért kiválóan alkalmas a differenciálásra (elérhető a 
reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán). Aki az egyszerűbb nyelvtörők 
terén kiemelkedő teljesítményt nyújt (lásd az 1. tanegységet), annak ajánlhatjuk 
fel, hogy próbálkozzon meg ezzel a nyelvtörő történettel is, olvassa fel pergően 
és hibátlanul. 

A szöveg párbeszédesen, 3-5 fős kis csoportban is felolvasható: mesélő – Fafejű 
– Gumiember – fakutya – gumikutya szereposztással. A feladat ugyanaz, mint az 
egyéni nyelvtörőnél: hibátlanul és minél gyorsabban összeolvasni a szöveget.

7.2 Baba- és tárgyszépségverseny

Hozza el mindenki a kedves játékbabáját, játékfiguráját vagy játéktárgyát. Hirdes-
sünk szépségversenyt az osztályban, amibe minden játék benevezhet, de nem 
mindegy, hogyan.
Olvassuk el Balázs Imre József Szépségverseny című versét, ahonnan megtudjuk 
a verseny feltételeit! Beszéljük meg, milyen kategóriák vannak a versenyen! Mit 
jelent ez a versenyzők számára? 

Mi is így fogunk játszani: minden játék a számára legelőnyösebb kategóriában 
versenyezhet. Írjanak a gyerekek nevezési lapot a szépségversenyhez, amire 
kerüljön rá:
• a játék neve (pl. Brumi maci),
• a versenyszám kategóriája (pl. szőrmók),
• a versenyző menedzsere (a tulajdonos gyerek neve)!

A nevezési lapokat összegyűjtjük, majd spontán játékkal megvalósított szép-
ségversenyt tarthatunk, amin a játékosok felvonulnak, és minden kategóriában 
győztest hirdetünk. 

Vedd figyelembe!
A kategória itt közös tulajdonságcsoportot jelent, amiben azonos feltételek 
szerint mérhető a résztvevők teljesítménye. Ezt a gyerekeknek nem kell egzakt 
módon megmagyarázni, elég, ha jól alkalmazzák a gyakorlatban.

7. 
tanegység

30-45
perc


