
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Madarak szállnak szár-
nyak nélkül – magyar 
népi találós mondóka, 
Nagyszalonta (Bihar)
Nyulász Péter: Fhú
Kányádi Sándor: Aki fázik
Kányádi Sándor: 
Duruzs-darázs

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

KORCSOPORT
1–2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Mozgásos és nyelvi-ze-
nei készségfejlesztés 
mondókázással.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Találós kérdés megfej-
tése
Ritmikus versmondás 
ritmizálással, hangerő-
váltással, mozgással 
Mímes-mozgásos és 
fogójáték
Hangváltáson alapuló 
szópárok kiegészítése, 
felismerése szövegben
Dalhallgatás, daltanulás

JEGYZETEIM

194

Aki fázik, vacogjon…
45 perces készségfejlesztő óra 

(magyar, dráma/testnevelés, ének-zene)

A téllel, a hóval kapcsolatos mondókák nemcsak nyelvi, hanem 
mozgásos és zenei készségfejlesztésre is alkalmasak.

Áttekintő vázlat
1.2 Aki fázik…  45 perc

1.2a Madarak szállnak…  15 perc
1.2b Aki fázik…  15 perc
1.2c Duruzs-darázs  15 perc

Összesen:  45 perc

Tantermi órára készüljünk, de a fogójátékot szünetben vagy óra 
végén az udvaron is eljátszhatjuk.

FELADATOK LEÍRÁSA

1.2 Aki fázik 

1.2a Madarak szállnak 
Olvassuk fel a Madarak szállnak szárnyak nélkül – magyar népi találós 
mondókát (Nagyszalonta, Bihar) találós kérdésként a gyerekeknek! Vajon mi lehet 
ez? Ha nem tudják megfejteni, találják ki barkochbával, hogy a madarak a havat, 
a napkeleti király a Napot, napsütést jelenti. 

Mondjuk el ütemezve, ritmusosan a mondókát, és tapsoljuk vagy üssük hozzá 
padon a ritmust (ütemhangsúlyos vers, 2/4-es ütem, kezdésként egy triolával):

Madarak szállnak │ szárnyak nélkül,        ri-ri-ti-ti-ti   ti-ti-ti-ti
fára ülnek │ lábak nélkül;        ti-ti-ti-ti   ti-ti-ti-ti
jön egy király │ napkeletrül,        ti-ti-ti-ti   ti-ti-ti-ti
mind megeszi │ szája nélkül.        ti-ti-ti-ti   ti-ti-ti-ti

1. 
tanegység

Előkészületek

Miről szól ez 
a tanegység?

15
perc

45
perc
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Ritmikus szövegmondással végezzünk hangerőgyakorlatot: ismételjük a mondó-
kát puha koppantásokkal kísérve suttogó hangtól a normál hangerőig, majd újra 
a suttogásig. A hópelyhek némán és puhán keringenek és ülnek a fákra, majd 
némán is olvadnak el. A havas táj csendes vidék. Az utolsó szövegmondás hang 
nélkül, csak szájmozgással, puha ujjérintéssel történjen!

Most legyünk mi a hópihemadarak, és keringjünk, szálljunk körbe-körbe!
Majd jelöljünk ki egy napkeleti királyt, aki „elfogja” a hópelyheket: akit megérint, 
„elolvad”, elalélva omlik a földre. 

Vedd figyelembe!
A hófogó játékot az udvaron, a szünetben is lehet játszani, csak itt az „olvadást” 
elég kiállással jelölni.

1.2b Aki fázik   
Olvassuk el Nyulász Péter Fhú! és Kányádi Sándor Aki fázik című mondó-
káját is ütemesen, ritmizálva! Majd amikor már jól megy, mozogjunk hozzá!  
A mozgások is történhetnek ütemesen:

Ugráljon az, akinek
mindkét lába jéghideg! – ugrálás két lábon
Csapja magát oldalba,
ha lefagyott a karja! – ugrálás közben csapkodjuk karral az oldalunkat
Ha piros az orra hegye, 
tenyerébe fújjon bele: fhú! – fújjunk bele a tenyerünkbe

Aki fázik, vacogjon, – vacogás
fújja körmét, topogjon, – körömfújás, topogás
földig érő kucsmába, – kezünket a fejtetőtől végigvezetjük a testünkön, 

lehajolva a földig
burkolózzék bundába, – burkolózó mozdulat a test körül
bújjon be a dunyhába, – derékban meghajolunk, majd mintha bebújnánk valahova, 

homorítjuk a hátunkat 
üljön rá a kályhára – törökülésben leülés a földre vagy a székre
mindjárt megmelegszik. – melegünk van, legyezzük magunkat.

Vedd figyelembe!
Mindkét mondóka ütemhangsúlyos, 2/4-es ütemezésű, 7-8 szótagos sorokból áll, 
elég az első mondókát bemutatni:

15
perc
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Ugráljon az, akinek       │ ti-ti-ti-ti   ti-ti-tá
mindkét lába jéghideg!        │ ti-ti-ti-ti   ti-ti-tá
Csapja magát oldalba,        │ ti-ti-ti-ti   ti-ti-tá
ha lefagyott a karja!        │ ti-ti-ti-ti   ti-ti-tá
Ha piros az orra hegye,        ti-ti-ti-ti   ti-ti-ti-ti
tenyerébe fújjon bele: fhú!          ○ ti-ti-ti-ti   ti-ti-ti-ti   tá-á

1.2c Duruzs-darázs
A gyerekek találják ki, mi lehet a párja a következő szavaknak:

libben-(lobban)
rippen-(roppan)
pitteg-(pattog)

csillog-(villog)
pihe-(puha)
ripeg-(ropog)

Mely szócsoport jellemezheti a havat, és melyik a tüzet?
Olvassuk el Kányádi Sándor Duruzs-darázs című versét, és keressünk benne ha-
sonló hangváltáson alapuló szópárt (duruzsol-darazsol)!
Végül hallgassük meg a vers dalfeldolgozását gyerekek előadásában, és ha van 
hozzá kedvünk, tanuljuk is meg (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény 
aloldalán)!

15
perc


