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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Tóth Krisztina: 
Dal a hidegről
Janicsák István: 
Látogatók
Bertóti Johanna: 
Csomag északról
Bertóti Johanna: Tél?

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Internet, projektor, 
hangfal

Sapka, sál mindenkinek
Színes kartonok, színes 
lapok
Olló, ragasztó, milton-
kapocs

ÉVFOLYAM
1–2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Az évszakokhoz köthető 
és különösen a téli 
időjáráselemek jobb 
megismerése a verseken 
keresztül.

Évszakcsomagok
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

(magyar, természetismeret, ének-zene, technika)

Az időjáráselemeket, az évszakok jellemzőit újra és újra témává 
tehetjük, differenciálva ezzel a fogalmakat, szenzuális élménnyé 
alakítva az ismereteket. A feldolgozott dalok és versek erre kiváló 
lehetőséget nyújtanak, amihez jól kapcsolható az időjárás objek-
tív megfigyelése is.

Áttekintő vázlat
2.1 Évszakcsomagok  45 perc

2.1a Sapka, sál  10 perc
2.1b Látogatók  20 perc
2.1c Évszakcsomagok  15 perc

2.2 Ez a tél?  45 perc
2.2a Tél?  15 perc
2.2b Időjárásjelző  30 perc

Összesen:  2x45 perc

A csoportmunka több feladatban is előtérbe kerül, amihez érde-
mes előtte átrendezni az osztályt, kialakítani az optimális teret.

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Évszakcsomagok 

2.1a Sapka, sál
Hallgassuk meg Tóth Krisztina Dal a hidegről című versét Gryllus Dániel 
előadásában (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán)! Majd a 
padtársak álljanak egymással szembe, fejükön sapka, nyakukban sál (a sál ne 
legyen bekötve)! A dal refrénjénél és az átvezető zenei részeknél cserélgessék 
minél gyorsabban a sapkát és a sálat, úgy, hogy az egyik gyerek leveszi a fejéről, 
rárakja a másikra, és viszont (tehát egymást öltöztetik)! Közben a refrént dúdol-
hatják vagy énekelhetik, ha van hozzá kedvük. 

2. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

10
perc

45
perc



MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zenehallgatás, ének 
mozgásos játékkal
Szógyűjtés, csoportala-
kítás, évszakok bemutat-
kozása
Vers ritmikus olvasása 
mozgásos játékkal
Vers olvasása, értelme-
zése
Évszakcsomag (lista) 
összeállítása

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Sapka, sál mindenkinek
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2.1b Látogatók
Gyűjtsünk a gyerekekkel minél több időjárási elemet, ha lehet, minél 
differenciáltabban! Például, ha a gyerekek megállnak a szélnél, akkor kérjük meg 
őket, hogy gyűjtsenek fokozatokat a szellőtől az orkánig! 
Gyűjtés után mindenki válasszon magának egy időjáráselemet! Tegyünk ki négy 
széket az évszakoknak megfelelően! Minden gyerek döntse el, hogy az általa vá-
lasztott időjáráselem mely évszakra a legjellemzőbb, illetve ő melyiket képviseli, 
és álljon az adott szék mögé! 
Az évszakok időjáráselemei mutatkozzanak be egymásnak, ki kicsoda! Majd mu-
tatkozzanak be az osztálynak is, pl.:

Látogatóba jön a nyár, vele jön a Napsütés, a Forróság, a Vihar, 
a Bárányfelhő, a Szél és a Zivatar.

Bemutatkozás után üljünk le a székek köré évszakonként (lehet székekre vagy a 
földre, párnákra), és olvassuk fel a gyerekeknek Janicsák István Látogatók című 
versét! Ismételjük többször mondókázva, ritmusosan mondogatva! Ha már jól 
megy, az egy évszakhoz tartozó időjáráselemek fogják meg egymás kezét, majd 
az évszakok is kapcsolódjanak össze! A verset mondikálva, ritmusra lépve járjuk 
körbe az évkört a négy szék körül! 

Vedd figyelembe!
A versben az ütemhangsúlyos és időmértékes verselés nyomai egyaránt felismer-
hetők, a kettő együtt alakítja a verset. A mondókázáshoz ütemező zenei ritmust 
javaslunk, ami legtöbbször összhangban van az időmértékes verseléssel (szótag-
hosszúsággal), néha azonban eltér tőle, és kicsit döccen:

Didereg a szél a nádasban,      │ │   │ │ │ ti-ti-ti-ti   tá-tá   tá-tá-tá
látogatni jönnek hármasban.     │ │   │ │ │ ti-ti-ti-ti   tá-tá   tá-tá-tá
Elöl jön a Villám, kucsmában,      │ │   │ │ │ ti-ti-ti-ti   tá-tá   tá-tá-tá
mögötte az Eső, bundában.       │   │ │ │ ti-ti-ti-ti   ti-tá   tá-tá-tá
Utána a sorban, a legvégén,      │     │ │ │ ti-ti-ti-ti   tá-ti-ti   tá-tá-tá
hófehér ruhában – Tél néném. │        │   │ │ │ tá-ti-ti   ti-ti-tá   tá-tá-tá

2.1c Évszakcsomagok
Olvassuk el Bertóti Johanna Csomag északról című versét, és keressük 
meg benne, hogy mi minden volt a télcsomagban! Gyűjtsük ki az időjárási eleme-
ket a versből!

Mi mindent tudnánk még belerakni a télcsomagba? Gyűjtsük össze azokat az 
időjáráselemeket, amelyek a télre jellemzők! 
Állítsunk össze egy nyárcsomagot, amit északra küldenénk, és egy tavasz-, illetve 
őszcsomagot is, amit azokra a vidékekre küldenénk, ahol mindig csak nyár vagy 
csak tél van! Mi minden kerülhetne bele egy-egy csomagba?

20
perc

15
perc



199

JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Időjárási megfigyelések 
verstükörben és objektív 
szemmel. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása, értelme-
zése, beszélgetés 
Időjárásjelző készítése 
csoportmunkában

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Színes kartonok, színes 
lapok
Olló, ragasztó, milton-
kapocs

Vedd figyelembe!
A feladatot csoportmunkában is megoldhatják a gyerekek, évszakonként egy-egy 
csoportot alkotva. Az előző vers feldolgozása során kialakult csoportok is marad-
hatnak együtt. A télcsoport is dolgozzon, kiegészítve, bővítve vagy átdolgozva a 
vers listáját.
A csoportok az évszakcsomag listáját le is írhatják, és ha marad elég idő, óra 
végén felolvashatják egymásnak, mi került a csomagjaikba.

2.2 Ez a tél? 

2.2a Tél? 
Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy versekből, mesékből, szüleik 
elbeszéléséből milyennek ismerik „hivatalosan” a telet! Milyennek kéne lennie, 
és milyen a tél valójában? Ki látott már igazán (mondjuk térdig vagy derékig érő) 
havat Magyarországon? Ki épített embermagasságú hóembert, esetleg hóvárat? 
Mit tudunk róla, miért melegebb a tél, mint szüleink, nagyszüleink idejében volt?

Olvassuk el Bertóti Johanna Tél? című versét, és keressük meg a mai tél furcsasá-
gait!
Magyarázzuk meg, mi az a hóágyú!
Keressük meg versszakonként, ki/mi hogy reagál a télre! Olvassuk is fel újra, ki 
mit mond (hangosan vagy magában)!
Mi a közös a mondókájukban (panaszukban)? Miről panaszkodnak?
Mit fejeznek ki a következő képek: 
• Folyton robotolok
• temessük a telet
• bámulom, milyen fehér a mennyezet?

Vedd figyelembe!
A gyerekek bizonyosan sokat tudnak a klímaváltozásról, a globális felmelege-
désről, ami fontos téma, de nem ez az óránk célja, ne mélyedjünk bele nagyon a 
problémába! 

2.2b Időjárásjelző
A gyerekek kis csoportokban készítsenek időjárásjelzőt! Egy csoport op-
timális létszáma hét fő: hat gyerek készítheti az időjáráselemek „ágait” (szíveit), 
a hetedik gyerek pedig az időjárásjelző közepét és a nyilat. Az időjáráselemek 
egy-egy színes szívformára kerülnek papírapplikációval és rajzolással. A középső 
körrész szintén papírapplikációval készül. Ha készen vannak, a középső körre 
ragasszák fel a szíveket, és miltonkapoccsal erősítsék rá a nyilat is! 

30
perc

15
perc

45
perc
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Az időjáráselemek:
• napsütés
• felhős és napos ég
• viharfelhő, vihar
• eső
• szél
• hóesés

A kész időjárásjelzőket helyezzük el az osztályban! A számosságtól függően a 
napszaknak megfelelően mindennap állítsák be a gyerekek, hogy éppen milyen 
az idő, melyik időjáráselem a legjellemzőbb! Ha több időjáráselem is jellemző, a 
mutatót állítsák a legfontosabbra, a másikat vagy a többit jelölhetik Blu Tackkal 
felragasztott színes koronggal.

Ha mondjuk három időjárásjelzőnk van, az egyiken a reggeli, a másikon a déli, 
a harmadikon a délutáni időjárást állíthatják be a gyerekek. Érdemes egy hétig 
figyelni, esetleg fel is jegyzeni az időjárás változásait. 


