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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Jánky Béla: Zsibog a hegy 
(online)
Miklya Zsolt: Hóutak 
Turbuly Lilla: Hóasszony 
(részlet)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Műanyag poharak
Tárgyak a hóemberépí-
téshez és egyéb tárgyak
(Rajzlap, rajz- vagy festő-
eszközök)

ÉVFOLYAM
1–2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Havas játékok hangula-
tának felidézése és lehe-
tőség szerinti felújítása.

Téli játékok
Választhatóan 45 perces vagy 2x45 perces 

szövegfeldolgozó óra 
(magyar, ének-zene, testnevelés)

Nagyon vágyunk már arra, hogy olyan igazi nagy hó legyen. Ha 
ebben az évben nincs szerencsénk a hóval, akkor azért jó ha-
vas-játékos irodalmi alkotásokat olvasni, hogy legalább képzelet-
ben „havazzunk” egy kicsit. Ha pedig éppen nagy hó esett, akkor a 
második órában irány az udvar, hóembert és hóasszonyt építeni! 

Áttekintő vázlat
3.1 Téli játékok  45 perc

3.1a Zsibog a hegy  10 perc
3.1b Hóutak  20 perc
3.1c Hóemberség  (választhatóan) 15 + 45 perc

Összesen:  45 vagy 2x45 perc

Figyeljük az időjárási előrejelzést, és ha van rá esély, lehetőleg 
havazás időszakában szervezzük ezt a dupla órát! 
Készítsünk elő minél több érdekes tárgyat, ami közül ki kell vá-
lasztani a hóemberépítéshez használható tárgyakat! Ezt akkor is 
megtehetjük, ha nincs reális esély az építésre.

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Téli játékok

3.1a Zsibog a hegy
Hallgassuk meg Jánky Béla Zsibog a hegy című versének feldolgozását 
a Kaláka együttes előadásában (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény 
aloldalán), és kérjük meg a gyerekeket, hogy hegyezzék a fülüket, miről is szól ez 
a dal! Sajnos a dalszöveg nehezen érthető, de annyi biztosan kivehető, hogy a 
szánkózás a vers témája. 

3. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

10
perc

45
perc



MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zenehallgatás, játék a 
hangokkal
Versolvasás, játék a 
szavakkal
Ritmikus versolvasás, 
versmondás ritmuskísé-
rettel
Tárgyválasztás
Meseolvasás, beszélgetés
Utasítások szótagolva
Hóemberépítés
(Rajzolás/festés: Hóem-
ber, hóasszony) 

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Műanyag poharak
Tárgyak a hóemberépí-
téshez és egyéb tárgyak
(Rajzlap, rajz- vagy festő-
eszközök)

JEGYZETEIM

202

Hallgassuk meg újra a dalt, és kérjük meg a gyerekeket, figyeljék meg, milyen 
zenei eszközökkel fejezik ki a zenészek
• a hegyoldalról való lecsúszást,
• a gyorsuló szánkó suhanását,
• a vidám hangulatot, zsibongást!

Felolvashatjuk a verset a Ragyog a mindenség című erdélyi gyermekvers-antoló-
giából (Gutenberg Kiadó, Csíkszereda, 2013, 141. o.). Keressük meg a fenti eleme-
ket a szövegben is! Milyen szavakkal, milyen ritmikával fejezi ki a költő a fenti 
eseményeket?

Vedd figyelembe!
A szóhasználat alapján feltételezhető, hogy a „Cseles” a kiváló szánkópályát nyúj-
tó hegy helyi neve lehet Erdélyben. 
Jánky Béla (1931–2009) erdélyi költő, ifjúsági író, szerkesztő, életében öt gyermek-
kötete jelent meg.

3.1b Hóutak
Olvassuk el Miklya Zsolt Hóutak című versét részletekben, aszerint, hogy 
ki jár a hóutakon! Az első részt felolvashatjuk külön, találós kérdésként: Ki az a 
hókafakó?
Hallgassuk meg a gyerekek válaszait, akkor is, ha csak tippek. Majd áruljuk el a 
helyes választ: lóról van szó, méghozzá egy fakó színű, fején fehér sávot viselő 
lóról. (A fakó sárgásbarna vagy egérszürke színt jelent, a hóka pedig a homloktól 
az orrig húzódó fehér sáv a ló fején.)

Az első versszakot „patakopogással” kísérhetjük, amit szintén az időmértékes 
versritmus alakít. (A patakopogás történhet lefordított műanyag pohárral.)

Hózene, hótánc, hóvigalom,  
 ꟷ  U  U │ ꟷ  ꟷ │ ꟷ  U  U  ꟷ  tá-ti-ti │ tá-tá │ tá-ti-ti-tá
hókafakó jár hóutakon.   
 ꟷ  U  U │ ꟷ  ꟷ │ ꟷ  U  U  ꟷ  tá-ti-ti │ tá-tá │ tá-ti-ti-tá
Hónyoma patkó-hósütemény 
 ꟷ  U  U │ ꟷ  ꟷ │ ꟷ  U  U  ꟷ  tá-ti-ti │ tá-tá │ tá-ti-ti-tá
hóhabtejszínnel tetején.  
 ꟷ  ꟷ │ ꟷ  ꟷ │ ꟷ  U U  ꟷ   tá-tá │ tá-tá │ tá-ti-ti-tá

A második-harmadik versszak két „kocogója” már egyértelmű, hiszen meg vannak 
nevezve. Ezt a két szakaszt együtt, ütemhangsúlyos ritmussal mondhatjuk, a fő- 
és mellékhangsúlyos szótagokra koppantva. Akár lépegethetünk is a mondókák 
szövegére (ha van hó, ezt kint a hóban is megpróbálhatjuk):

20
perc
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Kata húzta kutya,
kutya húzta szán,
szánkó húzta
két nyom között
kocog a cicám.

*

Kicsi ember, kicsi szán
nekivág a hónak,
utánuk fut a kutyám
hókóstolgatónak.

Variáció
Ha maradt időnk, hallgassuk meg a Paulik Családi Zenekar két dalfeldolgozását a 
Hóutak versszakaira (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán)!

3.1c Hóemberség   (választhatóan)
Rakjunk ki az asztalra különböző használati tárgyakat, dolgokat, minden-
félét, amit be tudunk vinni! De legyen közöttük:

– fazék
– répa
– szén, gombok, kavics (hóember szemének, szájának)
– esetleg gallyak, seprű 

valamint
– kendő
– kötény
– esetleg sál.

A gyerekek válogassák ki, hogy mi minden kellene a hóemberépítéshez! És ha 
hóasszonyt építenénk?
Olvassuk el Turbuly Lilla Hóasszony című meserészletét! Milyen havas játék 
szerepel még a mesében a hóemberépítésen kívül? Hogyan jön a hóemberépítés 
ötlete?

Van egy mondat a mesében, amit szótagolva írtak. Mit gondoltok, miért?
Ha valamire nagyon fel akarjuk hívni a figyelmet, gyakran lassan, tagoltan mond-
juk. Ezt jelöli itt a szótagolás. Most képzeljétek el a helyeztet, amikor a gyerekek 
veszekednek, majd kibékülnek, és elkezdenek hóembert és hóasszonyt építeni! 
Milyen utasító mondatok hangozhatnak el? Mondjuk ki őket szótagolva!

pl.: Hozd i-de a la-pá-tot!
Gör-gesd a hó-go-lyót! stb.

15+45
perc
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Ezek után, ha lehetőségünk van rá, menjünk ki az udvarra, és építsünk a gyere-
kekkel hóembert és hóasszonyt is, hogy ne féljenek egyedül!

Vedd figyelembe!
A hóembert általában férfinak tekintjük, holott az alakja és kellékei nem utalnak 
feltétlenül a nemére, de még a neve sem, hiszen a férfi és a nő is ember. Mégis, a 
népmesékből is ismerős a szóhasználat, amikor az ’ember’ férfit jelent.
Lásd még a fiú-lány hóember problémához Kiss Ottó: Hóemberek című versének 
feldolgozását a februári 4. téma 2. tanegységében (06-4/2).

Variáció
Ha nincs hó, akkor elmarad a hóemberépítés az udvaron. Ám fejben és rajzlapon 
megszülethet a hóember és a hóasszony. Akár egy rajzórán, akár otthoni feladat-
ként lerajzolhatják vagy lefesthetik a gyerekek a két hószereplőt.


