
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Kányádi Sándor: 
Betemetett a nagy hó
Kiss Ottó: Hó
Szép Ernő: Hó (online)
Szabó T. Anna: Vattahó
Lackfi János: Tél
László Noémi: Reggelek
Bertóti Johanna: 
Január az ablakból
Berg Judit: Micsoda idő! 
(részlet)
Miklya Zsolt: Dúdoló

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Internet, projektor, 
hangfal 

Háztartási vatta
Makettkészítés anyagai, 
eszközei
Hólapátok
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Betemetett a nagy hó… 
4x45 perces komplex témanap 

(magyar, technika, testnevelés, ének-zene)

A magyar nyelv igen gazdag a téllel kapcsolatos kifejezésekben. 
Ezen a témanapon a gyerekek szókincsét, kifejezőkészségét fej-
lesztjük a különböző nyelvi játékokkal, majd téli makettet készí-
tünk, végül egy kicsit mozgunk is az udvaron, hogy a délutánt egy 
teázással zárjuk, és el tudjunk pihenni Isten tenyerében. 

Áttekintő vázlat
5.1 Betemetett a nagy hó…  45 perc

5.1a Betemetett a nagy hó…  15 perc 
5.1b Szállingó  15 perc
5.1c Hull a hó  15 perc

5.2 Jó a hó! 45 perc
5.2a Vattahó  15 perc
5.2b Orrod fényesedik  10 perc
5.2c Téli reggelek 20 perc

5.3 Január az ablakból  45 perc
5.4 Havas tesióra vagy délután  45 perc
Összesen:  4x45 perc

Lehetőleg havazás után szervezzük ezt a témanapot! 
Kérjük meg előre a szülőket, hogy hozzanak be hólapátokat, cso-
portonként egyre van szükség! Szintén a szülőkkel vagy a konyhai 
dolgozókkal készíthetjük elő a havas játék utáni teázást.
A makettkésztés anyagait, eszközeit csoportonként készítsük elő, 
legjobb, ha minden csoport kap egy csomag háztartási vattát.

Vedd figyelembe!
Az utolsó órát délutáni foglalkozásként is megtarthatjuk.

5. 
tanegység

Előkészületek

Miről szól ez 
a tanegység?
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerked-
jenek a téli kifejezések 
sokszínűségével.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zenehallgatás, 
daltanulás
Szógyűjtés, 
szómagyarázat
Vers olvasása, 
értelmezése
Szóalkotás
Versolvasás, szógyűjtés 
kezdőhang szerint

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Betemetett a nagy hó… 

5.1a Betemetett a nagy hó…  
Hallgassuk meg Kányádi Sándor Betemetett a nagy hó című versét a 
Kaláka együttes feldolgozásában (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény 
aloldalán)! A hangfelvétel segítségével énekelni is megtanulhatjuk a dalt, amihez 
kövessük a szöveget a szöveggyűjteményben. 

5.1b Szállingó
A magyar nyelv sok szép kifejezést ismer, amivel a telet írja le. 
Próbálják meg a gyerekek kitalálni az alábbi, télhez kapcsolódó szavak jelentését. 
A magyarázat elfogadható úgy is, ha helyesen mondatba tudják helyezni a szót.
• pilinkál – nagy pelyhekben, lassan esik a hó
• gurulyázik – hógolyózik
• hóharmat – dér
• hógombóc – hógolyó 
• hófuvat – hóbucka, hótorlasz
• porkahó – porhó
Gyűjtsük össze a gyerekekkel, milyen szavakat (igéket) használunk a hóesésre: 
esik, hullik, szakad, szállingózik, szálldogál, kavarog, táncol, pilinkál! 

Olvassuk el Kiss Ottó Hó című versét! Melyik szót használja sajátosan a versbe-
szélő? A havon kívül valóban nincs más, ami szállingózhat? (Pl. a pehely, a pihe, 
vagy a nyárfa vattaszerű termése, a pitypang termése tavasszal, nyáron stb.)
Kérjük meg a gyerekeket, hogy alkossanak ők is a szállingóhoz hasonló szót, és 
példával vagy példamondattal is illusztrálják! Pl.:
• Ha valami pilinkál, akkor létezik pilinka is. De mi lehet az? 
• Ha lehet gurulyázni, akkor van gurulya is. Mi lehet az? 
Fontos, hogy a szóalkotásoknál és magyarázatoknál el tudjanak szakadni a szó 
valódi jelentésétől, és bízzák rá magukat a szó hangzására, hangulatára. Pl.:
• A pilinka a pille szárnyának a rezegtetését jelenti. 
• A gurulya pedig gurgulázó, bugyborékoló hangot kiadó furulya. 

5.1c Hull a hó
Szép Ernő Hó című verséből megtudhatjuk, mi mindenre hull a hó a 
városban. Olvassuk fel a verset (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény 
aloldalán), és folytassuk a felsorolást újabb szavakkal:

Hull a házra, hull a fára,
A lámpára, a járdára…

15
perc

15
perc

15
perc

45
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A tél megjelenítése han-
gok, szavak és kifejezé-
sek szintjén.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Érzékelőjáték 
vattapihékkel
Vers olvasása, 
értelmezése
Rímpárok gyűjtése
Mondókázás mímes 
mozgással
Versolvasás, 
tulajdonsággyűjtés
Kreatív szövegalkotás 
írásban vagy szóban: 
hangulatlista 
téli reggelekhez

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Háztartási vatta
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Gyűjtsük tovább a szavakat hangok szerint! Figyeljünk rá, hogy az alapmondat 
igéje is a megadott hanggal kezdődik: 
Mire hullik a hó h-val? Most csak olyan dolgokat mondjatok, amelyek h hanggal 
kezdődnek! Pl.: Hull a hó a házra, a hajóra, a harangra, a hegyre, a hintára, a hié-
nára, a homokra… stb. Mire esik a hó e-vel? (ereszre, emberre, elefántra…)
Mire pilinkál a hó p-vel? (padra, pékre, palotára…)
Mire szállingózik a hó sz-szel? (szánkóra, szarvasra, szállodára…)

Vedd figyelembe!
A „Nézd, a hó! // Hull a házra, hull a fára…” sorokban a h kezdőhang ismétlődé-
se az alliteráció (betűrím) költői eszköze. Erre épül szógyűjtő játékunk is, ami 
élményszerű tapasztalatszerzés a témában. Az alliteráció fogalmát azonban nem 
kell ismertetni a gyerekekkel.

5.2 Jó a hó!

5.2a Vattahó
Mindenkinek adjunk egy kis darab vattát, amit fogjanak az ujjaik közé a 
gyerekek! Milyen a vatta? Nevezzük meg a tulajdonságait! Mihez hasonlít?
Mindenki tépjen belőle egy picike, pihényi darabot, és magasról engedje el! Fi-
gyelje meg, hogyan pilinkál, hull le lassan a padlóra! Most mihez hasonlít?

Olvassuk el Szabó T. Anna Vattahó című versét, és magyarázzuk meg, mit jelent a 
„vattahó” kifejezés! Mit lehet a vattahóval csinálni?
Milyen tulajdonságai vannak a vattahónak?

A vattahó jól tapad, ezért lehet vele hógolyózni.
A vers rímszói is jól tapadnak egymáshoz, nagyon hasonló a hangzásuk. Gyűjtsük 
ki a versből a rímpárokat, és figyeljük meg a „tapadásukat”, ami több szóra vagy 
hosszabb szavakra is kiterjedhet! Pl.:

jó mohó / hó ma jó
alatta / a sapka
tenyeremben / melengettem
vattahó / (elol)vadt a hó

15
perc

45
perc
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5.2b Orrod fényesedik
Olvassuk el Lackfi János Tél című versét, majd mozgásokkal is kísérjük a 
felolvasást:

Orrod fényesedik, – dörzsöljük meg az orrunkat
füled pirosodik, – dörzsöljük meg a fülünket
és hogyha kiabálsz, 
vatta bodorodik. – kiáltsunk némán

A kézujjad zizeg, – rázzuk meg a kézujjainkat
a lábujjad fagyos, – mozgassuk meg a lábujjainkat
a kabátod vattás, – mintha kabátot vennénk fel
de mégis huzatos. – vacogjunk, dideregjünk!

Variáció
Ha jó a gyerekek kapcsolata, akkor az egyes sorokat (párválasztás után) a társu-
kon is bemutathatják (pl.: orr, fül megdörzsölése, ujjak mozgatása, masszírozása, 
kabát feladása, melengetés stb.). Csak akkor javasoljuk a játékot, ha biztosan 
nem lesz bántás a dologból! 

5.2c Téli reggelek
Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy milyen érzés télen felkelni? Kinek 
jó, kinek nem jó? Miért? Mikor jó, mikor rossz? Miért?

Olvassuk el László Noémi Reggelek című versét, majd beszélgessünk:
Milyen reggeleket mutat be a költő? Melyik reggelre mi jellemző? Miket sorol fel 
reggelenként?
Melyik felsorolás a legegyszerűbb? Miért?

Te mit sorolnál a jó, a rossz és az egyszerű téli reggel alá?
Gyűjts mindháromhoz néhány olyan jellemzőt, ami a számodra fontos!

Vedd figyelembe!
Második osztályosok írásban oldják meg a feladatot, gyakorlatilag listát, felsoro-
lást kell írniuk. Sorolhatnak szavakat, jellemző képeket, hangulatokat, cselekvé-
seket, sőt olyan asszociációkat is, amelyek látszólag távoli kapcsolatban állnak a 
téli reggellel.
Ha marad elég idő, a vállalkozók közül néhányan felolvashatnak a listáikból.
Első osztályosokkal frontálisan, szóban oldhatjuk meg a feladatot.

20
perc

10
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek együttmű-
ködve készítsenek el egy 
havas tájat vagy városké-
pet ábrázoló makettet. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása, értelme-
zése
Makettkészítés csoport-
munkában

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Alátét kartonok
Csomagolópapír, 
krepp-papír, puha fehér 
papírok, kis papírdo-
bozok
Háztartási vatta
Gyurma, alufólia, gallyak, 
ágak
Papírragasztó, cellux 
ragasztó
Olló

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek mozogja-
nak együtt a hóban, 
szerezzenek közös havas 
élményt.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Meseolvasás, beszélge-
tés a mese alapján
Mozgásos játékok a sza-
badban (hó esetén)

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Hólapátok
Teázás eszközei, anyagai
Multimédiás eszköz

JEGYZETEIM


214

5.3 Január az ablakból

Olvassuk el Bertóti Johanna Január az ablakból című versét, és gyűjtsük össze, mi 
mindent lát a versbeszélő a szobából! Mi mindent takart be a hó? 

Ezen az órán készítsünk el egy makettet, amely havas tájat vagy városképet ábrá-
zol! A gyerekek kis csoportokban dolgozzanak, így lehetőségük van a terepet és a 
látványt maguk közt megbeszélni és alakítani! 
A domborzatot, terepet egy-egy nagyobb alátétkartonon alakítsák ki összegyűrt 
puha csomagolópapírral, kis papírdobozokkal! A domborzat tereptárgyait be 
lehet borítani puha, lepelszerű fehér papírral (krepp-papír, kéztörlő, szalvéta), 
de a fő borítást a finom rétegekre széthúzott vatta adja, ami a havat jelképezi a 
maketten. Nagy hó esett, tehát mindent hó borít, amit csak lehet.
A kisebb tereptárgyakat megformázhatják gyurmával is, a befagyott tó, folyó le-
het alufóliadarab vagy kék krepp-papír, a fák pedig ágak, gallyak, amiket gyurmá-
ba szúrunk. 

5.4 Havas tesióra vagy délután

Olvassuk fel Berg Judit Micsoda idő! című meséjének részletét a gyerekeknek, 
majd beszéljük meg, mit értett félre Panka, és miért viselkedett (jó szándéka 
ellenére) helytelenül!
Azután öltözzünk fel jól, menjünk le a havas udvarra, és rendezzünk egy Csiribí 
tesiórát! Előtte beszéljük meg, hogy miért kell eltakarítani a havat, miért nem 
szabad a járdán csúszkálni!

1. Hónyomok
 A még érintetlen hóba mindenki taposson bele, és nézze meg a cipője/csiz-

mája talpának nyomát! Majd keressünk olyan helyet, ahol nyom nélkül tudunk 
közlekedni (pl. járda), de mellette viszonylag érintetlen hófelület van!

2. Hólapátoló verseny
 Ha van hozzá megfelelő terület, rendezzünk hólapátoló versenyt! Minden csapat 

kapjon egy hólapátot. A lapátot csak egy percig használhatja egy gyerek, utána 
át kell adnia a társának. Melyik csapat tud nagyobb területet megtisztítani?

45
perc

45
perc
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3. Hókotró verseny 
 Ez is a terepviszonyoktól és a hótól függ. Ha van olyan terület, ahol sok tolható 

hó található (például sportpálya), akkor csapatban, de váltva tisztítsanak meg 
a gyerekek a hótól egy-egy területet, de most nem lapátolva, hanem tolva (ko-
torva) a havat!

4. Hógolyózás
 Az óra végén természetesen nem maradhat el a hógolyózás sem. Vigyázzunk 

egymásra, túl keményre gyúrt hógolyót a másik arcába dobni nem szabad!

Ha délután tartjuk a tesiórát (vagy ha délelőtt, és meg tudjuk szervezni), jó lenne, 
ha a kinti mozgás után meleg tea és teasütemény várná a gyerekeket az osztályban.

Végezetül olvassuk el Miklya Zsolt Dúdoló című versét, vagy hallgassuk meg a 
Paulik Családi Zenekar feldolgozásában (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűj-
temény aloldalán)! A nagy havazás után heverjünk végig a szőnyegen, ahogyan 
elpihenünk Isten tenyerében!


