
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Tóth Krisztina: 
Dal a hidegről
Tasnádi Emese: 
Az elveszett hó

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Digitális eszköz (szá-
mítógép, okostelefon a 
gyerekek számára)
Online óra anyaga (el-
érhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)
Rajzlap, rajz- vagy festő-
eszközök, vatta

ÉVFOLYAM
2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A szövegek önálló fel-
dolgozása

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Interaktív feladatok
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Téli gondok
2x45 perces távoktatási óra 
(magyar, természetismeret, 

testnevelés / vizuális kultúra)

A gyerekek dolgozzák fel önállóan a verset és mesét, ismerjék fel 
a tél problémáit, és szerezzenek tapasztalatot a problémamegol-
dásban. 

Áttekintő vázlat 
6.1 Téli gondok  2x45 perc

6.1a Sapka, sál  20 perc
6.1b Az elveszett hó 25 perc
6.1c Hókereső 45 perc

Összesen:  2x45 perc

A feladatok jelenléti órán is alkalmazhatóak, kapcsolódva a 2. 
tanegység kezdő feladatához.
A távoktatási órához a feladatsor dokumentumát osszuk meg a 
gyerekekkel! A megoldáshoz szükségük van digitális eszközre és 
online kapcsolatra.

FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Téli gondok

A feladatleírások a gyerekeknek szóló nyelvezettel szerepelnek. A teljes feladat-
sor, valamint a videók, tankockák elérhetők a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény 
aloldalán.

6.1a Sapka, sál
A Sapka, sál… című tankockán válogasd ki, hogy melyik ruhát kell felvenni 
télen, melyiket nyáron!

Hallgasd meg Tóth Krisztina Dal a hidegről című versét Gryllus Vilmos előadásá-
ban a téli öltözködésről! Ha kedved van, meg is tanulhatod a dalt, keresd meg a 
verset a szöveggyűjteményben! 

6. 
tanegység

Előkészületek

Miről szól ez 
a tanegység?

20
perc

45
perc
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MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Digitális eszköz (szá-
mítógép, okostelefon a 
gyerekek számára)
Online óra anyaga (el-
érhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)
Rajzlap, rajz- vagy festő-
eszközök, vatta

A Dal a hidegről című tankocka képén keresd meg, hogy a vers melyik sora illik 
az adott ponthoz! 

6.1b Az elveszett hó
A tél mostanában nem mindig olyan hideg, hogy sapkát, kesztyűt kelljen 
hordani. De vajon miért? Olvasd el a szöveggyűjteményből Tasnádi Emese Az 
elveszett hó című meséjét, és megtudod!
Keresd meg a szereplőket a mesében! Rájöttél, hogy a családban ki kicsoda? 
Húzd a nevükhöz a meghatározásokat a szereplők-tankockán!

Keresd ki a téli csapadékfajtákat a mese szövegéből, majd kösd össze a nevüket 
a hozzájuk tartozó képekkel a csapadékfajták-tankockán!

Hányféle szelet nevez meg a meseíró? Mit gondolsz, melyik szél lehet leggyengébb, 
és melyik a legerősebb? Rendezd sorba a szeleket a szélerősség-tankockán!

Milyennek ismerted meg a mese szereplőit? Húzd a nevükhöz a tulajdonságaikat 
a mesekarakterek-tankockán!

6.1c Hókereső
Nézz ki az ablakon, látsz-e egy kis havat! Ha igen, mozdulj ki a házból! Öl-
tözz fel jól, és menj ki az udvarra vagy a térre havazni egy kicsit! Gyúrj hógolyót, 
és építs hóembert, legalább egy kis hómanót, ha többre nem futja!
Ha nincs hó, képzelj el egy tájat, és rajzold vagy fesd meg! Aztán kérj egy kis vat-
tát a szüleidtől, szedd szét vékony rétegekre, és takard be vattahóval a tájadat! 
Hátha megjön az igazi hó is!

45
perc

25
perc


