
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Szepesi Attila: 
Hóvirág, ibolya 
Miklya Zsolt: Húsvét után 

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Digitális eszköz (szá-
mítógép, okostelefon a 
gyerekek számára)
Online óra anyaga (el-
érhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)
Főtt tojás
Írólap/rajzlap, rajzeszköz
Forrócsoki-készítés 
anyagai, eszközei

ÉVFOLYAM
2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A verseken és feladato-
kon keresztül családias 
hangulat teremtése a 
szülők bevonásával.

JEGYZETEIM

Cikcakk húsvét
45 perces távoktatási óra 

(magyar, technika, vizuális kultúra)

A távoktatás is válhat otthonossá, ha megfelelően integráljuk a 
családi közegbe a feladatokat. Húsvéti óránkkal most erre te-
szünk kísérletet.

Áttekintő vázlat
6.1 Cikcakk húsvét 45 perc + főzés

6.1a Virághúsvét 10 perc
6.1b Húsvét utáni rímek 5 perc 
6.1c Kaszinótojás napból, holdból 10 perc
6.1d Kreatív nyuszi 10 perc
6.1e Forró nyuszi 10 perc

Összesen:  45 perc + főzés

A feladatsor dokumentumát osszuk meg a gyerekekkel! A meg-
oldáshoz szükségük van digitális eszközre és online kapcsolatra. 
Hívjuk fel a figyelmüket, hogy most szülői segítségre is szüksé-
gük lesz!

FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Cikcakk húsvét

A feladatleírások a gyerekeknek szóló nyelvezettel szerepelnek. A teljes feladat-
sor, a videófilm, a recept és a tankockák elérhetők a reftantar.hu-n, a szöveggyűj-
temény aloldalán.

6.1a Virághúsvét
Olvasd el a szöveggyűjteményből Szepesi Attila Hóvirág, ibolya című 
versét, aztán nyisd meg a Virághúsvét című tankockát! Felismered a virágo-
kat? Párosítsd a képüket a nevükkel! Melyik szerepel a versben? Van köztük egy 
„kakukktojás” is. Vajon hogy került oda?
Szerinted melyik virág illik legjobban a húsvéthoz? Miért?
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6. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

10
perc

45 
perc

+ főzés



6.1b Húsvét utáni rímek
Nincs mindig könnyű dolga a virágoknak. Olvasd el Miklya Zsolt Húsvét 
után című versének első szakaszát a rímkereső tankockán, és állapítsd meg, mi 
okozza a gondot! De előbb próbáld meg helyreállítani a verset, keresd meg a hi-
ányzó rímeket! Ellenőrzésként olvasd el a szöveggyűjteményben is a versszakot!

6.1c Kaszinótojás napból, holdból
Olvasd el a Húsvét után második versszakát is, és próbáld ki a „versre-
ceptet”! Ha van húsvétról maradt főtt tojás, vagy anya tud neked főzni egyet, 
akkor azzal. Ha nincs, akkor inkább rajzolj, aztán nézd meg, hogyan készül a 
kaszinótojás!

6.1d Kreatív nyuszi
Olvasd el a Húsvét után harmadik versszakát is, és próbáld ki, a nyuszi 
helyében te milyen kreatív (ötletes) lennél! Igen ám, de most nem a róka 
elől kell elszaladnod. Tervezd meg a húsvéti hímes tojások mintáját színes cik-
cakk vonalakkal! A vonalközöket ki is színezheted.

6.1e Forró nyuszi
A vers negyedik szakasza is az újrahasznosításról szól. Olvasd el, aztán 
válaszd ki az Újrahasznosítás című tankocka helyes válaszait (van, ahol több 
is szóba jöhet)!

Ha sikerült, kérd meg anyát vagy apát, hogy főzzetek forró csokit a családnak! 
Nem csak a húsvétról maradt csokikból lehet. 
A legegyszerűbb forrócsoki-receptet megtalálod a reftantar.hu-n.

JEGYZETEIM 
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versek olvasása, értel-
mezése
Interaktív multimédiás 
feladatok: párosítás, 
szövegkiegészítés, fele-
letválasztás
Tojáskísérlet, receptfilm 
megtekintése
Hímes tojások tervezése 
cikcakk vonalakkal
Közös forrócsoki-főzés a 
szülővel

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)
Főtt tojás
Írólap/rajzlap, rajzeszköz
Forrócsoki-készítés 
anyagai, eszközei

10
perc

10
perc

10
perc

5
perc


