
Bárányhangok, 
bárányképek

Min. 60 perces távoktatási óra 
(magyar, vizuális kultúra)

A bárány, juh a bibliai korok talán legfontosabb állata, a Biblia 
alapvető képei közé tartozik. Ma a gyerekeknek ez nem annyira 
természetes. Ezért is fontos ismételten foglalkozni a témával, 
ezen belül is a bárány és anyajuh kapcsolatával, a kisbari szüle-
tésével, növekedésével. A távoktatási helyzet ellenére megpró-

báljuk ezt minél több érzékszerven keresztül közvetíteni, és alkotótevékenység 
által is megmutatni.

Áttekintő vázlat
6.1 Bárányhangok, bárányképek min. 60 perc

6.1a Bárányok nyelve 15 perc
6.1b Kicsi kajla bárány 20 perc
6.1c Báránykép min. 25 perc

Összesen:  min. 60 perc

A szövegeket jelenléti órán is feldolgoztuk a 4. tanegységben.  
A jelenléti óra az itt közölt távoktatási anyagokkal bővíthető. 
Távoktatási órához a feladatsor dokumentumát osszuk meg a 
gyerekekkel. A megoldáshoz szükségük van digitális eszközre és 
online kapcsolatra.

FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Bárányhangok, bárányképek

A feladatleírások a gyerekeknek szóló nyelvezettel szerepelnek. A teljes feladatsor, a 
videófilm és a tankockák elérhetők a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán.

6.1a Bárányok nyelve
Milyen a birkák, bárányok nyelve? Olvasd el A bárány beszéde című ma-
gyar népmesét a szöveggyűjteményből, és figyeld meg a hangok játékát a párbe-
szédekben! Húzd alá a sorokat, amikor valaki beszél!

JEGYZETEIM 
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
A bárány beszéde 
– magyar népmese 
Kányádi Sándor: 
Kicsi kajla bárány

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Digitális eszköz (szá-
mítógép, okostelefon a 
gyerekek számára)
Online óra anyaga (el-
érhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)
Kollázskészítés anyagai, 
eszközei: rajzlap, textil-
anyagok, fonalak, olló, 
ragasztó, rajzeszköz

ÉVFOLYAM
2. osztály

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mese, vers olvasása, 
értelmezése
Videófilm megtekintése
Hangos olvasás hang-
utánzással
Interaktív multimédiás 
feladatok: betűző válasz-
keresés, feleletválasztás, 
szövegkiegészítés
Fakultatív verstanulás
Kollázskép készítése

6. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

15
perc

min. 
60 perc



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)
Kollázskészítés anyagai, 
eszközei: rajzlap, textil-
anyagok, fonalak, olló, 
ragasztó, rajzeszköz

JEGYZETEIM

Figyeld meg a bárány és az anyabirka hangját, mozgását, viselkedését a Kisbá-
rány hívja az anyukáját című tankocka videóján!
Próbáld hangosan felolvasni a mese párbeszédes mondatait, a bárány és az 
anyabirka hangját utánozva!

Tedd félre a szöveggyűjteményt, és nyisd meg a Báránybeszéd című tankockát! 
Felelj a kérdésekre, egészítsd ki a mondatokat a birkák, bárányok nyelvén! Az 
ábécéből kell betűt választani. Ha rákattintasz egy betűre, és szerepel a válasz-
ban, megjelenik az összes választott betű.
Emlékezetből dolgozz, csak akkor vedd elő a szöveget, ha sokat hibázol!

6.1b Kicsi kajla bárány
Olvasd el Kányádi Sándor Kicsi kajla bárány című versét is a szöveggyűj-
teményből! Már ismerős lesz az anyabirka hangja. De mikor jön meg a kisbárány 
hangja? Figyeld meg, mi történik vele versszakról versszakra! Majd válaszd ki a 
helyes választ a Báránykérdések című tankocka kérdéseire!

A versből kipottyant néhány szó a Kicsi kajla bárány című tankockán. Megtalá-
lod-e mindnek a helyét?

Ha tetszik a vers, és van hozzá kedved, meg is tanulhatod.

6.1c Báránykép
Készítsd el a kisbárány vagy a birkacsalád képét textilanyagok, fonaldara-
bok felhasználásával! Maradék textilanyagokból vághatod ki az állatalakok testét 
és a környezet elemeit. A formák, vonalak alakításához fonalakat is felhasznál-
hatsz, és rajzolhatsz is a képhez.
Mielőtt a munkához hozzáfognál, kérj anyukádtól ruhaanyagokat és fonalakat!
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20
perc

min. 
25 perc


