
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Találós fejtörők – magyar 
népi találós mondókák
Zelk Zoltán: A fekete ku-
tya meg a fehér kacsa 

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Digitális eszköz (szá-
mítógép, okostelefon a 
gyerekek számára)
Online óra anyaga (el-
érhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)
Írólap, rajzeszköz

ÉVFOLYAM
2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerkedje-
nek meg többféle találós 
kérdéssel.

JEGYZETEIM

Találós műhely
45 perces távoktatási óra 

(magyar, kreatív írás, vizuális kultúra)

A találós kérdések akkor jók, ha nyitottak, valódi gondolkodásra 
sarkallnak, nem sablonszerűek. A néphagyomány és a klasszi-
kus mese olyan példáit dolgozzuk fel, amelyek ebbe az irányba 
mozdíthatják a gyerekek gondolkodását. A csavaros, furfangos 
gondolkodás iskolapéldáin keresztül motiváljuk őket találósok 
önálló kitalálására is.

Áttekintő vázlat
6.1 Találós műhely  45 perc

6.1a Találós fejtörők 10 perc
6.1b Fekete-fehér találósok 20 perc 
6.1c Saját találósok 15 perc

Összesen:  45 perc

A szövegeket jelenléti órán is feldolgozhatjuk, több beszélgetés-
sel és hosszabb kreatív munkával, ez két tanórát is igénybe vehet. 
Jól kapcsolható hozzá a rímkitaláló játék és a Szamárdolgok fel-
adatsora is (lásd 7. tanegység, Egyéb ötletek). Távoktatási órához 
a feladatsor dokumentumát osszuk meg a gyerekekkel! A megol-
dáshoz szükségük van digitális eszközre és online kapcsolatra.

FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Találós műhely

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

6.1a Találós fejtörők
Olvasd el a szöveggyűjteményből a Találós fejtörőket (magyar népi találós 
mondókák), és próbáld mindet megfejteni Vigyázz, csalafinta kérdések! Válaszai-
dat le is jegyezheted.
Majd keresd meg a szöveggyűjtemény végén a megfejtéseket, és ellenőrizd, hogy 
jól válaszoltál-e!
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6. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

10
perc

45
perc



6.1b Fekete-fehér találósok
Folytasd a fejtörést egy újabb sorozattal, amit a Fekete-fehér találósok 
című tankockán találsz meg! A válaszaidat most is lejegyezheted.
Aztán olvasd el Zelk Zoltán A fekete kutya meg a fehér kacsa című meséjét a szö-
veggyűjteményből, és keresd a megfejtést! Húzd alá a találós kérdések válaszait! 
Hasonlítsd össze a saját válaszaiddal! Van-e eltérés? Mi a különbség?

A Fekete-fehér találósok című tankockán állítsd a mese szerinti sorrendbe a 
találós kérdéseket!

Majd keresd meg a helyes választ a Fekete-fehér válaszok című tankocka kérdé-
seire!

6.1c Saját találósok
Ha kedvet kaptál a találós kérdésekhez, te is találj ki párat! A példákon 
láthatod, hogy csalafinta észjárás kell hozzá, amivel a válaszolót próbálod lépre 
csalni. Aki jól forgatja az eszét, az kitalálhatja, hiszen a válasz logikus.

Ha elment a kedved a találós kérdésektől, készíts inkább rajzos találósokat! Segít 
a Farok-kitalálós című tankocka. Melyik állat farkát látod a képen? Az i fölött 
megtalálod a helyes választ.

JEGYZETEIM 
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Találós kérdések olvasá-
sa, megfejtése
Meseolvasás, találósok 
és megfejtések keresése
Interaktív multimédiás 
feladatok: találós kérdé-
sek megfejtése, sorrend-
be állítása, feleletválasz-
tás, képtalálósok
Találós kérdések írása 
és/vagy találós rajzok 
rajzolása

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)
Írólap, rajzeszköz

15
perc

20
perc


