
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Weöres Sándor: 
Tavaszköszöntő
Rákos Sándor: 
Három vándor

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Cédulák
Filctollak
Zsineg, csipesz

ÉVFOLYAM
2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Naptárhasználat, ábé-
cérend és a tavaszhozó 
névsor gyakorlása.

JEGYZETEIM

Három vándor
Választhatóan 45 vagy 2 × 45 perces 

készségfejlesztő óra (magyar, technika)

Naptárhasználat, ábécérend gyakorlása a pragmatikus célunk egy 
olyan névsoron keresztül, amit már minden bizonnyal hallottak, 
ismernek is a gyerekek. Ám a három név felidézése évről évre 
hozzátartozik a tavasz köszöntéséhez is.

Áttekintő vázlat
1.1 Három vándor  min. 45 perc

1.1a Sándor, József, Benedek  min. 30 perc
1.1b Benedek, József, Sándor  15 perc

Összesen:  min. 45 perc

Készítsük elő az öröknaptár kellékeit, vágjuk ki előre a szám-
kártyák, évszak-, hónap- és napnevek céduláit névtípusonként 
egységes méretben (leghosszabbak a hónapnevek). Készíthet az 
osztály egy öröknaptárt, aminek feladatait szétosztjuk majd a 
gyerekek között. De készíthetnek a kis csoportos munkában több 
öröknaptárt is, sőt az egyéni naptárkészítést is vállalni lehet, ha 
rá tudunk szánni egy plusz órát.

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Három vándor

1.1a Sándor, József, Benedek  
A gyerekek már biztosan ismerik Weöres Sándor Tavaszköszöntő című 
versét, illetve dalát. Nézzük meg az animációt, ami hozzá készült, és énekeljük is 
el a dalt (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán).

Vigyük be vagy vetítsük ki egy névnapokat tartalmazó naptár márciusi oldalát, és 
a gyerekek keressék meg, mikor van Sándor, József és Benedek napja (március 
18., 19. és 21.)! Melyik nemzeti ünnepünkhöz van közel? 
(A 2021-es naptári év névnapokat is tartalmazó március havi naptára letölthető 
formátumban elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán.)
Kinek van még márciusban a névnapja? Keressük ki a naptárban! 
És a születésnapja? Ki született márciusban?
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1. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

min. 
30 perc

min.
45 perc



Hallgassuk meg újra a dalt, és írjuk be a naptárba, hogy mi történik Sándor, 
József és Benedek napján! Adjuk ki feladatként a gyerekeknek, hogy figyeljék meg 
az adott napokon az időjárást, hogy valóban megszakad-e a tél (vége lesz-e a 
télnek), megszűnik-e a szél, és megérkezik-e a meleg. 

Készítsünk a gyerekekkel öröknaptárt (képe elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűj-
temény aloldalán). Elég hozzá egy kifeszített zsinór, négy-öt ruhacsipesz, illetve 
kis kartonlapok, amelyekre a gyerekek ráírják az évszakok, hónapok, napok nevét 
és a számokat nullától kilencig (az egyesből és kettesből két-két lapot kell írni). 
Ha előre felvágjuk a kis kartonlapokat, akkor a feladat néhány perc alatt megold-
ható, hiszen a gyerekeknek csak egy-két szót vagy számot kell írni:
• 4 évszak neve,
• 12 hónap neve,
• 11 számjegy,
• 7 nap neve,
összesen 34 kártya.

Ha rá tudunk szánni egy teljes órát, a gyerekek maguknak is elkészíthetik az 
öröknaptárt, amit azután otthon felfüggeszthetnek. 
A képen látható kosarak praktikusak, de elhagyhatók, illetve nem kell feltétlenül 
a zsinór alatt tárolni a számokat, szavakat tartalmazó kartonlapokat.

Ha a gyerekek elkészültek a kartonok megírásával, akkor végezzenek a szó- és 
számkártyákkal csoportosításokat! (A kártyák mágnessel vagy Blu Tackkal rögzít-
hetők a táblán.) 
Csoportosítás szempontjai:
• évszakok a hozzájuk tartozó hónapokkal,
• hónapok sorba rendezése,
• napok sorba rendezése.
Logikai játék a hónapokkal, napokkal, például: melyik az a hónap/nap, amelyik a 
tavaszhoz tartozik, és a márciust követi?

1.1b Benedek, József, Sándor
Olvassuk el és tanuljuk meg Rákos Sándor Három vándor című versét!  
A gyerekek figyeljék meg, milyen rend szerint következnek itt egymás után a ne-
vek! (Fordítva, mint a Tavaszköszöntőben és a naptárban, de ábécérendben.)
Ha a gyerekeknek jól megy már az ábécébe rendezés, akkor álljanak sorba a ke-
resztnevük ábécérendje szerint! Ha még nehezen megy, akkor mindenki írja fel a 
keresztnevét egy írólapra, és az írólapokat először a táblán vagy a földön rendez-
zék a gyerekek betűrendbe! 

JEGYZETEIM 
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Énekes animáció megte-
kintése, éneklés
Naptárhasználat
Naptárkészítés
Szóképek csoportosítása
Versolvasás
Ábécérend gyakorlása
Sorakozó, ütemes vers-
mondás

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Cédulák
Filctollak
Zsineg, csipesz

15
perc



JEGYZETEIM

Ha sikerült sorba állni, fordítsuk meg a sort, vagyis fordítson mindenki hátat! 
Most az kerül előre, akinek a neve utolsó betűrend szerint. De hisz a három ván-
dor is így halad: a betűrendben hátul álló jön elöl, és így tovább a többiek.

Ha kialakult a fordított sorrend, tegyék egymás vállára a kezüket a gyerekek, és 
járjunk körbe ütemesen, mondikálva a Három vándor versét!

Baktat három │ vándor:    │ │ ti-ti-ti-ti tá-tá
Benedek, József, │ Sándor –    │ │ ri-ri-ti-ti-ti tá-tá
elöl megy │ Sándor,  │ │ │ ti-ti-tá tá-tá
Sándor után │ József,    │ │ ti-ti-ti-ti tá-tá
József után │ Benedek:     │ ti-ti-ti-ti ti-ti-tá
ők hozzák a │ meleget!     │ ti-ti-ti-ti ti-ti-tá
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