
Tavaszkikiáltó
45 perces távoktatási óra 

(magyar, természetismeret)

Csodálkozzanak rá a gyerekek a tavasz szépségére, és adjanak 
érte hálát, ami a verseken, dalokon, madárhangokon és imád-
ságon keresztül bármikor, bárhol lehetséges. A tanóra jelenléti 
óraként is megtartható.

Áttekintő vázlat
6.1 Kikiáltom a tavaszt  45 perc

6.1a Szélkiáltó  15 perc
6.1b Szárnyas ünnep  15 perc 
6.1c Hálalista  15 perc

Összesen:  45 perc

Távoktatási órához a feladatsor dokumentumát osszuk meg a 
gyerekekkel. A megoldáshoz szükségük van digitális eszközre és 
online kapcsolatra.
Nemes Nagy Ágnes: Tavaszi ének című versére jelenléti óra is 
épül (lásd a 3. tanegységet).

FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Kikiáltom a tavaszt

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

6.1a Szélkiáltó
Hallgasd meg Tamkó Sirató Károly Szélkiáltó című versét Sebestyén Márta 
és a Sebő együttes előadásában!

Nézz meg egy rövid videót a szélkiáltóról, és hallgasd meg a hangját! (A szélkiáltó 
másik neve: nagy póling.)

Olvasd el a verset a szöveggyűjteményből, és válaszolj a kérdésekre a Szélkiáltó 
kérdések című tankockán!

JEGYZETEIM 
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Tamkó Sirató Károly: 
Szélkiáltó
Gyárfás Endre: 
Szárnyas ünnep
Nemes Nagy Ágnes: 
Tavaszi ének
Gerle-ének – Énekek 
éneke 2,11–12

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Digitális eszköz (számí-
tógép, okostelefon 
a gyerekek számára)
Online óra anyaga (el-
érhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)

ÉVFOLYAM
2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Csodálkozzanak rá a 
gyerekek a tavasz szép-
ségére, és adjanak érte 
hálát otthon is!

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Dal, madárhang meg-
hallgatása
Versolvasás
Interaktív feladatok: fe-
leletválasztás, kép-hang 
párosítás, szövegkiegé-
szítés
Hálalista írása, imádság

6. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

15
perc

45
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)

JEGYZETEIM

6.1b Szárnyas ünnep  
Olvasd el Gyárfás Endre Szárnyas ünnep című versét, és párosítsd össze a 
madarakat a hangjukkal a Szárnyas ünnep című párosító tankockán!

Keresd meg a versben, milyen kifejezésekkel illeti ezeket a madárhangokat a 
költő!

6.1c Hálalista
Olvasd el Nemes Nagy Ágnes Tavaszi ének című versét! Mi mindent kö-
szön meg a költő? Ha ráklikkelsz az üres helyre, lenyílik a hálalista. Egészítsd 
ki a verset a megfelelő szavakkal a Tavaszi ének című tankockán!

Gondolkozz el azon, hogy te mi mindenért lehetsz hálás Istennek! Készítsd el a 
hálalistádat, majd köszönd meg mindezt a sok szépet és jót Istennek egy rövid 
imában! (Az imádságot nem kell leírni, csak Istennel oszd meg a gondolataidat!) 
Elolvashatod hozzá a bibliai Énekek éneke Gerle-énekét is (Énekek éneke 2,11–12).
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15
perc

15
perc


