
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Bertóti Johanna: 
Verébnyelv
Benedek Elek: A kis veréb
Gryllus Vilmos: Verebek

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

ÉVFOLYAM
2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Figyeljünk oda a vere-
bekre is!

JEGYZETEIM

Ugráljunk, mint a verebek
2 × 45 perces komplex szövegfeldolgozó óra sétával 

(magyar, ének-zene, természetismeret)

A verebek ott vannak a városokban, a falvakban, a mezőkön, 
ott vannak mindenütt. Annyira megszoktuk a jelenlétüket, hogy 
szinte már észre sem vesszük őket. Éppen ezért nem árt, ha most 
rájuk figyelünk egy kicsit.

Áttekintő vázlat
4.1 Ugráljunk, mint a verebek  2 × 45 perc

4.1a Ugráljunk, mint a verebek 5 perc
4.1b Verébnyelv  10 perc
4.1c A kis veréb  20 perc
4.1d Mezei veréb, házi veréb  10 perc
4.1e Verébles  45 perc

Összesen:  2 × 45 perc

Meseolvasáshoz készüljünk fel a hangzós, a hangokat jól érzékel-
tető felolvasásra! Ha van mesekuckónk, a gyerekek elhelyezked-
hetnek ott is a mesehallgatáshoz. 
A verébles olyan séta, ahol megfigyelési szempontokkal próbál-
juk irányítani a gyerekek figyelmét. Akkor lesz igazán sikeres, ha 

lesz mit megfigyelni. Ezért érdemes előre felderíteni a terepet, hol, merre számít-
hatunk verebekre.

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Ugráljunk, mint a verebek

4.1a Ugráljunk, mint a verebek
Hallgassuk meg a verébdalt (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjte-
mény aloldalán), tanuljuk is meg, és ugráljunk, mint a verebek!

Ugráljunk, mint a verebek, 
rajta, gyerekek!

112

4. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

5
perc

2 × 45
perc



4.1b. Verébnyelv
Mit mondanak a verebek? Hallgassuk meg a verébhangot (elérhető a 
reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán), aztán legyünk mi egy verébraj, és 
utánozzuk a verebek hangját!

Olvassuk el Bertóti Johanna Verébnyelv című versét! A gyerekek figyeljék meg, 
mivel csúfolják az énekesmadarak a verebeket!
Keressünk madárhangokat utánzó szavakat a versben!
Sok cs hangot találunk, mintha csak a verebek csicseregnének. Keressük meg a 
cs hangokat tartalmazó szavakat!

Párban beszélgessenek a gyerekek verébül, vagyis verébnyelven! Mondják el egy-
másnak csicseregve a következőket:
• Nagyon álmos vagyok, mindjárt elalszom!
• Találtam egy fantasztikus morzsalelőhelyet! Gyere velem, nézzük meg!
• Túl sokat ettem, fáj a pocakom!
• Nagyon mérges vagyok rád! Butaságot csináltál! stb.

Vedd figyelembe!
Felidézhetjük Móricz Zsigmond A veréb című versét is, amelyben cs hangot tartal-
mazó hangutánzó szó a csarál.

4.1c A kis veréb
Bevezetőként mondjuk el, hogy a mesevilágban van egy ország, melyet 
úgy hívnak: Liliput. A liliputi országban törpék és apró lények élnek. Majd olvas-
suk fel a gyerekeknek Benedek Elek A kis veréb című meséjét! Figyeljék meg a 
gyerekek, mi minden történik a kis verébbel!
Beszéljük meg, mi történt a mesében, majd rendezzük időrendi sorrendbe a 
mondatokat A kis veréb című tankockán (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűj-
temény aloldalán)! 

A kis veréb bekopogtat.
Zsuzsika beengedi a verebet.
A veréb éhes.
Zsuzsika kiszalad a konyhába.
A verebecske morzsát, búzát eszik.
A veréb elmondja, honnan érkezett.
A kis veréb elbúcsúzik.
A veréb végleg búcsút mond.
A veréb elmeséli nagymamának, milyen jószívű Zsuzsika.

JEGYZETEIM 
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Énekes, mozgásos játék
Verébhang megfigyelése, 
hangutánzás
Versolvasás
Hangutánzó, hangfestő 
szavak keresése
Kommunikációs játék
Mesehallgatás, esemé-
nyek sorba rendezése
Párbeszédes meseol-
vasás
Énekhallgatás, énekta-
nulás
Madárfajok megkülön-
böztetése, képek csopor-
tosítása
Madármegfigyelő séta

20
perc

10
perc



JEGYZETEIM

Vegyük elő a mese szövegét, keressük meg benne (jelölhetjük is) a párbeszédes 
részeket! Hogy beszélget a csöpp veréb és Zsuzsika? Hol dalolva (vers formában), 
hol prózaibb formában, de az is dalba (rímekbe) fordul a végén. És tele van a 
beszéd hangutánzókkal.
Ezután olvassuk el szereposztással a párbeszédes részeket! Ha jó olvasó csa-
patunk van, párban olvashatnak egymás mellett a gyerekek. Frontális olvasás 
esetén váltogassuk a szereplőket!

4.1d Mezei veréb, házi veréb
Hallgassuk meg Gryllus Vilmos Verebek című dalát, és tanuljuk is meg az 
éneket (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán)!
Mit tudtunk meg a verebekről? Hogyan különböztethetjük meg a mezei és házi 
verebet?
Nézzük meg, sikerül-e felismerni őket a Verebek című tankockán (elérhető a ref-
tantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán)! A képek klikkeléssel nagyíthatók.

4.1e Verébles
Ha van rá lehetőségünk, menjünk el sétálni a gyerekekkel, és figyeljük 
meg a verebeket! Mit csinálnak? Hányan vannak? Ki hány verebet tud össze-
számolni a séta során? Meg tudjuk-e különböztetni, melyik a házi, melyik a mezei 
veréb?
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10
perc

45
perc


