
Móra Ferenc: A világ vándora

Összeállította: Répásiné Vadon Katalin

szaktanácsadó

Kulturális nevelés a napköziben



A foglalkozás témája: Móra Ferenc: A világ vándora

A foglalkozás célja: Ismeretszerzés természeti jelenségekről, a víz

körforgása. Logikus gondolkodásra késztetés. Szókincsbővítés,

szómagyarázatok készítése, beszédkészség fejlesztése. A képzelet, a

kreativitás fejlesztése. Önálló hatékony tanulás képességének

megalapozása. Dramatizálás.

A tevékenység végezhető: Kiscsoportos formában.

Felhasznált irodalom , hanganyag: Lásd a foglalkozás menetének

leírásában!

Szervezési feladatok: a tanterem átrendezése; csoportok kialakítása;

laptop, interaktív tábla előkészítése; az elbeszélés nyomtatása a tanulói

létszámnak megfelelően; ismeretterjesztő szöveg nyomtatása egy

csoport számára; vízcsepp, pára, harmat képek, Ablak-Zsiráf Képes

Gyermeklexikon, társasjáték, dobókockák, bábuk előkészítése

Tantárgyi koncentráció: környezetismeret, ének-zene, magyar irodalom



A foglalkozás menete

https://www.youtube.com/watch?v=H0Qzo7jkSdc

Rövid beszélgetés a hallott dalról: 

Milyen volt a hangulata? Szeretitek-e, ha esik az eső? Mi a zivatar? 

Miért fontos az eső?

I/1. Halász Judit: Esőben

I. Hangulati előkészítés, motiváció:

I/2. Készítsetek ötsorost! Hívószó: Eső

(csoportfeladat) 

Ki?   eső (1 név)

Milyen? ________   ________ ( 2 tulajdonság)

Mit csinál?  _________   _________  _________ ( 3 cselekvés, történés)

Mit tudsz róla? ______________________________ ( 1 mondat)

Mi jut eszedbe róla? ___________ ( szinonima az első szóhoz)  

hideg vizes

esik hull szakad

élet

Meglocsolja a  szomjas virágokat.

https://www.youtube.com/watch?v=H0Qzo7jkSdc


Azt mondom felhő, azt mondod…

Azt mondom esőcsepp, azt mondod...

Azt mondom napsütés, azt mondod…

Azt mondom vándor, azt mondod…

I/3. Asszociációs játék

Ellenőrzés: A csoportok munkáinak meghallgatása,

csoportbeszámolók.

Az elkészült ötsorosokat feltesszük a táblára.



II. A foglalkozás fő része:

II/1. Célkitűzés: A mai foglalkozáson egy különös vándorlásra hívlak

benneteket.

II/2. Ismerkedés a szöveggel

 Hallgassátok meg a következő történetet!

Pihi Manó mesél:

https://www.youtube.com/watch?v=4L6icXeloek

- Ki a mese írója?

- Ki a világ vándora?

- Kik beszélgetnek?

 Móra Ferenc: A világ vándora című írásának elolvasása

- Melyik találós kérdést találod meg a szövegben?

- Ki az esőcsepp „parancsolója”?

- Merre járt már a kis esőcsepp?

https://www.youtube.com/watch?v=4L6icXeloek


vízcsepp pára harmat

A csoport megkapja segítségül a képeket is.  

Lehetséges megoldás:(szükség esetén keressék ki az Ablak-Zsiráfból; pára 130. oldal, harmat 

69. oldal)

Vízcsepp: A víznek a cseppje, egy cseppnyi víz.

Pára: Levegőben eloszló apró vízcseppek.

Harmat: Éjszaka vagy hajnalban a növényeken kialakuló apró vízcseppek.

II/3. A szöveghez kapcsolódó csoportfeladatok

1. csoport: Készítsetek szómagyarázatot! Próbáljátok a saját

szavaitokkal megfogalmazni!

A képek az ingyenes Bing Képkeresőn találhatók.



2. csoport:

Készítsetek TV interjút a Móra Ferenc írásából megismert vízcseppel!

3. csoport:

Puzzle kirakása

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3412e43e2b05

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3412e43e2b05


A napsugarak meleget árasztanak. Naponta nagyon sok folyóvizet, tavat, tengervizet

melegítenek fel. A meleg hatására ezek a vízfelületek párolognak, s nagyon apró

vízrészecskék felemelkednek a levegőbe. A felemelkedés közben felhővé állnak

össze. A magasban ezek a felhők lehűlnek, s amikor a felhőben a vízcseppek súlya

nehezebb, mint a levegő, akkor valamilyen csapadék formájában lehullnak a földre.

A csapadékvíz leszivárog a talajba. Források vizében jut a felszínre, és erek,

patakok, folyók vizét táplálja. A folyók vize végül a tavakba, tengerekbe ömlik, s

ezután minden kezdődik elölről.

Miket melegítenek fel a napsugarak?

Mit csinálnak az apró vízrészecskék?

Mikor hull le a csapadék?

Hová jut a lehullott csapadék?

4. csoport:

Olvassátok el figyelmesen az ismeretterjesztő szöveget, majd

válaszoljatok röviden a kérdésekre!



II/4. A csoportfeladatok ellenőrzése, értékelése:

- Az 1. csoport felolvassa az általuk készített szómagyarázatot

- A 2. csoport előadja az interjút

- A 3. és a 4. csoport pedig együtt számol be a kapott feladatról. A

kirakott kép segítségével válaszol a 4-es csoport a kapott kérdéseikre.

A tanulók meghallgatják a csoportok beszámolóit. Értékelik egymást, a

csoportokat.

III. Összegzés:

- Miért nevezi magát ez a kis esőcsepp a világ vándorának?

- Keressük meg a szövegben: Merre járt már a vízcsepp?

- Milyen formában találkozhatunk vele? Hogyan fiatalodik meg?

- Ki irányítja ezt a folyamatot?



IV. A foglalkozást lezáró játék:

Társasjáték 

Minden csoport kap egy játékmezőt, dobókockát, bábukat.

A feladat, hogy juttassák el a saját vízcseppjeiket, a bábukat, a tengerbe!

A csoportban az a  győztes, aki elsőnek ér el a tengerbe.

A játék szabálya:

 Ha a napocskára lépsz, akkor előre léphetsz a vízcseppekre, mert a nap 

felszívja a vízcseppeket.

 Ha a felhőre, akkor egy dobásból kimaradsz, mert elkezd a felhő növekedni.

 Ha az esőfelhőre lépsz, akkor hull az eső a földre, ezért vissza kell menned a 

start utáni első mezőre.

 Ha a szélre lépsz, akkor elsodor a szél a hegyek fölé. Előre léphetsz arra a 

mezőre, ahol a hegyet látod.

 Ha az utolsó mezőre lépsz, ahol a folyók igyekeznek a tengerbe, csak akkor 

tudsz a tengerbe lépni, ha 1-est dobsz!





IV. Értékelés, jutalmazás:

- Hogyan éreztétek magatokat a mai foglalkozáson?

Ha tetszett, akkor helyezd a nevedet a napocska alá, ha annyira nem érezted

jól magad, akkor a felhő alá, amelyből esőcseppek is hullanak. Ha valami miatt

jó is volt meg nem is, akkor a felhő alá.

- Közösen megfogalmazzuk, kiknek a munkája volt ma különösen értékes.

Jutalmuk egy-egy színező.

Ajándék kifestő nyomtatható: https://titihajnalka.eu/irasaim-gyerekeknek/kitalalos-kifesto-1-
36



Jutalomének:

Közös daltanulás, daléneklés

Gryllus Vilmos: Csepp, csepp, csepereg….

https://www.youtube.com/watch?v=KnDDUO

PX-qs



href='https://www.freepik.com/vectors/background'>Backgrou
nd vector created by starline - www.freepik.com</a>

https://www.sutori.com/en/story/olvasas-a-vilag-vandora--
9FM3VMTqPN4bySzLVCMmfudm

https://pixabay.com/hu/vectors/felh%c5%91-rajz-es%c5%91-
es%c5%91cseppek-cseppek-6664918/

Felhasznált források: 

Háttérkép: 

Móra Ferenc: A világ vándora 

a szöveg kinyomtatható: 

Felhő esőcseppekkel: 

Szuper Tudorka Pedagógus Kiadás XVI. Évfolyam 8. szám 16-17. oldal

https://quizlet.com/494974500/viz-korforgasa-diagram/A víz körforgása kép: 

https://www.sutori.com/en/story/olvasas-a-vilag-vandora--9FM3VMTqPN4bySzLVCMmfudm


Köszönöm a figyelmet!

Kellemes szórakozást!

Jó tanulást!



"Ez a ppt a Református Pedagógiai Intézet

által koordinált szaktanácsadói

feladatellátás keretében készült. Részben

vagy egészben történő utánközlése vagy

másolása csak a szerző és az RPI

igazgatójának engedélyével lehetséges. A

ppt-vel kapcsolatban minden szerzői

felelősség a készítőt terheli.„


