
Téma: Vers: Büki Péter: A locsogó pocsolya  

Tanítási óra: olvasás  

osztály: 2.osztály    

Munkaforma: frontális, egyéni, csoportos 

Fejlesztendő területek: szókincsfejlesztés, figyelem,  együttműködés, analízis-szintézis képesség,  

Cél: 

 - a vers hangulatának átélése, azonosítása saját élménnyel 

 - az olvasási  készség fejlesztése 

 - a verstani ismeretek alapozása(ritmus, rím) 

 - beszédfejlesztés: tartalommondás, spontán beszéd 

 

 

 

Az óra menete: 

I. Motiválás:  Kiválasztottam  néhány illusztrációt a Szitakötő folyóirat őszi számából. Az egymás 
melletti képek csak látszólag egyformák. Vajon megtaláljátok a képek közti különbségeket? 
Mindegyikben ötöt talász. ( melléklet) 
 

II. Célkitűzés:  A mai olvasmányunk címét a  következő rejtvényből tudhatod meg! 
 

 

 

 

 

 

 

 



III. Az író bemutatása, előfeltételek megfogalmazása a címmel kapcsolatban. 

                                                       

IV. A vers bemutatása: a tanító által. 
- Hallgasd meg a verset! 
- Spontán reakciók meghallgatása. 
- Voltál  már hasonló helyzetben? 
-  

V. A vers feldolgozása: 
- Ismeretlen szavak megbeszélése.(Várhatóan: vaddisznó-ösztön, ketrec, sekély, alantas.) 
- A vers szereplőinek  kiemelése. 
- Milyennek ismereted meg a szereplőket a vers alapján? 
- Hol játszódhat a történet? 
- Mikor történhetett? 
- Miből gondolod? 
- Milyen a vers hangulata? 
- Milyen a vers ritmusa? 
- Találtál benne rímeket? 
 

VI. Néma olvasás 
 

VII. Differenciált csoportmunka: 
a.csoport:   Folytasd a történetet! 
b. csoport:  Válassz ki egy részletet és jelenítsd meg némán, mozdulatokkal! 
c.csoport:   Meséld el egy kisgyermek szemszögéből! 
d.csoport:   Meséld el egy édesanya szemszöbéből! 
 

VIII. Csoportok munkáinak meghallgatása 

       IX:       Levezető játék: Esőerdő 

A játszók széken körben ülnek. Két tenyér a combon, két talp a földet éri. A játékvezető csettintgetni kezd az 
ujjaival. A csettintgetést – valamelyik irányba indulva - egymásután veszik át az egymás mellett ülők. Amikor 
már mindenki csettintget, az irányító abbahagyja ezt, helyette a két tenyerét kezdi összedörzsölni. Ezt is az 
előzőhöz hasonlóan egymás után veszik át a játszók. Akihez még nem ért el a tenyérdörzsölés, azok még 
csettintgetnek. A tenyérdörzsölést követően combcsapkodás, végül lábdobogás következik. Ezután- szintén az 
irányítótól indulva visszacsendesednek. Először tehát lábdobogás, majd combcsapkodás, azután 
tenyérdörzsölés, majd csettintgetés, végül elhallgatás. Ha ügyesek, olyan hanghatás érhető el, mintha egy 
gyorsan elvonuló záport hallanánk. 

IX. Órai munka értékelése 
 

X. Házi feladat: Írj 1-1 példát a tanult mondatfajtákra a versből! 

(Óra folytatása: Szakköri tevékenység : Vizes játékok)

Büki Péter így vall magáról: 
 
„1977-ben születtem Budapesten.  
Építőmérnök diplomát szereztem, 
és többnyire építészként dolgozom. 
Elsősorban festészettel és meseillusztrálással 
foglalkozom a munka mellett, de időnként 
verseket is írok.” 

 

 



 

 

 

Melléklet:  

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Megoldás: 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 


