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Készítette: Nagyné Kozma Ildikó 

 

Nevelői munka Tanulói munka Eszköz Idő 

Ismerkedjetek meg a 

Szitakötő 26. számával. 

Ki, melyik szemelvényt 

szeretné elolvasni? Vajon 

miről szólhat? 

Párokban végiglapozzák, 

ismerkednek az újsággal 

(cím meditáció) 

Szitakötő 26. 

2 perc 

Ajánlások meghallgatása. Ajánlások, miért ragadta 

meg a figyelmét? 
3 perc 

Az elveszett hegedűt 

választottam, 

feldolgozásra. 

Szitakötő 4-5 oldal 

kinyitása 

11 perc 
Stafétaolvasással 

ismerkedünk meg a 

történettel. Vajon milyen 

rovarról szólhat a történet? 

A „Tücsök és a hangya” 

mesét ismerik a 

gyerekek.  
 

Van-e ismeretlen kifejezés 

az olvasmányban? 

Várható szó: turné, 

koncert – szómagyarázat 
 1 perc 

Kik a történet szereplői? Frontális munka. 

felsorolás 

Ppt: 2. 1 perc 
A három szereplőből a 

dián, az egyik mesefigura.  

Tücsök megnevezése. A 

rózsabogár és a hőscincér 

felismerése. 

Mivel zenél a tücsök? Előzetes tudás és a dia 

segítségével megnevezik 

a hangadó szerveiket. 

Dia: 3. 1 perc 

Jellemezzétek: 

1. a tücsköt 

2. a rózsabogarat 

3. a hőscincért! 

Milyen szeretni való 

tulajdonságaikat 

ismertétek meg? 

Csoport munka: 

(párokban is jól 

dolgoznak, a 

hagyományos terem 

elrendezésben), lapra 

rögzítenek. 

Dia: 4. 5 perc 



Nevelő táblára írja. 

Egy-egy rovar felsorolt 

tulajdonságait a másik két 

csoport kritikával illetheti. 

Csoportok felsorolják az 

állatok tulajdonságait. 

Pozitív tulajdonságokat 

kiemelik. 

Tábla 

5 perc 

A közös tulajdonságok lehetővé teszik hármójuk 

barátságát? 
Táblán aláhúzva 

Te kit választanál 

barátoddá? Sorolj fel 

néhány – általad fontosnak 

tartott – tulajdonságát! 

Frontálisan 

megbeszéljük, ki lehet 

jóbarát. 
Dia: 5. 3 perc 

Ismertek-e a tücsökről 

másik történetet? 

A tücsök és a hangya 

mesében milyen tulajdon-

ságokkal ruházták fel? 

A „Tücsök és a hangya” 

meséből a gyerekek 

kevésé pozitív tulajdon-

ságokat sorolnak fel. 

Dia: 6. 

2 perc 

Melyik történetben 

szimpatikusabb a tücsök, 

miért? 

 Válaszok, indoklással. 

2 perc 

Milyen hangadó rovarokat 

ismerünk? 

Saját tapasztalatból: méh, 

légy, …. 
 2 perc 

Szöcske, sáskák, cincérek, 

Bence poloska, Énekes 

kabóca hangadása. 

Egyéni élmények. 
Dia: 7. 8. 9. 10. 

11 
5 perc 

Játszunk! 

Alakítsunk kört…. 

„Cini – cini muzsika…” 

Mozgásos játékkal oldjuk 

a beszélgetést. 

Dia: 12. 2 perc 

 

 

Veszprém, 2014. 06. 10. 



Laczik-Pintér Edit: Az elveszett     
                                    hegedű 

Szerkesztette: Nagyné                    

                        Kozma Ildikó 

           a 2.A osztály részére 



Kik a történet szereplői? 

 



Tücsökzene  

 

A szöcskékéhez hasonló 

ciripelő ér mindkét 

szárnyukon kifejlődött, 

ezért mindkettővel 

tudnak ciripelni.  



Csoportmunka 

Jellemezzétek: 

1. a tücsköt 

2. a rózsabogarat 

3. a hőscincért! 

Milyen szeretni való tulajdonságaikat 

ismertétek meg? 



Te kit választanál barátoddá? 

 

 Sorolj fel néhány – általad fontosnak tartott –

tulajdonságát! 



Ismertek-e a tücsökről másik 
történetet? 

 A tücsök és a hangya mesében milyen 

tulajdonságokkal ruházták fel? 



Tudsz-e olyan rovarokat, amelyek 
szintén hallható hangokat adnak ki? 

 Virág 

szöcske 



A sáskák: 

Többségehangadás- 

kor az első 

szárnyán lévő 

ciripelő érhez 

dörzsöli az 

ugrólábán lévő 

kitin-

kiemelkedéseket.  



Cincérek: 

többnyire 

cirpelő 

hangot 

adnak 



Bence poloska 

 



Énekes kabóca: 

hang adó készü- 

lékük a test 

oldalán, az első 

haslemezen 

kifejlődött finom 

hártyácskák 

sora.  



Játszunk! 

 

Cini – cini muzsika, 

Táncol a kis Zsuzsika. 

Jobbra dűl, balra dűl, 

Tücsök koma hegedül. 



Forrás: 

 Szitakötő 26. szám Liget Műhely Alapítvány 

2014. 

 Wikipedia 
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