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Egyéb ötletek
7.1 Soroló versiskola

Kántor Péter: Választhatsz című versének feldolgozását kezdjük a Meseváros 
című 3. tanegységben leírtak szerint, majd a strófa- és szószerkezet megfigyelé-
sével induljunk el a kreatív versalkotás irányába: 
Figyeljük meg a versszakokban elhelyezett különös szavakat az ismétlődő elemek 
nélkülǃ Milyen szabályszerűségeket fedezhetünk fel?
Figyeljük meg az első versszakot:

körömház 
toronybolt 
szederfa 
koromfolt

• három szótagos szavak
• összetett szavak (két szóból)
• minden második sor rímel (xaxa – félrím)
• közel azonos ritmus: ti-tá-tá

Találunk-e a többi szakaszban ezektől eltérő szavakat a sorok végén? Keressünk 
eltéréseket:

• négy-öt szótagos szavak: görögdinnyék, spanyolnarancsok
• két különálló szó: hat lakat, fél kesztyű
• egyetlen, tagolatlan szó: komornyik, parancsnok, csengettyű
• a rímszerkezetben nincs eltérés
• eltérő ritmus: tá-tá-tá: pl. skótszoknya, csengettyű

Alkossunk hasonló szabályok szerint összeállított szóbokrokat, amikben azért 
lehetnek eltérésekǃ Pl.:

papírlap
homokvár
sugárút
kerékpár

karantén
rakéta
sóbálvány
fakréta
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Soroló szerkezetű vers 
strófa- és szószerkezeté-
nek megfigyelése, alkotó 
alkalmazása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Strófák megfigyelése: 
szavak és szabályszerű-
ségek
Szóbokrok alkotása
Strófa- és versalkotás

7. 
tanegység

30
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Gondolatébresztő 
beszélgetés és mese-
szövés a versgondolatok 
nyomán.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás, beszélgetés
Szóbeli (írásbeli) me-
sealkotás, illusztráció
(bibliai párhuzamok, 
párhuzamos szerkezetek)

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap/írólap, 
rajzeszköz
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A szóbokrokat helyettesítsük be a versszakok ismétlődő szerkezetébe, ahol szin-
tén lehetnek eltérések:

Van egy papírlap
meg egy homokvár
meg egy sugárút
meg egy kerékpár

Volt egy karantén
meg egy rakéta
meg egy sóbálvány
és egy fakréta

Végül a gyerekek alkossanak hasonló, de önállóan kitalált és alkalmazott szabá-
lyok szerint soroló szerkezetű versszakot vagy több versszakból álló versetǃ Pl.:

Télen papírlap
nyáron homokvár
ősszel sugárút
tavasszal apuval egy 
tandem kerékpár

7.2 A világ és a mese vége

Olvassák el a gyerekek Kiss Ottó: A világ vége és Zelk Zoltán: Mese című kétsoros 
versétǃ 
A versek rövidek és elgondolkodtatóak. Beszélgessünk: 
Mi jut a versekről az eszetekbe? 
Hol van a világ vége? Vagy hol lehet? Hogy lehet túlmenni rajta?
Meddig él az ember? Meddig él a mesehős? Hogyan élhet a halála után?

Képzeljétek el azt a mesét, amelyik úgy kezdődik, mint Kiss Ottó: A világ vége 
című verseǃ
És képzeljétek el azt a mesét, amelyik úgy fejeződik be, mint Zelk Zoltán: Mese 
című verseǃ
Meséljétek el az egyiket a kettő közülǃ Ha valaki szeretné, le is írhatja. Rajzot is 
készíthettek hozzá.

45
perc
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Vedd figyelembe!
Mindkét vers aforisztikus tömörségű, ami a bölcsességirodalom sajátossága. Ilye-
nek a Példabeszédek könyve mondásai is, köztük sok kétsoros, gondolatritmusra 
épülő vers.
Pl.:

Az embernek az értelme terveli ki útját, 
de az Úr irányítja járását.
 (Péld 16,9)

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, 
még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.
 (Péld 22,6)
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