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Ha öreg leszel…
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

(magyar, társadalmi ismeretek, vizuális kultúra/
technika)

A nagyszülőkkel általában igen szoros a kapcsolata a gyerekek-
nek, éppen ezért a nagyszülő halálát nagyon nehezen dolgozzák 
fel. Ráadásul kultúránkban tabunak számít az öregség, az örege-
dés folyamata, és leginkább a halál, illetve a gyász. Ezen az órán 
a nagyszülőkkel való kapcsolatról, az életfolyamatokról, a halál-

ról és a gyászról is beszélgetünk a gyerekekkel, amihez nagy segítséget nyújtanak 
az irodalmi művek.

Áttekintő vázlat
4.1 Ha öreg leszel  45 perc

4.1a Korosztályok és mozgásuk  15 perc
4.1b Repülés  20 perc
4.1c Ha öreg leszel  10 perc

4.2 Nagyapa távcsöve  45 perc
4.2a Bátorság  15 perc
4.2b Nagyapa távcsöve  30 perc

Összesen:  2x45 perc

Nyomtassuk ki Tóth Krisztina versét minél nagyobb betűméret-
benǃ Egy lapra csak egy versszak kerüljönǃ 

Vedd figyelembe!
Mivel nagyon érzékeny témáról van szó, ráadásul a gyerekekkel ritkán beszélnek 
róla, csak akkor vegyük elő, ha biztosak vagyunk a pozitív kimenetelbenǃ Ám éppen 
azért, mert a gyerekeket nem segíti szinte semmi a gyászfeldolgozásban, fontos, 
hogy ez egy nyugodt, beszélgetős óra legyenǃ Ha csak a feladatok töredékét tudjuk 
elvégezni, sem gond, ha helyette megnyílnak a gyerekek, és kibeszélik a frusztráci-
óikat, vagy egyszerűen csak megosztják a tapasztalataikat, élményeiket. 
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Tóth Krisztina: 
Évgyűrűk – online
Kiss Ottó: 
Apa, én tudok repülni!
Ágai Ágnes: 
[Ha öreg leszel]
Krusovszky Dénes: Bátor
Kiss Ottó: A nagypapa 
távcsöve

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Nyomtatott verssza-
kok az Évgyűrűk című 
versből
Színes karton 
(vonalas lap)
Olló (ragasztó)
Íróeszköz

ÉVFOLYAM
1−2. osztály

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

4. 
tanegység
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek tudjanak 
beszélni a halállal kap-
csolatos élményeikről, 
értsék meg az öregedés 
folyamatát.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mímes-mozgásos játék
Versolvasás, beszélgetés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Nyomtatott versszakok 
az Évgyűrűk című versből

JEGYZETEIM 

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Ha öreg leszel

4.1a Korosztályok és mozgásuk 
Osszuk a gyerekeket hat csoportra. Minden csoport kapjon egy versszakot 
Tóth Krisztina: Évgyűrűk című verséből. A vers a reftantar.hu-n, a szöveggyűjte-
mény aloldalán található. Olvassák el, majd spontán játékkal mutassák be azokat 
a mozgásokat, amelyek a versszakban szerepelnek.
Végül rakjuk össze a verset helyes sorrendben, és olvassuk is fel (csoportonként 
egy-egy vállalkozó)ǃ 

4.1b Repülés 
Olvassuk el Kiss Ottó Apa, én tudok repülni! című versét, és beszélgessünk 
a következő témákról:
Ki szokott repülésről álmodni? Milyen érzés álmunkban repülni?
Mi történt a versbeszélő gyerek nagypapájával? Miért volt fontos neki a repülés? 
Ki mire emlékszik, milyen emléket őriz a nagyszüleivel kapcsolatban? Mi az, amit 
a nagyszülők megértenek, a szülők nem? Van-e/volt-e olyan titkod, amit csak a 
nagyszülőd tud/tudott? Mi (volt) a kedvenc közös elfoglaltságotok? Mi az / mi 
volt, amit csak és kizárólag a nagyszülőddel csináltál eddig? Van-e, volt-e valami-
lyen titok, amit csak ő tud/tudott?

4.1c Ha öreg leszel 
Beszélgessünk tovább:
Honnan tudjuk, hogy valaki már idős, öreg? Hogyan kell viselkedni az idősekkel 
szemben? Mit jelent az, hogy tisztelettel viselkedjünk velük? Vajon miért kell 
tisztelettel viselkedni az idősekkel? 
Olvassuk el Ágai Ágnes [Ha öreg leszel] című versét, majd beszélgessünk arról, 
hogy miért kell az embernek meghalniaǃ A legegyszerűbb, ha arról beszélünk, 
hogy az emberi test elfárad, és egy idő után már nem képes „működni”. Ahogyan 
az öreg autókban is egyre több alkatrész romlik el, ahogy idősödünk, úgy romla-
nak el vagy gyengülnek meg a különböző szerveink. 

Beszélhetünk a halál teológiai vonatkozásáról is: a Biblia leírása szerint Isten a 
bűneset után döntött úgy, hogy az ember nem lehet örök életű. Ahogy megsoka-
sodott a bűn a földön, az ember életét maximum 120 évben határozta meg (vö. 
1Móz 3,22; 1Móz 6,3). 2020-ban a világ legidősebb embere egy japán hölgy volt, 
aki akkor töltötte a 117. életévét (a hír forrása elérhető a reftantar.hu-n, a szö-
veggyűjtemény aloldalán).
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4.2 Nagyapa távcsöve

4.2a Bátorság 
Krusovszky Dénes Bátor című versének megfelelően rakjunk ki hat széket, 
egy-egy kulcsszóval. Minden szék egy bátorságszintet jelent. A gyerekek (a vers 
ismerete előtt) álljanak ahhoz a székhez, amelyik dologhoz a legtöbb bátorság kell:
• fára mászás
• biciklizés elengedett kézzel
• kóbor kutyával találkozás
• térdhorzsolás
• sötét aluljáró
• nagymama hiánya

Majd olvassuk el a verset, és beszélgessünk arról, hogy miért az a legbátrabb, aki 
nem látja a nagymamáját többéǃ Valóban bátorságról van szó? Szabad-e sírni, ha 
meghal valaki? Miért igen? Miért mondják azt, hogy ne sírj? Van-e ennek értelme? 
(Mármint a nem sírásnak?) Miért jó sírni? 
Miért nem akar mégsem bátor lenni a versbeszélő?

4.2b Nagyapa távcsöve 
A gyerekek olvassák el Kiss Ottó A nagypapa távcsöve című versét, majd 
aki szeretne, osszon meg egy jó emléket a meghalt nagyszülőjével kapcsolatbanǃ 
Akinek még mindegyik nagyszülője él, az is őrizhet velük kapcsolatban olyan 
élményt, amire jó emlékezni, amikor nincsenek a közelben.
Beszélgessünk arról, hogy miért fontosak az emlékekǃ Majd vezessük fel, hogy egy 
olyan délutáni alkalmat tervezünk, ahova szeretnénk a nagyszülőket meghívni, és 
ahol az emlékekről lesz szóǃ Készítsük el ennek az alkalomnak a meghívóját!

1. Hajtsunk félbe egy A/5-ös színes kartontǃ A kartonra helyezzék rá a gyerekek 
a nyitott tenyerüket úgy, hogy a hajtásvonalra essen a mutató- és hüvelyk-
ujjukǃ Az se baj, ha egy kicsit lelóg a papírról. 

2. Rajzolják körül a kezüket, majd vágják kiǃ Ügyeljünk, hogy a hajtásvonalnál 
ne vágják szét a lapot, hogy nyitható „kezeket” kapjunkǃ

3. A gyerekek írják bele a középen szívecskét formázó kézbe a meghívó szöve-
gét, vagy írják le egy vonalas lapra, és ragasszák bele a tenyérbeǃ Elsősök-
nek nyomtassuk ki a meghívó szövegét, és azt ragasszák bele a tenyérbeǃ 

A reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán megtaláljuk a meghívó képét és 
elkészítési módját angol nyelven, képekkel illusztrálva. 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek tudjanak 
beszélni a nagyszüleikkel 
kapcsolatos élményeik-
ről, emlékeikről.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos bátorságteszt
Versolvasás, beszélgetés
Meghívó készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Színes karton (vonalas 
lap)
Olló (ragasztó)
Íróeszköz
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