
MIT AKARUNK ELÉRNI?
A versben megfogalma-
zott ellentétpár játékos 
átélése, szerepének 
megfogalmazása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mímes mozgásos játék
Mondókajáték mozgással
Baráti beszélgetés

JEGYZETEIM

Egyéb ötletek
7.1. Jóban-rosszban lenni

Kántor Péter: Őszre fordul című versének témáit nem merítettük ki teljesen a 4. 
tanegységben.
Hangsúlyos a jóban vagyunk – rosszban vagyunk motívum, amire szintén építhe-
tünk feladatokat, játékokat. Néhány ötlet:

Üldögélő
Válasszanak a gyerekek párt maguknak, és párban üljenek le egymás mellé két-
két székre vagy egy-egy padra! Csupán az üldögélésükkel (testtartás, távolságtar-
tás, mimika stb.), hangadás, beszéd nélkül fejezzék ki először azt, hogy rosszban 
vannak, majd azt, hogy jóban vannak!

Mondókázó
Valószínűleg ismerik a gyerekek a következő mondókát, ami kisgyerek és felnőtt 
között úgy működik, hogy a felnőtt mondogatja, miközben összedörzsölik az 
orrukat. Ilyen az eszkimó köszöntés is. Jó barátok is megtehetik ezt (ha nincs kö-
telező távolságtartás éppen), az ismert és a Kántor Péter-vers nyomán átalakított 
változattal:

Pisze, pisze,
én is pisze,
te is pisze,
gyere, pisze,
vesszünk össze.

Pisze, pisze,
én is pisze,
te is pisze,
gyere, pisze,
béküljünk ki!

Vedd figyelembe!
A mondóka szerepel az ABC kuckó című ábécéskönyvünkben is, a p-hang/betű 
kuckójánál.

Jóban-rosszban
Kitartani egymás mellett „jóban-rosszban” a házassági eskü szövegéből való, de 
a barátokra is igaz. 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Érzékelés és mozgás 
összekapcsolása a 
versélménnyel és 
jelentéssel.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Érzékelő játék: hangfel-
ismerés
Mozdulat- és hangutánzó 
játék 
Vers értelmezése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Anyagok, tárgyak a hang-
megfigyeléshez

Jó barátok üljenek össze, és beszéljék meg, mi mindent tudnának csinálni „jó-
ban-rosszban”! Mit jelent „jóban-rosszban” barátnak maradni, kitartani egymás 
mellett?

7.2. Leskelő-harangozó

7.2a Hallgatózó-leskelő
Hajtsák le a gyerekek a fejüket a padra, takarják is el a szemüket a két 
kezükkel. Érzékelő játék következik: 
Hangokat fogtok hallani. Kitaláljátok-e, hogy minek a hangja? Ha igen, ki lehet 
lesni az ujjaitok közül, és megnézni, tényleg az-e, amire gondoltatok.
A pedagógus közben különböző anyagokkal, tárgyakkal hangokat, zörejeket kelt. 
Pl.:
• egy újságpapírt összegyűr
• nejlonszatyorban kotorászik
• kulcsot csörget
• mogyorót vagy diót zörget
• üvegpoharat ütöget
• száraz faágat tördel
• csengővel csenget stb.

7.2b Harangozó
Az alábbi hangutánzó mondókákkal idézzük meg a harangok hangját és 
mozgását is! Hangoztassuk, és ütemre dülöngéljünk:

Giling-galang,
szól a harang.

Giling-galang, giling-galang,
szól reggel a kicsi harang.

Majd olvassuk el Zelk Zoltán: Közeleg című versét! Mi leskel, mi harangozik a 
versben?
Hogyan harangoznak a lombok? Mit jelent ez? 

Átalakítva a harangos mondókát, hangoztassuk és dülöngéljünk így:

Giling-galang, giling-galang,
megmozdul a levélharang.
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Végül álljunk fel, most fák leszünk, felemelt karral, ez lesz a lomb, amit a szél 
mozgat! Mondogathatjuk is, Zelk Zoltán szavaival: 

Harangoznak a lombok.
Harangoznak a lombok.

Vedd figyelembe!
A két harangos mondóka szerepel az ABC kuckó című ábécéskönyvünkben is, a 
g-hang/betű kuckójánál.

7.3 Sóhajtások

Az alábbi két vers feldolgozását második osztályosok számára ajánljuk.

7.3a Őszi sóhajok
Sóhajtsatok! Sóhajtsatok jó nagyot, hogy halljuk is!
Sóhajtsatok egyenként, egymás után, így kezdve a mondatot: „De jó volna…” – és 
fejezzétek be a mondatot azzal, hogy mi volna jó! 

Miután körbement a sóhajos kívánság, olvassa fel a pedagógus Kiss Lehel: Őszi 
sóhaj című versét! A gyerekek figyeljék meg, miért sóhajt nagyot a versbeszélő!
Ki lehet ő?

Beszélgessünk a fenti kérdések nyomán! 
Beszéljük meg, mit jelent: „ülni nyakig nyárban”!
És az mit jelent, hogy „már bele se férek” a hintába? Mi történik egy év alatt? 

7.3b Augusztusi sóhajtás
Sóhajtsunk tovább! Figyeljétek meg, miért sóhajt a következő vers be-
szélője? Ő ki lehet?
A pedagógus olvassa fel Kovács András Ferenc: Augusztusi sóhajtás című versét is!

Beszélgessünk a fenti kérdések nyomán! Miért gondolhatjuk, hogy a versbeszélő 
most nem gyerek, hanem felnőtt?
Mit jelent ez a sor: „hova tűntél, kicsi lányom?” 
Hova tűnhetett a lánya? Mi történt vele? Ötleteljünk!
Majd gondoljunk bele ebbe a lehetőségbe: a kislány már megnőtt, nem kicsi lány. 
Hanem iskolás nagylány. Vagy még nagyobb, igazi felnőtt.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A versekben megfogal-
mazódó élmény átélése, 
személyessé tétele.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Projekciós játék
Vershallgatás, értelmező 
beszélgetés
Kreatív írás: személyes 
sóhajok

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
A versek elérhetők 
a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán
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Mit jelentenek ezek a képek, hogy kell őket elképzelni:
• rövidülnek a napok – rövidebb a nappal, hosszabb az éjszaka
• az ég mély tüze kékebb – a sötét még sötétebb
• kezedben kigyúl a pipacsláng – a pipacs olyan, mint a gyertyaláng
• a fény megtör az árnyon – hosszabbak az árnyékok, több az árnyék, mint a fény
• leng a tücsökhang – a hang úgy lengedezik, mint a hinta vagy szalag a szélben 

7.3c Szeptemberi sóhajtás
Írd le néhány mondattal, te miért sóhajtasz nagyot most szeptemberben? 
Mit sajnálsz a nyárból? Mi a helyzet a sulival? Mi okoz nehézséget?

Írásaikat fel is olvashatják az arra vállalkozó gyerekek.
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