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JEGYZETEIM 

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Bartos Erika: 
Nem akarok
Birtalan Ferenc: 
A Csorba Piri
Janikovszky Éva
Velem mindig történik 
valami (részlet)
Hervay Gizella: 
Elfelejtő-mese
Lackfi János: Dobozfejű 
Zsuzsika (részlet)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Internet, projektor, 
hangfal

Tábla, kréta/filc
Anyagok, eszközök a 
textilkollázshoz
Rajzlap, hullámpapír, 
sajtos doboz

ÉVFOLYAM
1. és 2. osztály

Nehéz iskolásnak lenni
3x45 perces komplex témanap 

(magyar, matematika, vizuális kultúra)

Az iskolába járás nem egyszerű dolog. Számos akadályozó ténye-
zőt kell leküzdenie a gyereknek, amíg eljut az osztályterem ajtajá-
ba, és ki tudja, hogy ott mi vár rá? Ezt a feszültséget próbáljuk 
meg oldani az irodalmi alkotások, a humor és a kreatív feldolgo-
zás eszközeivel. 

Áttekintő vázlat
5.1 „Nemakarások”  45 perc

5.1a Közmondások  10 perc
5.1b Nem akarásnak…  10 perc
5.1c Hisztiségek  10 perc
5.1d Reggeli hiszti  15 perc

5.2 Elevenek  30 perc
5.2a Csorba Piri  15 perc
5.2b Elevenek  15 perc

5.3 Elveszett fejek  60 perc
5.3a Kobak feje  15 perc
5.3b Dobozfejű Zsuzsika  45 perc

Összesen:  3x45 perc

Már a tanév elején érdemes arra kérni a szülőket, hogy gyűjtse-
nek textil- és fonalmaradékokat, gombokat, szalagokat, egyéb 
izgalmas anyagokat, amiket a kollázskészítésnél felhasználha-
tunk. Mostani munkánkhoz sajtos dobozokra vagy hullámpapírra 
is szükség lesz.

Minden prózaszöveg elolvasása valószínűleg megterhelő a gye-
rekeknek, így a pedagógus is nyugodtan felolvashat közülük 
egyet-kettőt. Érdemes a gyerek-felnőtt felolvasás ritmusát minél 
változatosabbá tenni. A hallás által szerzett élmény egyenrangú 
az olvasottal, nem szükséges mindent a hangos olvasás 
gyakorlásának alárendelni.

5. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

Megjegyzés



JEGYZETEIM

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 „Nemakarások”

5.1a Közmondások
A Közmondások című tankockán párosítsuk a félbevágott közmondásokat, 
majd beszéljük meg, melyik mit jelent (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjte-
mény aloldalán). 

5.1b Nem akarásnak 
Olvassuk el Bartos Erika Nem akarok című versét, közben a gyerekek 
figyeljék meg, hogy szerintük melyik közmondás illik leginkább a versre!
Megbeszélés után a gyerekek alkossanak kis csoportokat. A tankockán lévő 
közmondásokat írjuk ki külön-külön cédulákra! Minden csoport húzzon egy köz-
mondást! A csoportok beszéljék meg, hogy az adott közmondás miért illik Bartos 
Erika versére!

5.1c Hisztiségek 
Vajon ki beszél ebben a versben? Gyűjtsük össze, mi mindent nem akar! 
Beszélgessünk arról, hogy ismerős-e nekünk ez a jelenet? Mit nem akar valójában 
a versbeszélő? 
Mi milyen kifogásokat keresünk (mi mindent nem akarunk), amikor nincs ked-
vünk iskolába menni?

Olvassuk fel úgy a verset, mintha egy valódi reggeli hiszti lenne: 
• emelt hangerővel, a mondat elején toppantásokkal,
• fokozva a hangerőt, egyre jobban belehergelődve!

Variáció
A hisztis olvasójáték is történhet csoportmunkában: 4-4 fős csoportok olvassa-
nak össze úgy, hogy minden mondatot más-más olvas! Így egy gyerekre 2 mondat 
jut. Az egymást hergelő, iskolába menni nem akaró testvérek hangulatát idézze 
fel a jelenet!
A csoportok egymás mellett, párhuzamosan olvashatnak. Így elég nagy ricsaj lesz 
a teremben, de a feszültségoldó játék, ha jól sikerül, megéri.

5.1d Reggeli hiszti 
A gyerekek írjanak verset Bartos Erika versének a mintájára, amely bemu-
tatja, hogy ők miért és hogyan szoktak reggelenként hisztizni! 
A versalkotás (elsősöknél) történhet közösen, szóban, másodikosok párban vagy 
egyénileg is írhatnak verset. 
Akinek ez nem megy, nyugodtan átválthat prózára. Elég, ha a soroló szerkezetet 
megtartja: sorolja egymás után, mi nem tetszik, mi nem megy!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A közmondások tükrében 
azonosuljanak a gyere-
kek a vers beszélőjével, 
és alkossák meg saját 
versüket, szövegüket.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Közmondások párosítása
Versolvasás, beszélgetés 
a versről, érvelések
Kifejező hangos olvasás
Kreatív írás: vers, esetleg 
próza – soroló szerkezet

10
perc

15
perc

10
perc

10
perc

45
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A „rossz” és az „eleven” 
kifejezésének differen-
ciálása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Jellemzés név alapján
Versolvasás, beszélgetés 
a versről
Jellemvonások gyűjtése
Szavak jelentése, szino-
nimagyűjtés
Szövegolvasás, beszélge-
tés a szövegről

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tábla, kréta/filc

5.2 Elevenek 

5.2a Csorba Piri 
Írjuk fel a táblára ezt a nevet: Csorba Piri, és kérjük meg a gyerekeket, kép-
zeljék el, hogy milyen is lehet ez a kislány! Milyen tulajdonságokat sugall a Csorba 
név? Tudjuk-e, mit jelent? Melyik név rövidülése a Piri? (Piroska) Milyen lehet egy 
Piri? Ha valakit a piros szín jellemez, akkor milyen tulajdonságai lehetnek?

Olvassuk el Birtalan Ferenc A Csorba Piri című versét!
Kicsoda Csorba Piri? Mit tudunk meg róla? Milyen „rosszaságokat” követ el?
Rajzoljunk egy nagy kört a táblára, és osszuk annyi cikkre, ahány „rosszaságot” 
elkövet Piri! A körcikkre írjuk rá tömören a „rosszaságot”, pl.: nem akar felkelni, 
turkálja az ételt, stb. A gyerekek jöjjenek ki a táblához, és írják bele a monog-
ramjukat (vagy csak húzzanak egy vonalat) abba a körcikkbe, ami már előfordult 
velük!
Van-e a felsoroltak között olyan „rosszaság”, amit nem követtünk még el? És mi 
az, amit a legtöbben elkövetünk?
Beszélgessünk arról, hogy ezek valódi „rosszaságok”-e, vagy esetleg valami más-
ról van szó! Minek nevezhetnénk Piri „rosszaságait”? 

5.2b Elevenek 
Kérdezzük meg a gyerekeket, mit jelent az a szó, hogy „eleven”? Fontos, 
hogy elhangozzék, hogy aki eleven, az élő. Mi mindent csinál az, aki eleven? Gyűjt-
sünk minél több szót, kifejezést, amit egy eleven lény (értsd: élő lény – élőlény), 
egy élő gyerek csinálni szokott! Ezeket a szavakat írjuk fel a táblára!
Majd olvassuk el Janikovszky Éva Velem mindig történik valami című könyvének 
részletét, és beszéljük meg, hogy mit jelent itt az „eleven” szó! Majd nézzük meg 
a táblán a szógyűjtésünket, és a gyerekek karikázzák be piros krétával, melyek 
azok a szavak, amelyek jellemzőek egy élő gyerekre, mégis elevenségnek tűnik az 
iskolában, az osztályban! Beszélgessünk arról is, hogy vajon miért van ez így? 

Vedd figyelembe!
Janikovszky Éva Már iskolás vagyok című könyvéből is találunk egy részletet az 
online anyagok között (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán). 
Ez alkalmas az egyéni differenciálásra, pl. feladható otthoni olvasmánynak, vá-
lasztható írásos feladattal. (Lásd bővebben az Egyéb ötletek között!)

15
perc

15
perc

45
perc
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5.3 Elveszett fejek

5.3a Kobak feje 
A gyerekek olvassák el Hervay Gizella Elfelejtő-meséjét, és beszéljük meg, 
kivel történt már hasonló! Mégis, miért vicces ez a történet? Majd közösen készít-
sünk táblázatot arról, melyik nap ki, mit felejtett el:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

Kobak ceruza radír vonalzó számtanfüzet nyelvtankönyv ellenőrző

Mama só paprika lekvár hús vaj rakott 
krumpli

A vasárnap lett aztán a nagy elfelejtő-nap. Mi minden történt ekkor?
Mit tanult meg a héten Kobak?
Mit jelent az a szólás, hogy „legközelebb a fejed fogod otthon felejteni”?

Vedd figyelembe!
Hervay Gizella: Kobak könyve című könyvében összegyűjtve találjuk Kobak-me-
séit, ami az interneten is elérhető (lásd a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény 
aloldalán).

5.3b Dobozfejű Zsuzsika 
Olvassuk el Lackfi János Dobozfejű Zsuzsika című történetét, ami egy 
hosszabb mese bevezető részlete! 
Hogyan kapcsolódik Zsuzsika története Kobak történetéhez? Miben hasonlít Zsu-
zsika Kobakhoz?
Mi mindent gyűjtött a dobozfejébe Zsuzsika?
Beszéljük meg, mitől vicces ez a történet?

Az összegyűjtött textil- és fonalmaradékokból, gombokból, szalagokból, illetve 
hullámpapírból készítsenek egy portrét a gyerekek Dobozfejű Zsuzsikáról (eset-
leg Kobakról) textilkollázs technikával papíralapra! Zsuzsika feje egy sajtos doboz 
is lehet. (Néhány motiváló gyerekmunkát találunk a reftantar.hu-n, a szöveggyűj-
temény aloldalán elérhető weboldalon.)
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék fel 
a humort az irodalmi 
művekben, és ismerked-
jenek meg a textilkollázs 
technikájával. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szövegek olvasása, 
értelmezése, összeha-
sonlítása
Beszélgetés 
Textilkollázs készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tábla, kréta/filc
Anyagok, eszközök a 
textilkollázshoz
Rajzlap, hullámpapír, 
sajtos doboz

45
perc

15
perc

60
perc


