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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Az alkonyati színes fel-
hők mesei hangulatának 
átélése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vershallgatás
Képalkotás: rajzolás, 
festés
Bibliai párhuzam felele-
venítése
Dalhallgatás

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
A vers elérhető a reftan-
tar.hu-n, a szöveggyűjte-
mény aloldalán

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A versritmus felismerése, 
hangoztatása, átélése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers hangos olvasása, 
ritmizálása

JEGYZETEIM 

Egyéb ötletek
7.1 Felhőbárányok

Olvassuk fel a gyerekeknek Móra Ferenc Szeretem én nagyon című versét! Régies 
szöveg, ezért elképzelhető, hogy értelmezési problémákat okoz. Éppen ezért ne 
olvassák el a gyerekek önállóan, hanem először a pedagógus adja elő! A gyerekek 
befogadóként legyenek jelen a felolvasásban, érezzék át a hangulatát, képzeljék 
el a képeit! Mivel az érzelmi átélés az elsődleges, ne elemezzük, ne magyarázzuk 
túl a verset! 

Rajzolják vagy fessék le a gyerekek a bárányfelhőnyájat és a teliholdpásztort, 
ahogy elképzelik! Előtte beszéljük meg, milyen színek szerepelnek a szövegben, 
és milyen színeket látunk még, ha elképzeljük a képet! Fontos, hogy a viola, vio-
lás kifejezést megmagyarázzuk: lila, lilás jelentésű. 

Feleleveníthetjük a gyerekekkel az Elveszett bárány történetét is. Segít benne a 
Volt egy pásztor kezdetű dal, amely az elveszett bárány történetét meséli el, az A 
part alatt… kezdetű gyermekdal dallamára. A dal szövege a videó alatt a legördülő 
menüben megtalálható (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán).

7.2 Bolygó zápor ritmus

Weöres Sándor: Bolygó zápor című versét jelenléti órán közösen ritmizálhatjuk, 
és néhány ismétlés után a gyerekek meg is tanulhatják a szöveget. A vers idő-
mértékes ritmusa a következő:

    Bolygó zápor  ꟷ  ꟷ  ꟷ  ꟷ   tá-tá-tá-tá
    libben, táncol,   ꟷ  ꟷ  ꟷ  ꟷ  tá-tá-tá-tá
suhog a fü sürüjén, fa ágán.  U U U U U U ꟷ │ U ꟷ  ꟷ   ti-ti-ti-ti-ti-ti-tá │ ti-tá-tá
    Kéklő halvány  ꟷ  ꟷ  ꟷ  ꟷ  tá-tá-tá-tá
    felhők alján  ꟷ  ꟷ  ꟷ  ꟷ   tá-tá-tá-tá
kivirul a ragyogó szivárvány.  U U U U U U ꟷ │ U ꟷ  ꟷ  ti-ti-ti-ti-ti-ti-tá │ ti-tá-tá

Vedd figyelembe!
Távoktatással való feldolgozását lásd a 6. tanegységben.

7. 
tanegység

45
perc

15
perc
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7.3 Varjúnóta

Kezdjük a varjúnótát hangutánzó játékkal:
Láttatok már varjúcsapatot? Hallottátok, hogyan kárognak?
Most mi is varjúcsapat leszünk. Károgjunk együtt!

Ti leszek a varjúkórus, én (a tanító) leszek a varjúnótás. Hallgassátok meg Zelk 
Zoltán: Varjúnóta című versét! Amikor azt a szót halljátok, kár, ti is károgjatok 
egyet! (De csak akkor, különben hallgassatok!)

Tanítsuk meg a gyerekeknek az ismétlődő kár érte, kár sort, és adjuk elő úgy a 
verset, hogy ezeket a sorokat jeladásra együtt mondják a gyerekek!

Végül játszhatunk szóló-kórus párbeszédet úgy is, hogy a kórusnak nemcsak 
akkor intünk, amikor a versben szerepel a sor. Minden versszakba beszúrhatunk 
egy-két kár érte, kár-t, akár kétsoronként, akár a versszak végén.

7.4 Szivárványtánc

Egy leplekkel vagy széles szalagokkal, egyszerű mozgásokból álló koreográfi-
át már elsősöknek is meg tudunk tanítani, és ha tartunk ősszel Teremtés hete 
programot, elő is adhatjuk a gyerekekkel. (Videófilmen elérhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény aloldalán.)
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