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Óratorony/Január
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4. tanegység Jár az óra • 2x45 perces komplex tanóra 
 (ének-zene, magyar, természetismeret, matematika, technika)  159
 • Miklya Zsolt: Válasz Julinak
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 • Krusovszky Dénes: Foltember – online
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A TÉL ÖRÖMEI ÉS AZ ÉVSZAKOK 199
1. tanegység Télbefőtt • 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó és szöveg- és tárgyalkotó óra 
 (magyar, kreatív írás, technika)  200
 • Dániel András: Este
 • Mészöly Ágnes: Télbefőtt 

2. tanegység Jégjátszótér • 45 perces vagy 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó, mozgásos óra 
 (magyar, testnevelés) 205
 • Géczi János: Cserepembe jégvirágot vetek
 • Finy Petra: Jégjátszótér
 • Kányádi Sándor: Tél derekán

3. tanegység Télműhely • Minimum 1x45 vagy 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó, szöveg-és 
 kép/tárgyalkotó óra  téli játékokkal (magyar, kreatív írás, vizuális kultúra, testnevelés)  210
 • Kányádi Sándor: Tél derekán
 • Csík Mónika: Sítúrán 
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4. tanegység Hópelyhek tánca • 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó és képalkotó óra 
 (magyar, tánc, vizuális kultúra)  214
 • Móra Ferenc: A kíváncsi hópelyhek
 • Nyulász Péter: Hókristály keringő
 • Weöres Sándor: Száncsengő

5. tanegység Csikorgó király birodalma • 3x45 perces témanap (magyar, ének-zene, dráma, mozgás, 
 vizuális kultúra, kreatív írás)  219
 • Miklya Zsolt: Végtelen sál
 • Máté Angi: Volt egyszer egy hideg
 • Kányádi Sándor: Csikorgó, a fagykirály

6. tanegység Évszakforgó • 4 tanórányi, 180 perces témanap vagy 5 különálló komplex óra 
 (magyar, technika, ének-zene, tánc és dráma, testnevelés)  223
 • Kiss Ottó: Kedvenc évszakom 
 • Oravecz Imre: a szobában tavasz van
 • Gryllus Vilmos: Kémény tetején - online
 • Balázs Imre József: Bedobozolt nyár - online
 • Lengyel Balázs: Mese a fehércsillagos sündisznóról
 • Bertóti Johanna: Az öt lehunyt szemű madár

7. tanegység Egyéb ötletek  228
 • Kiss Ottó: Ha tél van – online
 • Zelk Zoltán: Hova futsz, te kicsi őz? – online
 • Rónay György: Verebek – online
 • Fekete Vince: Medverapp – online
 • Tandori Dezső: A sárga kis madárcsapat – online
 • Nagy Bandó András: Paletta – online



9

Vigadó/Február
JELMEZTÁR 231
1. tanegység Álruhában • 45 perces szövegfeldolgozó, kép- és szövegalkotó óra 
 (magyar, vizuális kultúra, kreatív írás)  232
 • Dániel András: Álruha

2. tanegység Különös állatkert • Minimum 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó, 
 kép- és szövegalkotó óra  (magyar, dráma, kreatív írás, vizuális kultúra)  234
 • Majoros Nóra: Az angyalok állata
 • Tasnádi Emese: Lénylak – online

3. tanegység Bohóckodás • 4x45 perces komplex témanap 
 (magyar, ének-zene, kreatív írás, vizuális kultúra, testnevelés, technika)  237
 • Müller Péter Sziámi: Mit tudjon egy bohóc?
 • Petőcz András: Dodó és a bohóca
 • Weöres Sándor: A paprikajancsi szerenádja 

4. tanegység Farsang a csillagokban • 1x45 vagy 2x45 perces szövegfeldolgozó,  
 szöveg- és tárgyalkotó óra (magyar, kreatív írás, vizuális kultúra, technika)  242
 • Balázs Imre József: Farsang a csillagokban
 • László Noémi: Csillagok háborúja mondókák
 • Csík Mónika: Titok

5. tanegység Állatok farsangja • Minimum 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó 
 és szövegalkotó óra (magyar, ének-zene, vizuális kultúra, technika)  244
 • Balázs Imre József: Állati farsang

6. tanegység Egyéb ötletek  247
 • Csorba Piroska: Áldott macskaság – online
 • Kiss Lehel: Ha libegő volnék – online
 • Kányádi Sándor: Sóhajtás – online

HŐSÖK, HARCOSOK 249
1. tanegység Hajnali vendég • Minimum 45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 
 (magyar, kreatív írás)  250
 • Zelk Zoltán: Hajnali vendég

2. tanegység Meseszövés • 45 vagy 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 
 (magyar, dráma, kreatív írás, ének-zene)  253
 • Pilinszky János: Aranymadár

3. tanegység A sárkányölő • 2x45 vagy 3x45 perces komplex szövegfeldolgozó,  
 szöveg- és tárgyalkotó óra (magyar, dráma, ének-zene, kreatív írás, technika)  258
 • Tarbay Ede: A sárkányölő
 • Tinódi Sebestyén: Siess keresztyén (részletek)
 • Molnár Krisztina Rita: Lecke

4. tanegység Sárkányok, királyfik, királylányok • Három (esetleg négy) tanórás témanap 
 (magyar, média, kreatív írás, ének-zene)  262
 • Csukás István: Süsü, a sárkány (részletek)
 • Süsüt kitagadják
 • Süsü találkozik a Kóbor Királyfival – A kóbor királyfi dala
 • A bús királylány dala
 • Hétvári Andrea: Királylány koromban
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5. tanegység Nem hatalommal… • Minimum 2x45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra
 (magyar, kreatív írás) 266
 • Fekete Vince: Mesék
 • A szárnyas királyfi – magyar népmese, Benedek Elek feldolgozása

6. tanegység Egyéb ötletek  269
 • Jász Attila: Királyfivariációk – online
 • Kiss Ottó: Jó kövér királyfi – online
 • Mosonyi Aliz: Volt egyszer egy királylány  – Magyarmesék (részlet) – online

TÖRPÉK, ÓRIÁSOK, CSODÁS LÉNYEK 271
1. tanegység Mesebolt • 45 perces szövegfeldolgozó óra (magyar, dráma)  272
 • Gazdag Erzsi: Mesebolt

2. tanegység Félelmetes lények • 2x45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 
 (magyar, ének-zene, kreatív írás, vizuális kultúra)  274
 • Csukás István: Süsü éneke
 • Mosonyi Aliz: Az ordító sárkány boltja
 • Ranschburg Jenő: Több síkon
 • Ranschburg Jenő: Az éjszaka

3. tanegység A Hétfejű Tündér • 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra bibliai kapcsolódással
 (magyar, vizuális kultúra, hittan)   278
 • Lázár Ervin: A Hétfejű Tündér
 • Zákeus története (Lukács 19,1–10)

4. tanegység Bors néni • 3x45 perces komplex témanap, választható mesedélutánnal
 (magyar, kreatív írás, vizuális kultúra, testnevelés)  283
 • Nemes Nagy Ágnes: Amikor Bors néni gyerek volt
 • Nemes Nagy Ágnes: Hol lakik Bors néni? 
 • Nemes Nagy Ágnes: Kéményről kéményre

5. tanegység Óriások és törpék • Minimum 3x45 perces komplex témanap
 (magyar, dráma, kreatív írás, ének-zene, vizuális kultúra)  290
 • Döbrentey Ildikó: Az óriáslány
 • Finy Petra: Pöttömasszony
 • Fodor Sándor: Csipike, az óriás törpe (részlet)

6. tanegység Egyéb ötletek  295
 • Tótfalusi István: Babszem Jankó – online
 • Babszem Jankó – magyar népmese, Arany László feldolgozása – online
 • Vörös István: A boszorkány röpte – online
 • Gyárfás Endre: A vidámpark télen – online
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KÉPTELEN KERTEK 297
1. tanegység Csak csillag ő • 45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 
 (magyar, kreatív írás, vizuális kultúra, dráma)  298
 • Mándy Stefánia: Csak csillag ő 

2. tanegység Kavicscsodák • 45, 2x45 vagy 3x45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra, 
 illetve komplex órablokk (magyar, kreatív írás, vizuális kultúra)  301
 • László Noémi: Kavicsok

3. tanegység Álmodozó • 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó és képalkotó óra 
 (magyar, vizuális kultúra, kreatív írás)  304
 • Balázs Imre József: Biztató
 • Balázs Imre József: Az álomcetli
 • László Noémi: Álmomban

4. tanegység Hibbant állatsoroló • Minimum 2x45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 
 (magyar, kreatív írás)  307
 • Lázár Ervin: A tüskés varabin
 • Balázs Imre József: Lennél-e gőtepásztor?
 • Csík Mónika: Hibbant állatsoroló

5. tanegység Mi lenne, ha… • 45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra (magyar, kreatív írás)  312
 • Gyárfás Endre: Három zsiráf
 • Takács Zsuzsa: Fiók

6. tanegység Padlás • 2x45 vagy 4x45 perces komplex órablokk/témanap 
 (magyar, vizuális kultúra, dráma, kreatív írás)  314
 • Schein Gábor: Padlás
 • Lázár Ervin: Manógyár

7. tanegység Egyéb ötletek  318
 • Kiss Ottó: Ceruza 
 • Hétvári Andrea: Rajzoltam 
 • Dániel András: Repedés – online
 • Miklya Zsolt: Bóbitaszárnyak – online
 • Szilágyi Ákos: A pacahal (részlet) – online
 • Tóth Bálint: A Lánchíd oroszlánjai – online
 • Tóth Krisztina: A tigris – online



Kedves Kollégánk!
Hogy a kezedben tartod a 3-4. osztályos tanulók számára készült szöveggyűjteményhez kapcsolódó Ötlet-
tárat, már ez is jelzi, milyen fontos számodra az irodalom tanítása, a gyerekek olvasóvá nevelése, amelyhez 
új utakat, ötleteket keresel. Ötlettárunk pontosan erre szolgál. Ha szereted az irodalmat, ha nem ijedsz 
meg az új dolgoktól és megközelítésektől, ráadásul szorult beléd jó adag játékkedv és kreativitás, akkor ez 
az anyag neked való. Ha úgy véled, hogy az iskolai munka nem csupán tantárgyak „letanítása”, hanem az 
egyik legcsodálatosabb művészet, amely során a gyerekek személyiségét fejlesztjük, akkor szintén neked 
való ez a tananyag. Ha szeretsz komplex módon gondolkodni, és hiszel abban, hogy a gyerekek kreativitása 
csodákra képes, akkor is nyugodtan belevághatsz ebbe a munkába. Ha hiszed, hogy Isten a világ minden 
csodájában jelen van, amit érdemes a gyerekekkel felfedeztetni, akkor fantasztikus élményekben lehet 
részed ennek a tananyagnak a segítségével. Ráadásul, ha tanítás során mersz alkotó módon, kreatívan hoz-
zányúlni a tananyaghoz, akkor a legjobb helyen jársz, mert vele inspiráló segítséget kapsz a munkádhoz. 

Az Ötlettár egy keresztény értékrendet közvetítő, tevékenység- és felfedező tanulás alapú, összművészeti 
irodalomtanítási módszerre épül, amely a szerzők több évtizedes pedagógiai és tananyagfejlesztői tapasz-
talatát összegzi. A módszer lényege, hogy a pedagógiai folyamatban sokkal hatékonyabban tudunk ered-
ményt elérni, ha nem „tantárgyat/tananyagot tanítunk”, nem „ismereteket adunk át”, hanem a gyerek teljes 
személyiségét bevonva, azt alkotó módon fejlesztjük. A módszer Howard Gardner sokrétű intelligencia 
elméletén alapul, azaz nemcsak a verbális intelligenciát fejlesztjük, hanem több képességterületet kapcso-
lunk össze, akár egy „tanórán” belül is. A tevékenységek igen sokrétűek, de főleg a gyerekekben meglévő 
elemi játékkedvre, kifejezőkészségre és kreativitásra építünk minden alkalommal.

Az Ötlettárban található foglalkozásterveink nem hittanórákat jelentenek, hanem olyan tevékenységekbe 
vonjuk be a gyerekeket, amelyek keresztény értékrendre épülnek (szeretet, empátia, természetvédelem, 
érzékenyítés, együttműködés, problémacentrikus gondolkodás, felelősségvállalás stb.), így nem egyházi 
iskolában is nyugodtan lehet tanítani a tanegységek jó részét. Ám vannak olyan tanegységek is, amelyek 
kifejezetten bibliai történetekhez vagy egyházi ünnepekhez kapcsolódnak. A tananyagot a Református 
Tananyagfejlesztő Csoport felkérésére fejlesztettük, ezért elsősorban a református, protestáns egyházi 
megközelítést követjük a konkrét hittartalmakat közvetítő órákon. Ám fellehető a tananyagban a szentek 
legendái közül is néhány, hiszen Miklós püspök, Szent György lovag vagy Árpádházi Szent Margit életpél-
dája nemcsak a római katolikusok, hanem minden keresztény/keresztyén és gondolkodó ember számára 
építő üzenettel bír. 

A 9-10 éves életkor a rácsodálkozás, gyönyörködés, a felfedezés, a játék kora, de a problémák felismerése, 
a kalandok kora is itt kezdődik. Mindezek átélésével, a tapasztalatszerzéssel alakul ki az a fogékonyság és 
érzékenység, ami a hitbizonyosság, az etikai normák felé is sikerrel vezetheti a gyerekeket. A világról való 
tapasztalatszerzés tehát nem mond ellent a hitnek, sőt annak forrásvidékévé válhat, ha jól élünk vele. 
Gazdagítja, differenciálja a Biblia szövegeinek, gondolatainak befogadását, ahogy a bibliai párhuzamok, 
kapcsolatok megismerése is hasonlóan hat az irodalmi szövegek befogadására.
Sikeres, közös élményekben gazdag munkát kívánnak a tananyag szerzői-szerkesztői:

Miklya Luzsányi Mónika és Miklya Zsolt
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MÓDSZERTANI KISKÁTÉ

Ha végiglapozod a szöveggyűjteményt és az Ötlettárat, biztosan számtalan kérdés felmerül benned, mint 
ahogy felmerült azokban a pedagógusokban is, akik a tananyag kipróbálásában részt vettek. Ezekből a 
gyakran ismételt kérdésekből állítottunk össze egy módszertani kiskátét azzal a céllal, hogy bemutassuk 
azt az újszerű pedagógiai hátteret, amely a tananyag összeállítása során vezérfonalunk volt.

Milyen szövegeket találok a szöveggyűjteményben?

A 3-4. osztályosoknak szóló irodalmi szöveggyűjtemény négy, évszakokhoz kapcsolódó kötetből áll:
• Kezd őszülni a nyár (őszi)
• Angyalmese (téli)
• Gólyahír (tavaszi)
• Napraforgó (nyári)
Az egyes köteteket hónapokra, majd azokat hetekre tagoltuk és kaptak egy-egy fantáziacímet is. 
Például a Kezd őszülni a nyár kötet havi bontása a következő:
• Nyárutó – őszelő (szeptember)
• Körös-körül (október)
• Világ-otthon (november)
Példaként a szeptemberi fejezet heti címei:
• Gyerekkuckó
• Világteremtő csodafa
• Aranylevél
• Pásztorok, vásárok
A szöveggyűjteménybe olyan lírai és prózai műveket szántunk, amelyek vélhetően megszólítják a mai gye-
rekeket, az ő problémáikat, örömeiket, bánataikat, ünnepeiket és hétköznapjaikat mutatják be, dolgozzák 
fel. Éppen ezért olyan, nyelvében friss, sokszor humoros, a gyerekekhez közel álló szövegeket válogattunk, 
elsősorban a 20-21. századi, gyakran a kortárs magyar irodalomból, amelyeket örömmel olvasnak majd a 
gyerekek. Fő célunk volt, hogy a szöveggyűjtemény önmagában is teljes értékű olvasmányélményt nyújtson 
az olvasónak. Bízunk benne, hogy négyrészes, évszakról évszakra más arculatot mutató szöveggyűjtemé-
nyünk a gyerekirodalmi antológiák szintjén is megállja a helyét. 

Miért van ilyen sok szöveg? Mindet meg kell tanítani?
Dehogy. Az egyik legfontosabb, amit ennek az anyagnak a használata közben meg kell tanulni (pedagógus-
ként és gyerekként is), hogy semmi sem kötelező. Olvasni viszont szabad és érdemes, mert az önmagában 
is élményt jelent. A sok szöveg együtt pedig kész regény: olyan szöveghálót alkot, ami mindig nyújt valami 
újat, mindig meglep valamivel. A tanegységek is ebbe az olvasmányélménybe vezetnek be, illetve kapcsol-
nak be minket. A sok szöveg és „óraleírás” lehetőséget nyújt a válogatásra. Hiszen minden gyerekcsoport 
és minden pedagógus más. Más szövegekre tudnak ráhangolódni, más tevékenységek kötik le őket, más-
ként tudják hatékonyan feldolgozni az irodalmi műveket. Azért tartalmaz olyan sokféle szöveget és órát a 
tananyag, hogy mindenki találjon a maga számára megfelelőt. Ahogyan a kipróbálásban részt vevő egyik 
kolléga mondta: „Ez egy terített asztal, amiről mindenki annyit vehet, amennyivel jóllakik!”

Az egyházi ünnepek is megjelennek a szöveggyűjteményben?
Természetesen. De nemcsak az egyházi ünnepek, hanem a nemzeti ünnepeink is. És mivel tudjuk, hogy az 
ünnepi műsor összeállítása minden évben nehéz feladat elé állítja a pedagógusokat, nemcsak megemléke-
ző foglalkozásokat adunk közre, hanem olyan szöveganyagot is, ami segít egy-egy ünnepi műsor összeállí-
tásában. 
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Miért van ilyen sok vers? 
A magyar irodalom – főleg a 20. század második felétől – gyerekversekben igen gazdag, valóságos kincses-
bánya. Ráadásul költőink felnőtteknek szánt versei között is számos olyan darabot találunk, amit a gyere-
kek is nyugodtan olvashatnak. Ne féljünk tőle, a gyerekek szeretik a verseket, ha azok dallamvilága, játékai, 
képei, gondolatai megmozgatják a fantáziájukat. Ha szabadon asszociálhatnak, elgondolkodhatnak egy-egy 
kérdésen vagy furcsa kapcsoláson, ha nem kötelező megtanulni a verset, elég csak beszélgetni róla vagy 
játszani vele, és a ritmusjátékokkal, versszínházzal szinte magától fülükbe mászik egy-egy verssor vagy akár 
az egész vers. A gyerekek versélményre való fogékonyságát érdemes kihasználni, ezért is válogattunk ilyen 
nagy arányban verseket a szöveggyűjteménybe.

Hogyan illeszthetem be a szöveggyűjtemény anyagát a tanmenetembe?
A szöveggyűjtemény témái az állami olvasókönyvek témáihoz is igazodnak, részben párhuzamosak velük, 
részben kiegészítik azokat. (A bevezetés végén egy táblázatban összefoglaltuk a kapcsolódásokat.) Így a 
„normál” olvasás/irodalomórán is taníthatóak a tanegységek. De mivel komplex anyagokról van szó, ahol 
erősen építünk a tantárgyi integrációra, az adott tanegységbe bevont más tanórákon (készségtárgyak, 
környezetismeret stb.) is lehetőségünk nyílhat a szöveggyűjteménnyel dolgozni. Harmadrészt a projekt- és 
témanapok keretében, valamint napközis foglalkozásokon vagy iskolaotthonban is rendszeresen használ-
hatjuk a szöveggyűjtemény olvasmányait és a módszertani segédkönyv ötleteit. És mivel a nyári hónapokra 
is adunk anyagot, ott olyan szervezési formákra is gondoltunk, ami a nyár folyamán megvalósítható: ka-
landtábor, olvasótábor, nyári napközi, családi-gyülekezeti kirándulások, könyvtári foglalkozás, nyári olvas-
mánylista, ajánlott olvasmány önálló feldolgozása. A nyári témák szövegeit és tanegységeit persze tanév 
közben is nyugodtan feldolgozhatjuk, ha megtaláljuk a helyét.

Mire figyeljek a szövegekkel való ismerkedésnél? 
A szövegek olvasásánál nem az olvasástechnika fejlesztését vettük elsődleges feladatul, hanem az olva-
sásélmény megszerzését és gazdagítását. Az érdeklődés fenntartásához (főleg hosszabb szövegek esetén) 
bármilyen olvasási módszer „bevethető”, ebben szabad kezet kapnak a pedagógusok. Tehát nyugodtan 
lehet váltogatni az egyéni hangos és néma olvasást, a kiscsoportban történő felolvasást, a pedagógus be-
mutató olvasását a dramatikus és kifejező hangos olvasással vagy az olvasás játékos, interaktív formáival.
Főként a meséknél gyakran ajánljuk, hogy a pedagógus maga olvassa fel a szöveget (lásd mesesarok) a gye-
rekeknek. Nem azért, mintha ők nem tudnának megbirkózni a feladattal, hanem azért, mert fontosnak tartjuk 
a gyerekek számára való meseolvasást is. Sajnos sok gyereknek otthon nem olvasnak mesét, pedig a mese 
hallás utáni megértése számtalan képességet fejleszt, nem beszélve a mesék varázslatos világáról, a mesé-
be való belefeledkezésről, amikor nem zavarják az olvasót a saját olvasástechnikai problémái. A gyerekek a 
szövegekkel való kapcsolatukban általában hamarabb válnak jó befogadóvá, mint jó olvasóvá. Akkor kerülhet 
igazán szinkronba a kettő, ha a befogadói élmény elég erős és motiváló a technikai akadályok leküzdéséhez.

Hogyan épül fel az Ötlettár?

Mindegyik szöveggyűjteményhez elérhető egy-egy Ötlettár is, amelyekben a szöveggyűjtemények tagolását 
és az abban szereplő fantáziacímeket használtuk.
A Ötlettárakban egy-egy heti anyaghoz 6-7 darab tanegységet találunk, amelyek a szöveggyűjteményben 
(vagy az online elérhető szövegek között) az adott héthez kapcsolódó szövegek feldolgozásához adnak 
ötleteket, feladatokat. A tanegység-javaslatok lehetnek 45 percesek, 2x45 percesek vagy még hosszabbak, 
akár témanapok, projektek is. 
Az Ötlettárak elején szerepel egy tartalomjegyzék is, amelyben a tanegységek hossza és az érintett tantár-
gyak mellett a feldolgozott szépirodalmi műveket is felsoroltuk.
Az Ötlettár heti anyagait ugyanazok a fejezetkezdő illusztrációk választják el, amelyeket a szöveggyűjtemé-
nyekben is megtalálunk az alábbi kérdések megválaszolásával kiegészítve:
• Miről szól ez a téma? Miért fontos ez nekünk?
• Mit szeretnénk elérni?
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Hogyan készüljek fel az órára? 
Először nézd át a tartalomjegyzéket! A címek már tájékoztatást nyújtanak a tanegység témájáról. Majd nézd 
át a fejléceket (cím alatti szürke sáv), és válaszd ki azokat a tanegységeket, amelyek témájuk vagy célmeg-
határozásuk alapján szóba jöhetnek! Javasoljuk, hogy ne a rendelkezésre álló idő alapján válogass (példá-
ul ne csak a 2x45 perces órákat nézd át), sokkal inkább a tevékenységek alapján. Érdemes az adott téma 
összes óráját átfutni, mert sok használható ötletet találhatsz. 
Ha kiválasztottad a megfelelő tanegységet, mindenekelőtt ismerkedj meg a szövegeivel! Érdemes előbb 
„csak úgy” elolvasni, saját olvasmányélményt szerezni. Majd hasonlóan végigolvasni a hozzá kapcsoló-
dó feladatokat, és képzeletben alkalmazni az osztályodra. Képzeld el, gondold végig, hogy a te gyerekeid 
hogyan viselkednének az adott játékszituációban, feladathelyzetben! Ha kell, módosítsd a feladatot, az 
időkeretet, vagy cseréld le a feladatok egy részét más feladatokkal! Megteheted azt is, hogy a feladatokat 
átalakítod, vagy teljesen új, a csoportodhoz jobban illő feladatot találsz ki az adott helyre. Az Ötlettárba 
nyugodtan jegyzetelj, a tördelésnél igyekeztünk ehhez helyet is hagyni.
Ha összeállt a fejedben az óra, akkor mérd fel (a szélső oszlopok leírása alapján), hogy milyen anyagokra, 
eszközökre lesz szükséged, illetve milyen előkészületek szükségesek (fejléc)! 

Miért tanegységekről van szó, és miért nem tanórákról? 
Mert az élet nem szorítható 45 perces tanórák közé, mint ahogy az irodalom sem szorítható be a ma-
gyaróra/olvasásóra keretei közé. Éppen ezért alapvetően nem tanórákban gondolkodtunk, hanem olyan 
tevékenységsorokat írtunk le, amelyek aktiválják a gyerekeket, és segítik az irodalmi művek befogadását, 
megértését. Mivel nem „laborkörülmények” között vizsgáljuk az irodalmi műveket, a tanegységek szinte 
mindenhol több tantárgyat érintenek. De mivel iskolában tanítunk, ahol 45 percenként megszólal a csengő, 
megpróbáljuk mégis 45 perces egységekre osztani a tevékenységfolyamatot (ahol csak lehet). 

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Krokodil – malájföldi 
népköltés, Rákos Sándor 
fordítása
Óriáskígyó – malájföldi 
népköltés, Rákos Sándor 
fordítása 

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet vagy írólap, 
vonalas lap, 
íróeszköz

Internet, projektor, 
hangfal 

Rajzlap, rajzeszközök
Zsineg, csipeszek vagy 
gemkapcsok (csomago-
lópapír, BluTack)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Mozgás és kooperá-
ció fejlesztése, listázó 
(soroló) versszerkezet 
felismerése, majd krea-
tív írás gyakorlat.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Fogójáték
Vers olvasása, értelme-
zése
Kreatív írás: saját vers 
választott állat alapján

JEGYZETEIM JEGYZETEIM 

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Írólap, vonalas lap

kinyújtott karjával tátogat, csattogtatja a fogait az áldozatok felé. Vajon hány gye-
reket tud megfogni a krokodil? Ha a krokodil elszakad, el kell engednie az éppen 
akkor megfogott áldozatát.

Vedd figyelembe!
A játékot az udvaron vagy tornateremben érdemes játszani. Ha a teremben vagy 
a folyosón játsszuk, akkor csak egy gyerek legyen a krokodil, mivel értelemszerű-
en keskenyebb lesz a folyó.

Variáció
Ha a krokodil mozgása túlzottan akadályozott, akkor könnyíthetünk a testtartá-
son: a derékban hajló gyerekek felegyenesedhetnek, de továbbra is az előttük 
álló társuk csípőjébe kapaszkodnak, így próbálnak együtt lépni, futni.

3.1b Krokodil-karakter
Olvassuk el a Krokodil című maláj népköltést Rákos Sándor fordításában!
Gyűjtsük össze a táblán, mit tudunk meg a vers alapján erről az állatról!
Milyen tulajdonsággal egészítenétek még ki a listát?
Mi történik a vers végén? (Mi a vers csattanója, üzenete?)

Vedd figyelembe!
Meggyorsítja a gyűjtést, ha a versben található tulajdonságokat előre kiírjuk 
papírcsíkokra. 
A csíkokat pikkelyszerűen egymásra helyezhetjük (ferdén, oldalirányban elcsúsz-
tatva), amivel felidézzük a krokodil pikkelyes testét.

Kapcsolódó
Jób könyvében részletes leírást olvashatunk a krokodilról, ami sok mindenben 
hasonlít a maláj népdalra (Jób 40,25 – 41,26). Párhuzamként ennek egy részletét 
is felolvashatjuk a gyerekeknek: Jób 41,4–26. 
A bibliai krokodil-dalnak mi a csattanója? (A krokodil az állatok királya.)

3.1c Állat-karakter
Válasszatok ki magatok is egy állatot, és írjatok róla hasonló verset! Talál-
jatok ki olyan csattanót (záró fordulatot), ami bemutatja az állat fő tevékenységét 
vagy az ember hozzá fűződő lényegi viszonyát! 
A vers szerkezete:
• az állat megnevezése
• tulajdonságai listázó ismétléssel
• csattanó: egy telitalálatos gondolat

Veszélyes állatok
2x45 perces komplex versfeldolgozó, 

vers- és képalkotó óra (magyar, kreatív írás, 
ének-zene, tánc, vizuális kultúra)

A gyerekek értsék meg, hogy a művészi kifejezőeszközök segíte-
nek a félelmek legyőzésében.

Áttekintő vázlat
3.1 Krokodil  45 perc

3.1a Krokodil-fogó 10 perc
3.1b Krokodil-karakter 10 perc
3.1c Állat-karakter 20 perc
3.1d Felolvasó 5 perc

3.2 Óriáskígyó  45 perc
3.2a Ká dala 10 perc
3.2b Óriáskígyó-karakter 10 perc
3.2c Csodalény-portré 20 perc
3.2d Kígyó-galéria 5 perc

Összesen:  2x45 perc

Az első játékot érdemes az udvaron vagy a tornateremben játszani.
Az állatversek faliújságon való elhelyezése, illetve a kígyórajzok 
elhelyezése kígyó alakzatban a falon fontos eleme lehet a foglal-
kozásnak, amit érdemes alaposan átgondolni és előkészíteni.

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 A krokodil 

3.1a Krokodil-fogó
A maláj gyerekek szeretnének átkelni a folyón, de a vízben ott van a kro-
kodil, aki el akarja kapni őket.
Jelöljük ki a folyó két partját (legalább három méter legyen a két vonal között), 
és a gyerekek sorakozzanak fel a parton!
Három gyerek alkotja a krokodilt úgy, hogy az egyik egyenesen áll, a másik kettő 
derékban meghajol és megfogja az előtte álló gyerek csípőjét. Az álló gyerek két 
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3. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

45
perc

10
perc

10
perc

20
perc

Minden feladatnál 
leírtuk az eszköz-
igényt.

Gondoltunk arra 
is, ha más-
ként szeretnéd 
megvalósítani a 
feladatot.

Kék színnel jeleztük az 
irodalmi szövegeket.

Figyeltünk a tantárgyi 
és bibliai kapcsolódá-
sokra is.

Ennyi idő ele-
gendő lehet a 
feladatra.

A megvalósításra is 
adunk ötleteket. 

A tanegységek komplex módon 
közelítik meg a témát.

Itt soroltuk fel 
a tanegység-

ben feldolgo-
zott irodalmi 

szövegeket.

Felsoroltuk 
a feladathoz 
kapcsolódó 

fejlesztési 
célokat…

… és a tevékeny-
ségeket is. 

Ide írhatod saját 
ötleteidet.

Itt találod a témán 
belül a tanegység 

sorszámát.

Az ikonok segítenek 
abban, mit készíts elő.













 









Ezeket az 

eszközöket 
ajánljuk a fel-

adatokhoz.
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Miért van olyan sokféle tanegység egy-egy témához?
Hogy megtaláld osztályod számára a legmegfelelőbbet. Igyekeztünk minden intelligenciatípushoz valami-
lyen feladatot közreadni, így remélhetőleg találsz mindenütt olyan tanegységet, ami jó az osztályodnak 
akkor is, ha beszélgetősek, agyalósak, ha mozgásosak, drámásak, vagy ha szívesen rajzolnak, festenek.
Ha megfigyeled, minden heti témánál találsz legalább egy 45 perces, kétszer, illetve háromszor 45 perces 
tanegységet, illetve valami „extrát”: témanapot, teadélutánt, kirándulást. A gyerekek érdeklődése, beál-
lítottsága és a ráfordítható idő minden osztályban más, ezért próbáltuk többféle időkerettel és többféle 
szervezési formában megadni a tanegységek anyagát. Ha mindezek ellenére sem találsz olyan tanegységet, 
ami megfelel, akkor nyugodtan alkoss meg egy sajátot a tanítói ötletgyűjtemény feladatait felhasználva.

Megbonthatom-e a tanegységeket?
Hát persze! Alapvetően közös alkotásra szeretnénk buzdítani ezzel az Ötlettárral. Azt szeretnénk, hogyha 
elolvasod a tanegységek leírását, és kiválasztod a legmegfelelőbbet, akkor gondold át, milyen az osztályod, 
milyen vagy te magad, mit szeretnél elérni, és milyen külső-belső eszközeid vannak hozzá! Ezek után gyúrd át 
az Ötlettárban található tanegységet olyanra, ami a legjobban megvalósítható számodra a gyerekeiddel! Légy 
ebben szabad! Mi csak alapanyagot adunk az irodalmi művekkel, és megmutatnunk néhány eszközt a mód-
szertani segédanyagokkal, de te vagy az, aki el tudja képzelni a tervezés során, ami majd a gyerekek között 
lezajlik, és meg is tudja valósítani azt. Merj alkotó pedagógus lenni, merj csodákat létrehozni a gyerekeiddel!
A tanegységek megbonthatók úgy is, hogy a több „tanórából” álló tanegységek egyes részeit külön-külön 
tanítod. Az is elképzelhető, hogy egy több tanórás tanegységből válogatsz össze 45 percet, vagy éppen új 
feladatokat szúrsz be, és bővíted ki a rövidebb tanegységeket. A projekt-, illetve témanapok általában jól 
bonthatóak 45 perces órákra, tehát külön-külön is megtarthatóak. Egy-egy fontosabb, hangsúlyosabb fel-
adat is kibővíthető akár egy teljes tanórává (erre adunk is néhol ötleteket, vagy jelezzük a lehetőségét, de 
bármelyik tananyagegységből ki lehet ragadni egy-két feladatot, és új órát lehet alkotni belőle).

Akkor nem is kell tartanom a javasolt időkeretet?
Nem árt az időhatárokat tartani, de a megadott időkeret csak tájékoztató jellegű. Nyugodtan szabd át azt is 
a saját igényeiteknek és lehetőségiteknek megfelelően! 

Szánhatok több időt egy-egy feladatra is?
Természetesen! A kipróbáló pedagógusok tapasztalatai alapján a gyerekek igénylik az elmélyült beszélge-
tést, nagyon bele tudnak melegedni egy-egy játékba, kreatív feladatba. Ha lehetőséged van rá, érdemes 
kihasználni ezt a lelkesedést, és (akár a következő feladatok rovására) több időt szánni az adott tevékeny-
ségre. Akár egy teljes tanórát is felölelhetnek a kreatív feladatok. Az Ötlettárban szereplő időkeretek álta-
lában a minimumot vagy szűk optimumot tüntetik fel. Tapasztalatok szerint ennyi idő alatt minden feladat 
elvégezhető, de ha valami nagyon érdekli a gyerekeket, nyugodtan szánj rá több időt! 

Bevonhatok más pedagógust is a tanegységek megtartásába?
A tanegységek alapvetően egy pedagógust igényelnek, de ha szükségesnek érzed, akkor kérheted szakos 
tanár vagy az osztályt vezető másik pedagógus, illetve pedagógiai asszisztens, könyvtáros vagy a hitokta-
tó, esetleg lelkész segítségét. Vannak olyan tanegységek is, ahol kifejezetten ajánljuk a szülők, nagyszülők 
részvételét, esetleg valamilyen szakember (rendőr, méhész, kutyatréner) meghívását is. 

Alkalmasak-e a feladatok differenciálásra?
A feladatok nagy többsége úgy van megalkotva, hogy látens differenciálásra alkalmasak legyenek. Gyakran 
kínálunk a gyerekeknek választási lehetőséget, főleg a kreatív feladatoknál. Sok helyütt direkt differenciá-
lást is beépítettünk a tanegységekbe, erről minden alkalommal konkrétan írunk. Sok lehetőséget adunk a 
csoportmunkára, ami önmagában is differenciál, hiszen minden csoport más dinamikával, más eredmény-
nyel nyúl majd a dolgokhoz. Általános tanács, hogy a beszélgetéseknél, csoportmunkáknál támaszkodjunk 
a gyerekek már meglévő ismereteire, sokrétű érdeklődésére, az interakciókban nyíló lehetőségekre, illetve 
adjunk nekik gyűjtőmunkát, beszámolási lehetőséget, a kreatív munkákból tartsunk bemutatókat!
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Miért van olyan sok másféle feladat? Nem olvasásórát tartunk?
Azt is. Ám ezzel a komplex módszerrel éppen azt szeretnék megmutatni a gyerekeknek, hogy az irodalom 
nem egy tantárgy, hanem az életünk szerves része. Ráadásul a gyerekek sem mind verbális beállított-
ságúak. A tananyagrendszer összeállításában Howard Gardner sokrétű intelligencia elméletére építettünk, 
amely a verbális-nyelvi intelligencia mellett még nyolcféle intelligenciatípust határoz meg: verbális-nyelvi, 
logikai-matematikai, testi-mozgásos, vizuális-térbeli, zenei-ritmikus, kapcsolati, önismereti, természeti, 
egzisztenciális. Ezek különböző tevékenységeket indukálnak, amelyek segítik a gyerekeket abban, hogy 
befogadják a szöveget. Éppen ezért a szövegből kiindulva minden tanegységben próbálunk minél többféle 
tevékenységet, képességterületet bevonni. Ám ezek a tevékenységformák nem „programozottak”, hanem 
inkább úgy kell felfogni azokat, mint a legó elemeit. Mi felépítettünk egy feladatsort, de mivel a tevékeny-
ségek és aktivitások sokféleképpen kapcsolódhatnak egymáshoz, te magad is felépítheted azt a szerke-
zetet, amiben a legaktívabbak tudnak lenni a gyerekeid, és amiben jól érzitek magatokat együtt. Igazság 
szerint arra is lehetőséged van, hogy (előzetes körültekintő tervezés után) akár óra közben is változtass a 
szerkezeten, ha látod, hogy valamelyik feladatba nagyon belemerültek a gyerekek, vagy ha valami nem jön 
be náluk. Ilyenkor nyugodtan el lehet hagyni, vagy be lehet illeszteni egy-egy elemet. A szöveggyűjtemény 
is széles lehetőséget biztosít a változtatásra.  

Miért olyan kevés az irodalomtörténeti, irodalomelméleti feladat?
Nem irodalomtörténészeket vagy irodalmárokat akarunk nevelni, hanem olyan embereket, akik szeret-
nek olvasni. Így az elsődleges hangsúly az irodalmi művek befogadásán van. Az irodalom ugyanúgy át kell 
hassa a mindennapjainkat, mint mondjuk az éneklés. Kodály sem profi zenészek millióit akarta kinevelni, 
hanem zeneértő és elsősorban zeneszerető, éneklő embereket. Nekünk is ez a célunk. A gyerekek szeressék 
meg az irodalmat, legyen napi szükségletük az olvasás, és jusson eszükbe egy-egy verssor, versdallam, csak 
úgy! Épüljön be a mindennapjaikba!
Nem az „elemzés” lényeges a versek esetében sem. Helyette beszélgessünk a versről, értelmezzük annak 
gondolatait, fedezzük fel a versbeszélő helyzetét, nézőpontját, engedjük meg a képek, gondolatok keltette 
asszociációkat, belső képeket! És persze ritmizáljunk, mondókázzunk, fedezzük fel a vers hangzásvilágát! 
Legtöbb esetben a költő, író személye sem hangsúlyos. Életrajzi adatokat csak akkor adunk meg, ha fontos 
a szöveg befogadásához. Gyakrabban találkozunk könyvajánlásokkal, ami további olvasásra inspirálhatja a 
gyerekeket.

És mi van a versformákkal? Azt a sok ritmusképletet mind meg kell tanítani?
Nem, dehogy! A ritmusképletek azért vannak, hogy le tudjátok tapsolni, kopogni a gyerekekkel a vers rit-
musát. A ritmusjátékok elsősorban hangzó és mozgásos élményt nyújtva segítenek a versritmus, verszene 
befogadásában. Nem az időmértékes és ütemhangsúlyos verselés jeleit, kottaképeit kell tehát megtanítani, 
azok neked, a pedagógusnak segítenek, hogy értsd, és jól kódold a vers ritmusát. A kották alapján kell a 
versritmust átadnod, amit a gyerekek hangzó ismétléssel, tapssal, kopogással, mozgással tudnak követni. 
Az énekórákon megismert ti-tá értékek használata (rövid-hosszú szótag), ütemnyomaték (hangsúly) esetén 
az ütés/koppantás ehhez bőven elég.
Egyébként is a „Vedd figyelembe!” című részekben olvasható információk nem a gyereknek szólnak, és a 
legtöbb esetben nem kell azokat egzakt módon megtanítani a gyerekeknek. Hanem arra szolgálnak, hogy a 
pedagógusnak legyen háttértudása arról, amit a szövegben talál. 

Vannak „memoriter” versek is?
Ritkán ajánlunk verset direkt szövegtanulásra, nehogy a kötelező jelleg elvegye a gyerekek kedvét. Kivételt 
képeznek persze az ünnepi műsorokhoz ajánlott versek, ahol a szerephelyzet magával vonja a szövegtanu-
lást is. 
Indirekt módon viszont rengeteg helyzet adódik, amikor a fogékony gyerekek szinte maguktól megtanulják, 
és csak úgy mondogatják a versszövegeket. Ilyenek a ritmusjátékok, énekes feldolgozások, kiolvasók, pár-
beszédes felolvasások, amelyekre számíthatunk és építhetünk. Önállóan választható feladatként is felad-
hatunk egy-egy verset megtanulásra.
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Vannak kötelező olvasmányok?
Nincsenek, de időről-időre felhívjuk a figyelmedet azokra a könyvekre, amelyeket ajánlhatsz a gyerekek-
nek. Többnyire azokról a könyvekről van szó, amiből az adott mű származik. A nyári szünetre pedig rend-
szeresen javaslunk könyvtári foglalkozást a nyári témáknál, illetve segítséget adunk a gyerekeknek az inter-
aktív olvasónaplók elkészítéséhez. A nyári szöveggyűjteményben egy bő könyvlistát is találnak a gyerekek, 
amiből kedvükre válogathatnak. Maga a nyári szöveggyűjtemény is ajánlott olvasmány lehet a nyárra, ha a 
gyerekek magukkal viszik.

A történelmi témájú tanegységeknél mennyire kell megtanítanom az adott történelmi 
eseményeket?
Nem történelemórát tartasz! Ha az adott szöveg megértéséhez szükséges a történelmi háttér, akkor adunk 
forrásanyagot a felkészüléshez. De a feladatod nem a történelmi események időrendi vagy egyéb szem-
pontú megtanítása, sokkal inkább egyfajta irodalmi és összművészeti ráhangolás a témára, érzékenyítés az 
adott élethelyzeten keresztül, a személyiség komplex előkészítése arra, hogy felső tagozaton nyitott legyen 
majd a történelmi ismeretek befogadására.

Miért kreatív írás van fogalmazás helyett? 
A kreatívírás-feladatok elsődleges célja a fogalmazáskészség felszabadítása, aktivizálása, fejlesztése. Bár 
sok esetben ez a tantervi követelménynek is megfelel, a kreatív írás esetében mégsem a formai, nyelvta-
ni és stiláris követelményeknek való megfelelés az elsődleges, hanem az önkifejezés, a képzeletjáték, a 
szerephelyzetek nyelvi kifejeződése. Célunk az, hogy a gyerekek képesek legyenek a gondolataikon túl a 
képzeteiket, érzéseiket, motivációikat, akár az indulataikat is szavakba önteni. Mindezt gyakran szerephely-
zetbe, más bőrébe bújva. Szeretnénk, ha a nagy beszélgetések mellett átélnék az írásbeli szövegalkotás 
csodáját, a mese, a vers születésének misztériumát is. Ha kibontjuk a szövegalkotást a követelmények és 
elvárások keretéből, akkor a gyerekek sokszor szárnyakat kapnak: őszintén kitárják a lelküket, „belső szo-
bájukat”. Ezzel megtanulhatják, hogy a szövegalkotás nem egy távoli, csak a „híres, nagy embereknek” való 
dolog, hanem életünk, mindennapjaink részévé válhat. 
Fontos tudni azt is, hogy a kreatív szövegalkotásnál érdemes a fokozatosság elvét betartani. Mi általában 
kreatív szövegÍRÁSról beszélünk, de ha a gyerekeknek még idegen ez a fajta énközlés, akkor az első néhány 
alkalommal érdemes a szóbeli, közös szövegalkotást választani, hogy bátorságot kapjanak. A dramatikus 
helyzetek, párbeszédalkotás, interjúkészítés is jó lehetőséget teremt a szóbeli szövegalkotásra, amitől már 
csak egy lépés, hogy valamelyik szereplő nevében szólaljon meg a gyerek írásban is. 
A tananyagrendszert kipróbáló pedagógusok sok esetben kevésnek tartották az időt a kreatívírás-feladatra, 
mivel a gyerekek nemcsak írni szeretnek, hanem örömmel fel is olvassák alkotásukat, illetve meghallgatják 
a többiekét, és sok esetben véleményezik is azokat. Ha a te osztályod is ilyen módon kedvet kap a kreatív 
íráshoz, akkor érdemes eleve úgy tervezni a tanegységet, hogy a kreatív írás feladataira egy teljes negyven-
öt perces órát szánsz.

Nem mozgathatóak a padok a termemben. Akkor most mit csináljak?
A teremrendezést tanórák előtt vagy közben csak akkor vállald, ha könnyen megoldható. Rengeteg feladat 
van, válaszd ki, amelyik ilyen szempontból jobban megfelel neked!
Ám ha van elég hely a teremben, csak nehezen mozgathatóak a padok, akkor érdemes egyszeri nagyobb 
átrendezéssel szabad helyet kialakítani a mozgásos játékoknak, csoportfeladatoknak vagy épp a mesesa-
roknak. Ha szűk a hely, és nehezen mozgathatóak a padok, akkor is meg lehet találni a csoportmunka, 
egy-egy összekucorodás, vagy épp a padokon keresztül való kommunikáció helyzeteit. A kreatív pedagógiai 
gondolkodás ebben is segít.

A kreatív tevékenységekhez szükség van speciális anyagokra vagy különös szakértelemre?
Az esetek többségében nem. Sőt igyekeztünk jobbára olyan feladatokat megadni, amelyek minimális 
anyag igényűek vagy újrahasznosított anyagokból készülnek. Éppen ezért érdemes már év elején gyűjtést 
indítani, hiszen maradék fonalakra, textilanyagokra, egyszer használt csomagolópapírra, kötözőkre, gom-
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bokra, kupakokra stb. biztosan szükségetek lesz év közben. Ebből a szempontból érdemes negyedévenként 
előre átnézned a tanegységeket, hogy időben összegyűjthessétek az újrahasznosítható anyagokat. 
A kreatív tevékenységekhez ritkán lesz szükséged speciális szaktudásra, és ha igen, akkor azt jelezzük. Az viszont 
nagyon fontos, hogy az óra előtt felkészülésként készítsd el az adott tárgyat, hogy tudd, milyen buktatói lehet-
nek, milyen nehézségek léphetnek fel a gyerekeknél, illetve szerezz saját tapasztalatot a munkafolyamatról! 

Miért rendezzünk kiállítást?
Majd minden rajzos, ábrázoló tevékenység után javasoljuk kiállítás rendezését, hiszen a gyerekek számára 
fontos, hogy megmutassák, amit alkottak. Vizuális tevékenység esetén olyan ez, mint kreatív írás esetén a 
felolvasás. Esetenként érdemes tárlatvezetésre is rászánni az időt, hogy a vállalkozó gyerekek elmondhas-
sák, mit alkottak, mire gondoltak alkotás közben. Egymás munkáira is lehet ilyenkor reflektálni.
Év végén szervezhetünk olyan kiállítást is, ahová a szülőket, nagyszülőket is meghívhatjuk. Ha van rá infor-
matikai kapacitásunk, akkor a kreatívírás-feladatok javából és a megszületett rajzokból, festményekből egy 
osztályújságot is összeállíthatunk, amit a szülők kaphatnak meg karácsonyra, anyák napjára, év végére. 

A mozgásos feladatoknál mindig szükségem lesz tornateremre és tornaszerekre?
Az esetek többségében nem. Általában próbáltunk olyan mozgásos feladatokat kitalálni, amelyek a tan-
teremben vagy az udvaron is elvégehetőek, és nincs különösebb tornaeszközigényük.
Azoknál az óráknál, amelyeket érdemes tornateremben megtartani, ezt előre jeleztük.
Ha az órát mozgásos játékkal kezdjük, akkor azt érdemes már az órát megelőző szünetben elkezdeni. Így 
lesz idejük a gyerekeknek jobban belemelegedni a játékba. 

Miért van szükség mesesarokra, mesekuckóra?
Nem a „sarok” vagy „kuckó” a lényeg, hanem hogy legyen egy rituáléja a meseolvasásnak. Ezt nem árt, ha 
valami helyzetváltoztatás előzi meg: elhelyezkedés a mesesarokban, leheverés a meseszőnyegre, vagy ha 
semmi más lehetőség nincs, akkor boruljanak le a gyerekek a padra! 
A meseolvasás nagyon fontos aktus, amiben sajnos egyre kevesebb gyereknek van otthon része. Ezért idő-
ről-időre beterveztünk mesedélutánokat, amikor valójában nincs más feladatunk, mint elmerülni a mesék 
varázslatos világában. Ezekre a délutánokra meghívhatjuk a szülőket, nagyszülőket is.

Technikai tudnivalók

Hol találom az online anyagokat?
A szöveggyűjtemény nyomtatott szövegei mellett online elérhető szövegeket is feldolgoztunk az Ötlettárak-
ban, valamint számos sablont, grafikát, kottát, videót, hangfájlt, tankockát stb. építettünk be a tananyagba. 
Ezeket a Református Tananyagtáron, a reftantar.hu oldalon találod, az irodalmi szöveggyűjtemény egyes 
köteteinek aloldalán. Az aloldalon a szöveggyűjtemény és az Ötlettár tagolását és fantáziacímeit használ-
tuk. Minden online anyag annál a tanegységnél, illetve feladatnál szerepel, ahol az Ötlettárban is található. 
Az online szövegeket wordben éred el, hogy szükség esetén kivághass, másolhass belőle részleteket.
A grafikák kivetíthetők, a sablonok akár felnagyíthatók, többszörözhetők. 
A tankocka feladatokat a Learning Apps segítségével készítettük, a linkek akár megoszthatóak a diákokkal 
is. Ha megnyitod a tankockát, először az instrukció jelenik meg. Majd a kéz-ikonra kattintva megoldhatóvá 
válik a feladat is. A képek az esetek többségében nagyíthatóak. A hanganyagoknál ne lepődj meg, kicsit várni 
kell, hogy elinduljanak! Előfordulhat, hogy egy-egy tankockáról „eltűnnek” a képek (mivel online anyagokkal 
dolgozunk, ha törlik az eredeti képet, a Learning Apps se tudja beolvasni). Ebben az esetben se ess kétségbe! 
A tankockák letölthetők és szerkeszthetők, úgyhogy nyugodtan kereshetsz másik képet, vagy akár teljesen át 
is szerkesztheted a tankockát. Szükség esetén magad is készíthetsz újat. Ehhez előbb jelentkezz be, és nyisd 
meg a saját Learning Apps fiókodat, amit aztán kreatívan tudsz alkalmazni a munkád során.
A tankockákat és a multimédiás linkeket (mint minden más feladatot és tevékenységet) érdemes az óra 
előtt kipróbálni, nehogy meglepetés érjen, hogy valamiért nem fut az anyag. 
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Hogyan készítsünk QR-kódot?
A Learning Apps feladatai megoldhatók kivetítve, vagy kis csoportban, ha van megfelelő számú tablet, okos-
telefon. Ha terepre megyünk, készüljünk fel tabletekkel, okostelefonokkal, ha valamelyik tankockát szeret-
nénk közben használni! Ha kinyomtatva adnád ki a feladatot, akkor azt javasoljuk, hogy készíts QR-kódot a 
linkből! Ennek folyamatáról készítettünk egy rövid leírást és a készítést bemutató rövid videót is.
Az online segédanyagok között sok olyat találni, amely lehetőséget ad a gyerekek számára önálló vagy cso-
portos munkára valamilyen digitális okoseszköz (telefon, tablet) segítségével. A Református Tananyagtár-
ban a Szöveggyűjtemény aloldalán összegyűjtöttük az összes online segédanyagot (link). A segédanyagok 
linkje könnyen átalakítható QR-kóddá, amelyet kinyomtatva a gyerekek az eszközük segítségével leolvasva 
megnézhetik a kapcsolódó tartalmat.
1. lépés: Válasszuk ki a kívánt online segédanyagot a Református Tananyagtárból!
2. lépés: Az egér jobb gombját megnyomva a felugró menüből válasszuk ki a Link címének másolása sort!
3. lépés: Keressünk egy QR-kód generáló oldalt (pl. https://www.the-qrcode-generator.com/)!
4. lépés: Válasszuk az URL menüpontot, majd illesszük be a kimásolt címet!
5. lépés: Mentsük le az elkészült QR-kódot (Save), adjunk nevet a fájlnak, a PNG kiterjesztést 

válasszuk!
A QR-kódról megnyitható videóban a gyakorlatban is bemutatjuk a fenti folyamatot.

Hogyan használjam A Nap háza antológiához készült digitális segédanyagokat?
Egyes szépirodalmi szövegeket egy antológiába szerkesztettük, amelyek nyomtatva is megjelentek a Kálvin 
Kiadónál A Nap háza címen. Ezekhez a szövegekhez készíttettünk illusztrációkat, animált változatokat, vala-
mint videókat hanggal, felirattal, sőt interaktív változatokat is, a végén játékokkal. 
Az óraleírásokban általában megadjuk, hogy az ezekhez a szövegekhez kapcsolódó digitális anyagok közül mit 
hogyan használj, de természetesen más módon is felhasználhatod őket, a többféle verzióban pont ez a jó.
Képek

A képek külön-külön letölthetőek, kinyomtathatóak, esetleg laminálhatóak. Segítségedre lehetnek a tör-
ténetmondásnál, képaláírásokat készíthetnek hozzá a gyerekek, vagy indukciós anyagként szolgálhatnak 
(akár egy teljesen másfajta) szövegalkotásnál.

Szöveg
Megtalálod kinyomtatható formában az eredeti szöveget is, ami például csoportmunkánál vagy szöveg-
tanulásnál, dramatizálásnál lehet hasznos. 

Hanganyag
Mintha esti mesét hallgatnának a rádión, padra lehajtott fejjel vagy lehunyt szemekkel csak a bennük 
megjelenő képekre figyelhetnek a gyerekek. De némajátékkal, szereposztás szerinti mozgással is megele-
veníthetik a történetet.

Interaktív változat
A szöveg végén találtok egy interaktív feladatot, ami a szövegértés ellenőrzését segíti játékosan.

Lapozható képeskönyv
A hangos olvasás gyakoroltatására kiváló.

Videó hanggal és felirattal
Az animációs filmet néma olvasással követhetik a gyerekek.

Videó hanggal, felirat nélkül
Ez a változat a szöveg elsődleges megismerésénél fontos, hogy az elsődleges élmény megszerzését ne 
zavarják az olvasástechnikai nehézségek. 

Videó hang és felirat nélkül
A gyerek szabadon, szereposztás szerint „szinkronizálhatják alá” a képeket.

https://www.the-qrcode-generator.com/
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JEGYZETEIM JEGYZETEIM 

Miről szól 
ez a téma? 

Miért fontos 
nekünk?

Mit szeretnénk 
elérni?

A gyerekek gondolkozzanak el a családon belüli 
helyükről, helyzetükről, a családon belüli viszo-
nyokról, a munkamegosztásról, saját felelősségi 

körükről a családban.

A család a gyermek számára a legfontosabb 
hely a világon. Az a hely, ahol szeretik, ahol 

gondozzák, ahol biztonságban felnőhet. 
A szülők, nagyszülők olyan példát mutatnak 

a gyerekeknek, amit egész életükben követni 
fognak. A szülők, nagyszülők szerepéről,  

a szeretetkapcsolatról szól ez a rész, amelyből 
nem maradhat ki az Istennel való kapcsolat 

sem, hiszen a hármas fonál nem szakad el egy-
hamar (Préd 4,12). Viszont a válásról, a „csonka”, 
illetve „patchwork” családokról is szólnunk kell, 

mivel ez a probléma igen sok gyereket érint. 
Különös hangsúlyt fektetünk a nagyszülőkkel 

és a testvérekkel való viszonyra is.



JEGYZETEIM

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Zalán Tibor: Furcsa 
fénykép
Balázs Imre József: Nem 
nyitom ki az ajtót
Ágai Ágnes: [Életkor]

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Egy esténk otthon
45 vagy 2x45 perces szövegfeldolgozó óra 

(magyar, kreatív írás, társadalmi ismeretek,
 etika: családtörténet)

A mai családokon belül komoly problémát jelent, hogy a mul-
timédiás eszközök elszeparálják egymástól a családtagokat. A 
probléma feldolgozására nyílik lehetőség ezen az órán irodalmi 
műveken keresztül.

Áttekintő vázlat
1.1 Családi fotó  15 perc

1.1a Családi szelfi  5 perc
1.1b Furcsa kép  10 perc

1.2 Számítógép nélkül  25 perc
1.2a Este otthon  5 perc
1.2b Csukott ajtó  10 perc
1.2c Vissza az időben  10 perc

1.3 Házi feladat előkészítése  5 perc
Összesen:  45 perc

Vagy:
1.1 Családi fotó  15 perc

1.1a Családi szelfi  5 perc
1.1b Furcsa kép  10 perc

1.2 Számítógép nélkül  70 perc
1.2a Este otthon  5 perc
1.2b Csukott ajtó  10 perc
1.2c Vissza az időben  10 perc
1.2d Variáció: Fogalmazás  45 perc

1.3 Házi feladat előkészítése  5 perc
Összesen:  2x45 perc

Az óra vagy órablokk több variációra is lehetőséget ad, amit jól 
át kell gondolni előre. Eleve döntenünk kell, hogy egy vagy két 
tanórát tudunk rászánni a szövegfeldolgozásra. Ha a családot 
bevonó házi feladat előkészítését családi fotókkal is kiegészítjük, 
a gyűjtést időben el kell indítani. Menet közben is rugalmasan 

figyelnünk kell rá, hogy a gyerekek önfeltáró beszélgetést igényelnek-e inkább, 
vagy további feladatokat és kreatív együtt gondolkodást.

1. 
tanegység

32

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek



JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Vegyük észre, hogy min-
denkinek megvannak a 
saját „bogarai”. Jellemzés 
költői képekkel.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?  
 Állókép, csoportkép – 
családi szelfi 
A vers olvasása és értel-
mezése
Költői képek keresése, 
„megfejtése”

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Családi fotó

1.1a Családi szelfi 
Alkossatok 4-5 fős csoportokat, és álljatok be úgy, mintha egy családi 
szelfit készítenétek éppen!
Szelfikészítés előtt csoportonként osszátok ki a szerepeket: ki kicsoda a családban!

Vedd figyelembe!
A szelfikészítés nem valóságos, hanem szerepjáték, tehát tulajdonképpen állóké-
pek készülnek (mint a szoborjátékban). 
Ha a gyerekek nehezen vállalkoznak a szülői szerepre, akkor készítsünk szerep-
kártyákat: amelyik szereplőt húzza, azt fogja alakítani a szelfin. 

1.1b Furcsa kép
Olvassátok el magatokban Zalán Tibor: Furcsa fénykép című versét! 
Beszéljük meg:
Mitől furcsa ez a fénykép? Hány képet láttok?
Szakaszonként nézzük meg a képeket, az alábbi kérdések szerint: 
• Kit vagy mit látsz? 
• Milyen helyzetben? 
• Mire emlékeztet a kép? 
• Milyennek képzeled a kép alapján a családtagot? 

• El tudjátok-e képzelni ezeket a képeket egyetlen képen? 
• Vagy inkább filmen? Honnan hová mozog a kamera „szeme”, miközben közvetít?

További kérdések:
• Vajon ki beszél? Mitől riadt? Mit jelent számára az, hogy a szoba tiszta? 
• Nektek mi jut eszetekbe a tisztaságról és a hegedűről?

Vedd figyelembe!
Kép- és gondolatláncok, szakaszonként:
• Anya → haj → csend, idő
• Apa → mák/virág → szél, lehull
• Báty → horgászbot → csillagfogás, éjszaka
• Beszélő (öcs/húg) → hegedű → riadt, gyakorol

33
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek képzeljék el, 
milyen lenne a családi 
életük számítógépek, 
elektronikus eszközök 
nélkül.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Szoborjáték
A vers olvasása és értel-
mezése
Beszélgetés
Projekciós játék

JEGYZETEIM

1.2 Számítógép nélkül

1.2a Este otthon
Játsszunk szoborjátékot! Merevedj abba a pózba, ami a legjellemzőbb 
tevékenységed esténként!
• Mutasd meg ugyanígy, mit csinál anyukád! 
• Mit csinál apukád? 
• A tesód?

Vedd figyelembe!
A gyerekek egymás mellett, párhuzamosan játszanak. Mozdulataikkal egy-egy tár-
gyat is megmutathatnak, ami jellemző az illetőre. Sokan valószínűleg valamilyen 
kütyüt fognak megjeleníteni. Most még ne kérdezzünk rá, hogy mit lehet csinálni 
a telefonok, tablet vagy tévé világán kívül. Hagyjuk, hadd legyen a játék spontán, 
őszinte reakció! Ez nekünk, pedagógusoknak is ad egy kis rálátást a gyerekek 
jellemző családi viszonyaira.

1.2b Csukott ajtó 
A gyerekek olvassák el Balázs Imre József: Nem nyitom ki az ajtót című 
versét, azután beszélgessünk róla!
• Mikor érzi azt a gyerek, hogy otthon van az anyukája? Mikor érzi azt, hogy nincs 

otthon? Melyiket mi jelzi a számára? Vajon mi lehet az oka a különbségnek? 
• Meg tudja-e szüntetni a gyerek ezt a helyzetet? Hogyan próbálkozik? Mi az ered-

ménye? 
• Ismeritek-e ezt a helyzetet?
A családokban sokszor előfordul, hogy este mindenki belebújik a saját telefon-
jába, tabletjébe, laptopjába vagy éppen a munkájába. (Milyen gépről van szó a 
versben? Miről lehet még szó hasonlóképpen?)

Vedd figyelembe!
Elolvashatjuk Csorba Piroska: Talány című versét is, lásd bővebben az Egyéb 
ötletek között!

Variáció
Beszélgetés 
Ha olyan a helyzet, a vers olvasása után az óra többi részét teljesen a gyerekek-
kel való beszélgetésre szánhatjuk. Égető, nehéz probléma, hogy a szülők többsé-
ge (tisztelet a kivételnek) nem érzi fontosnak, hogy minőségi időt töltsön együtt 
a gyerekével, vagy, hogy a praktikus dolgokon kívül is beszélgessenek.

JEGYZETEIM
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JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A családon belüli kom-
munikáció elősegítése, 
elképzelt közös élmé-
nyek megalkotása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Házi feladat előkészítése

1.2c Vissza az időben 
Képzeljétek el, hogy hirtelen visszarepültök az időben harminc évet, ami-
kor még nem voltak személyi számítógépek, okostelefonok! 
Mi mindent csinálnál együtt a családoddal? (közös ötletelés)

Variáció
Fogalmazás
Ha a témára van kétszer negyvenöt percünk, akkor beilleszthetjük a kö-
vetkező feladatokat is:
• Írd le egy elbeszélő fogalmazásban, hogyan zajlana egy estétek, ha hirtelen eltűnne 

minden elektronikus eszköz a világból (tévé, zenelejátszók, minden egyéb is)!
• Fogalmazd meg egy családi fotóalbum képeit szabadvers formájában (nem kell, 

hogy rímeljen)! A képek a családtagokat ábrázolják a rájuk jellemző tárggyal 
és helyzetben, szintén az elektronikus eszközök előtti korban. Egy kép lehet 
egy versszak vagy a teljes vers is, ami több szakaszból áll. (Nem fontos minden 
családtagot ábrázolni.)

Végül olvassanak fel a gyerekek az írásaikból!

1.3 Házi feladat előkészítése

Olvassuk el Ágai Ágnes: [Életkor] című versét, majd adjuk ki a feladatot:
Tudd meg a szüleid életkorát, és számold ki, hány évesek voltak, amikor te szü-
lettél! 
Beszélgess a szüleiddel, hogy ők milyen gyerekek voltak! Kérd, hogy osszanak 
meg veled néhány vicces, vagy számukra kedves történetet a gyerekkorukból! 
Melyik történet a legérdekesebb számodra?
Találj ki egy történetet, és írd le, hogy mit csinálnátok együtt a szüleiddel, ha 
egyidősek lennétek, és ti lennétek a legjobb barátok! A történet címe lehet: Apu/
anyu a legjobb barátom.

Variáció
Előzetes feladatként a gyerekek gyűjtsenek, hozzanak olyan családi fotókat, ame-
lyekhez valamilyen sztori tartozik! Az óra elején alkossanak csoportokat a fotók 
alapján: kirándulás, valamilyen ünnep, vicces történet stb.! 
Házi feladatként írják meg a történetet! Ez (kivételesen) egy olyan házi feladat, 
ahol nem baj, ha a szülői is segít, ha együtt elevenítik fel a közös emléket.

JEGYZETEIM 
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Gondviselő
45 perces szövegfeldolgozó óra (magyar, kreatív 
írás, vizuális kultúra, etika: családi kapcsolatok)

Kevés nagyobb trauma van a gyerek számára, mint a válás. Az 
irodalmi művek által nyújtott szereplehetőségek, azok megbe-
szélése, a kreatív szövegalkotási tevékenységek a trauma feldol-
gozásában segítenek, illetve szimbolikusan lehetőséget adnak az 
átélésére. 

Áttekintő vázlat
2.1 Gondviselő  25 perc

2.1a Szóalkotás  5 perc
2.1b A gondviselő  10 perc
2.1c Szóalakító  5 perc
2.1d Beszélő név  5 perc

2.2 Apa- és családképek  20 perc
2.2a Apa van, nincs  15 perc
2.2b Családképek 5 perc

Összesen  45 perc

Mivel ez egy nagyon szenzitív téma, csak akkor vegyük elő, ha 
biztosan nem okozunk sérüléseket a gyerekekben vagy sértő-
dést a szülőkben. A feladatokra szánt időkeretek itt valóban csak 
ajánlások, az óra hangsúlyait a gyerekekre koncentrálva kell a 
pedagógusnak megalkotnia, ami lehet, hogy gyökeresen eltér az 
itt megadott órakerettől.

Az óra végén adott feladatlehetőségekkel és a Variációban szereplő Kínai dallam 
című vers feldolgozásával a tanórát új tanórával is kiegészíthetjük, ahol a kreatív 
műhelymunka lehet a középpontban. 

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Gondviselő  

2.1a Szóalkotás 
Mit jelent ez a szó: gondviselő? 
Játsszunk vele egy kicsit! Milyen részekből áll? Keressünk szinonimákat a gond 
szóra! Keressünk arra is, hogy valaki visel valamit! Milyen más nevet adhatnánk a 

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Békés Márta: Gondviselő
Kiss Ottó: Tudod apa 
Kiss Ottó: Szeretem, ha 
hull a hó 
Kiss Ottó: Mindenki 
nevessen 
(Kovács András Ferenc: 
Kínai dallam)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Írólap, rajzlap, rajzeszköz
Telefon, fényképezőgép

Füzet, íróeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A „gondviselő” szó 
tartalmának kibontása. 
Gondok, problémák a 
váló felek és a gyerek 
számára.

2. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

JEGYZETEIM JEGYZETEIM
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Szóértelmezés
Új szavak alkotása
Néma olvasás, vers értel-
mezése
Beszélgetés
Beszélő név alkotása

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Apa-gyerek kapcsolat 
vizsgálata a gyerek szem-
szögéből. Szülő-gyerek 
kapcsolat erősítése.

gondviselő szónak a talált szinonimák segítségével? (Például: bajhordozó, prob-
lémafelvevő, gázhordó)

Variáció
Ha a gyerekek nehezen alkotnak új szavakat, akkor először írjuk fel két oszlopba 
a gond és a visel szó szinonimáit! Majd a szavak összehúzásával alkossanak új 
szavakat a gyerekek!

2.1b A gondviselő 
A gyerekek olvassák el Békés Márta: Gondviselő című versét! Kezdemé-
nyezzünk beszélgetést a témáról! 
Gyűjtsük össze, miért lehet gond a válás
• az anyukának?
• a gyereknek?
• és az apukának?

Vedd figyelembe!
A válás sok gyerek számára fel nem dolgozott probléma. Ha a gyerekek közül 
többen érintettek, és az osztály is bevonódik a témába, nyugodtan hagyjunk több 
időt a beszélgetésre, a kibeszélésre, akár valamelyik feladat elhagyásával.

2.1c Szóalakító 
A gondviselő szó egyébként a gondját viselni valakinek kifejezés főnév-
ként való rövidülése. Azt a személyt jelenti, aki törődik, foglalkozik valakivel.
Adjunk más nevet a gondviselő helyett a szülőknek! Mi jellemzi őket leginkább? 
Például: Szeretetadó, Rámfigyelő stb.

2.1d Beszélő név 
A mesékben a szereplőknek sokszor van olyan tulajdonságuk, amit név-
ként használnak. Például: Merida, a bátor. Ami lehetne Bátor Merida is.
Te milyen beszélő nevet adnál anyukádnak, apukádnak?

2.2 Apa- és családképek 

2.2a Apa van, nincs
A következő vers olyan, mint egy találós kérdés. A pedagógus olvassa fel 
Kiss Ottó: Tudod apa című versét, és „fejtsük meg” közösen a gyerekekkel: 
• Mi lehet az apához beszélő gyerek gondja?
• Mi jelenthet számára megoldást? Ezt hogyan fejezi ki?
• Mit jelent eggyel többször hazajönni, mint elmenni?

JEGYZETEIM 
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Versek olvasása, értel-
mezése
Csoportbeszélgetés
Szerepjáték: élőkép
Családrajz, családszelfi 
készítése
Kreatív írás: egy boldog 
nap története otthon; 
apa-fia/lánya nap terve

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Írólap, rajzlap, rajzeszköz
Telefon, fényképezőgép

JEGYZETEIM

Figyeljük meg továbbra is a gyerek gondját! Valaki olvassa fel a gyerekek közül 
Kiss Ottó: Szeretem, ha hull a hó című versét is!
• Mit gondoltok, ugyanaz a gyerek beszél a versben? Miből lehet ezt kitalálni?
• Mit szeret a versbeszélő? Mit nem szeret? 
• Ezt milyen képekkel fejezi ki?
• El tudjátok képzelni, hogyan hullhat visszafelé a hó? 
• És azt el tudjátok képzelni, mit jelent, ha hosszú időre elmegy apa?

Vedd figyelembe!
A fenti két vers versbeszélője egy óvodás kislány, Kiss Ottó: Csillagszedő Márió 
című verskötetének (Móra Kiadó, Bp, 2002) egyik főszereplője, aki átéli a családi 
drámát: szülei válását.
A következő vers már nem ebből a műből származik, de akár ugyanazzal a vers-
beszélővel is elképzelhetjük.
A versbeszélő személye mindhárom esetben „kortalan”, tehát a kilenc-tíz éves 
gyerekek is nyugodtan beleélhetik magukat a szerepébe. 

2.2b Családképek
Kiss Ottó harmadik verse is fura képpel ajándékoz meg, amin apának csak 
a háta látszik. Olvassák el a gyerekek három-négy fős vegyes (fiú-lány) csopor-
tokban Kiss Ottó: Mindenki nevessen című versét! Olvasás előtt tisztázzuk, hogy 
működik a fényképezőgép időzítővel, és melyik az exponáló gombja!
Majd beszéljék meg a csoportok, miért vicces, miért beszédes, és miről is beszél 
a vers! 
Csoportonként állítsák be a képet, amin csak apa háta látszik! (Élőképként, mint 
a szoborjátékokban.)

Választható egyéni – nagyobb részben otthoni – feladatok, aminek az előkésztése 
és elkezdése történhet az órán:
• Rajzold le a családodat, amin mindenki ott van!
• Készítsetek otthon egy vidám családszelfit!
• Írj le egy megtörtént esetet, amikor nagyon boldog voltál otthon! 
• Tervezz meg egy apa-fia vagy apa-lánya napot, amikor bármit csinálhatsz az 

apukáddal vagy anyukáddal!

Variáció
Az apa-lányai kapcsolat boldog képét mutatja meg Kovács András Ferenc: Kínai 
dallam című verse is.
Lásd bővebben az Egyéb ötletek (6/2.) feladatleírásait! Külön tanóraként is 
kapcsolódhat az itt leírt órához.

JEGYZETEIM
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Gubancok és kincsek
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó, szöveg- és 

képalkotó óra (magyar, kreatív írás, vizuális 
kultúra, etika: családi kapcsolatok)

A patchwork család trauma forrása is lehet a gyereknek, ugyan-
akkor egy adott helyzet, amit ő természetesnek találhat és élhet 
meg. Az irodalmi művek és a műhelymunka segítenek a guban-
cos családi helyzetek derűs, humorral való kezelésében, hogy a 
gubancból is a lehető legjobbat lehessen kihozni.

Áttekintő vázlat
3.1 Családi gubancok 45 perc

3.1a Fonalgubanc 15 perc
3.1b Családgubanc 10 perc
3.1c Családrajz 20 perc

3.2 Családi kincsek 45 perc
Összesen  2x45 perc

A fonalhálóhoz erősebb fonalra van szükség, ami játék közben 
nem szakad el könnyen. A visszagombolyításhoz nem kell feltét-
lenül ragaszkodni, a háló és a gubanc a fonallabdával „újrahasz-
nosítható”.
A második tanóra kreatív műhelymunkájához biztosítsunk válasz-

tási lehetőséget, elegendő rajzlapot, és amennyire rajtunk múlik, oldottabb, ott-
honos hangulatot! (Például kiscsoportos elrendezés, szabad helyválasztás stb.)

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Családi gubancok

3.1a Fonalgubanc
Játsszunk fonalháló-játékot egy gombolyag fonallal a következő módon: 
Körbeülünk vagy körbeállunk a gyerekekkel. A kezdő játékos megfogja a fonal 
végét, és mond a családjáról valamit. (Például: Hárman vagyunk testvérek.) Majd 
odadobja a gombolyagot egy társának. Ő is megfogja a fonalat, mond valamit a 
családjáról, és továbbdobja a gombolyagot. Így jár a gombolyag keresztül-kasul a 
körben, egy hálózatot alkotva. 

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

45
perc

39

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Békés Márta: A család 
Majoros Nóra: Három 
rajzlap 
Csorba Piroska: Gazdag-
ság 

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Fonalgombolyag

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Rajzlap, rajzeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Gubancos családképek 
kibogozása, a beszélő 
gyerek helyzetének 
átélése szimbolikus 
formában.

JEGYZETEIM JEGYZETEIM 

3. 
tanegység

15
perc



MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Gombolyagdobó ismer-
kedő játék
Szövegolvasás és -értel-
mezés
Családszerkezet áb-
rázolása, kapcsolatok 
felismerése
Beszélgetés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Fonalgombolyag

JEGYZETEIM

A fonalháló a végén visszafejthető, visszagombolyítható. Ha van rá időnk, érde-
mes ezt is megtenni a gyerekekkel. Ha nincs, az elhasznált fonal gubanc marad, 
amit összegyűrve fonallabdaként használhatunk.

Vedd figyelembe!
A játék kedvéért gyors információközlésre van szükség, de csak olyasmit mondja-
nak el a gyerekek a családjukról, amit nyugodtan megosztanak mindenkivel! Nem 
csak adatszerű dolgok jöhetnek szóba, bármilyen élmény megosztható. 
Például: Tegnap jót társasoztunk. Öcsém nem szereti a kakaót. Van egy pincsiku-
tyánk, nagyon aranyos. Stb.

3.1b Családgubanc
Első olvasásra a következő családkép is elég gubancosnak tűnik. Próbál-
juk meg kibogozni! A pedagógus olvassa fel Békés Márta: A család című versét, 
érzékeltetve, hogy ezt egy gyerek mondja! 

Majd próbáljuk meg kibogozni együtt a családi gubancot! Rajzoljuk fel a táblára, 
ki kinek a kicsodája, mint a családfa esetében!
Beszéljük meg, mit jelent gyerekre vonatkoztatva a „kereszt-” (keresztgyerek); 
testvérre vonatkoztatva az édes-, félédes-, unoka- (édestestvér, féltestvér, 
unokatestvér).

Vedd figyelembe!
Lásd még a novemberi 4. téma 1. tanegységét, ami családfarajzzal kezdődik (03-4/1).

3.1c Családrajz
Hasonlóan összetett családot találunk Majoros Nóra: Három rajzlap című 
történetében. Mindenki olvassa el némán a történetet, és három csoportba 
gyűjtve írja ki a neveket: melyik rajzlapra ki került Bruni családrajzán!

Az önálló munka után beszéljük meg: 
• Miért kellett három rajzlap Bruninak?
• Hány testvére (féltestvére) volt? Hány anyától?
• Bruninak mi volt a rajzzal a legfontosabb?

• Ki lehet a szihomókus? Mit tudunk meg róla a történetből?
• Anya mit mond róla? Bruni mit gondol róla? 
• Szerintetek ki ő? Mit tudtok róla, mi a pszichológus dolga? Mikor kerülhet egy 

gyerek pszichológushoz? 

JEGYZETEIM
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Személyes családi 
tapasztalatok megje-
lenítése rajzos, írásos 
alkotómunkával.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Képalkotás: családrajz, 
illusztráció
Kreatív írás: családi 
történet, szabadvers a 
családról
Művek bemutatása

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, rajzeszköz

Vedd figyelembe!
Bibliai párhuzamként utalhatunk Jákób családjára, aminek a rajza bizony három 
rajzlapra is nehezen férne el. (Vö. 1Mózes 29,31 – 30,24)
Ügyeljünk rá, hogy értékítélet nélkül kezeljük a helyzetet! Hiszen Bruni számára 
is az a legfontosabb, hogy senkit se bántson meg, senki se vesszen össze. És ő, 
ugye, végképp nem tehet róla, hogy ilyen családba született.

Ha van az iskolának saját pszichológusa, bemutathatjuk őt személyesen is a gye-
rekeknek. Ha nincs, de van a településen vagy a közeli városban gyerekpszicho-
lógus, akkor is beszéljünk róla úgy, mint aki a gyerekek barátja, és segíteni tud a 
gubancok kezelésében! Abban biztosak lehetnek a gyerekek, hogy jót lehet vele 
beszélgetni. Fontos, hogy oldjuk bennük a pszichológussal mint szakemberrel 
szemben keletkező feszültséget!

3.2 Családi kincsek

Olvassák el a gyerekek Csorba Piroska: Gazdagság című versét! Állapítsák meg a 
gyerekek számát, és azt, hogy a versbeszélő hányadik a sorban!

Neked mekkora a gazdagságod? Kik tartoznak a családodba? 

Válasz a következő feladatok közül:
• Rajzold le a családodat egy, vagy akár több rajzlapra, amennyire szükség van 

ahhoz, hogy mindenki otthon érezze magát!
• Írj le egy családi sztorit, történetet, ami jól bemutatja a családodat! Készíthetsz 

hozzá rajzos illusztrációt is.
• Írj egy verset, amiben meg tudod fogalmazni a gondolataidat a családodról! (A 

vers szabad gondolatközlés, nem kell, hogy rímeljen!)

Végül mutassák be a rajzaikat, olvassanak fel írásaikból a gyerekek – önkéntes 
alapon (aki vállalkozik rá)!

Vedd figyelembe!
A versírásfeladat kifejezetten szabadverset kér, tartózkodjanak a gyerekek a 
dalszerű formáktól! A gondolatok szabad asszociációs logikával kapcsolódhat-
nak egymáshoz, nem kell törekedni szabályos szerkezetre, egyforma hosszúságú 
sorokra! A fogalmazások szigorú bevezetés-tárgyalás-befejezés szerkezetét is 
nyugodtan félretehetjük. Kezdhetik a gyerekek a közepén („in medias res”), és 
bonyolíthatják, gubancolhatják a mondatot. Fő, hogy értelmes legyen, amiben 
keressük a gyerek logikáját, gondolattérképét!

JEGYZETEIM 
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Mamóka és papóka
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó és 

képalkotó óra bibliai kapcsolódással 
(magyar, ének-zene, hittan, vizuális kultúra, 

etika: családi kapcsolatok)
A nagyszülők a gyerekek számára nagyon sokszor a biztonságot 
és a hittel, a templommal való kapcsolatot jelentik. Ezt a kötő-
dést erősítjük ezzel az órával.

Áttekintő vázlat
4.1. Az én nagyim  10 perc
4.2 Dudorászó nagymama  35 perc

4.2a Mi az az aprika?  10 perc
4.2b A dudorászó nagymama  15 perc
4.2c Imádság étkezéskor  10 perc

4.3 Nagypapa és a templom  10-15 perc
4.4 Mamóka horgol  30-35 perc

4.4a Mamóka-otthon  10 perc
4.4b Nagyszülő-képek  20-25 perc

Összesen  2x45 perc

Gyűjtsünk jó előre maradék fonalakat, amibe vonjuk be a gyere-
keket, családokat is! 
A második órát érdemes csoportmunkában szervezni, amihez 
úgy kell elrendezni a termet, hogy a mozgásos feladatra is legyen 
elegendő hely. A csoportok számára a fonalakat, eszközöket előre 
szét kell válogatni.

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1. Az én nagyim 

A gyerekek üljenek körbe! Mindenki gondoljon a nagymamájára vagy a nagypapá-
jára!
Mi lenne a te nagyid, ha…
…valamilyen szín lenne;
…étel lenne;
…játék, plüssállat lenne?

4. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

10
perc

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Döbrentey Ildikó: A du-
dorászó nagymama
Benedek Elek: A temp-
lomban
Kiss Ottó: Nagypapa 
nem hisz
Miklya Zsolt: Mamó-
ka-otthon

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Énekeskönyvek
Fonalak (szalagok)
A/4-es műszaki rajzlap
Ragasztó, olló

(Füzet, íróeszköz)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A nagyszülők tulajdonsá-
gait idézzük fel asszoci-
ációkkal.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Projekciós, asszociációs 
játék

JEGYZETEIM JEGYZETEIM
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Azonosulás az elégedett, 
jó kedélyű nagyszülővel. 
Felismerhetjük, hogy az 
elégedettség nincs ösz-
szefüggésben a vagyon-
nal vagy az egészséggel. 
A hálaadó élet: boldog 
élet.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Szókitaláló, asszociációs 
játék
Mese olvasása, értelme-
zése, beszélgetés
Bibliai párhuzam felfe-
dezése, megismerése
Ismert énekes imád-
ságok éneklése, újak 
tanulása

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Énekeskönyvek

Vedd figyelembe!
Miután gondoltak rá, körben egymás után mondják el a gyerekek, hogy mi lenne 
a nagyi vagy a nagypapa! (Ha valaki nem szeretné, nem kell erőltetni. Maradhat 
az elképzelés titkos is. Tilos kinevetni a másikat!)

4.2 A dudorászó nagymama 

4.2a Mi az az aprika? 
Olvassuk fel a gyerekeknek Döbrentey Ildikó: A dudorászó nagymama 
című meséjét a következő mondatig:
„…a nagymama után somfordált.”
Vajon mi lehet az az aprika? Kinek van ötlete?

Vedd figyelembe!
A nagymama egyszerű eledele nemcsak a szegénysége miatt, hanem öregsége 
miatt is lehet, például kihullottak a fogai vagy diétáznia kell. Ma inkább a tejbe 
szórt müzli ismerős a gyerekeknek, ami nem áll messze az aprikától. Lehet ha-
sonló becenevet keresni a müzlinek vagy más egyszerű ételnek is.

4.2b A dudorászó nagymama 
Olvassák el a gyerekek a szöveggyűjteményből a mese további részét, 
majd beszéljük meg:
• Mi az az aprika? Milyen szóból keletkezett a szólelemény? (Az aprítani igéből, 

de benne van az áthallás a paprikára is – tehát szójátékról van szó.)
• Ettél-e már aprikát? Aprítottál már tejbe, kakaóba vagy levesbe kenyeret?
• Mit gondolsz, miért evett a nagymama aprikát, és nem töltött káposztát vagy 

kacsahúst?
• Mit gondolsz, boldog volt-e a nagymama? Miért gondolod? Miből derül ki?
• Mit csinált a nagymama étkezés előtt?
• Miért kell hálát adni?

Kapcsolódó
Több lehetőség van a bibliai kapcsolódásra, hiszen a mindennapi kenyér az úri 
imában (Máté 6,11) vagy az ételért való hálaadás (Lukács 9,16; 22,19; 24,30) elég fel-
tűnő párhuzam. Két további kapcsolódási lehetőségre hívjuk fel most a figyelmet:
– Amikor Keresztelő Jánost megkérdezték, hogyan kell élnie egy Istenben hívő 
embernek, a próféta ezt válaszolta: „Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek 
nincs, és akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék!” (Lukács 3,11)
Beszélgessünk arról, hogy gyerekként hogyan lehet jót cselekedni, a jót választa-
ni! Te mit tudsz megosztani a másikkal, amire szüksége lehet?
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Ismerjék fel a gyerekek a 
hit fontosságát a családi 
életben, a nagyszülők 
szerepét a hit átadásá-
ban.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Versek olvasása, 
értelmezése
Mozgásos játék
Gesztusjáték
(Térrendezés)

– Felolvashatjuk Pál apostol Timóteushoz írt első levelének részletét is: „Valóban 
nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, 
nem is vihetünk ki semmit belőle.” (1Tim 6,6–7)
Károli fordításában a kegyesség – istenfélelem. Miért mondhatjuk azt, hogy a 
nagymama „kegyes”, istenfélő volt? Miért mondhatjuk, hogy megelégedett?
Te vajon elégedett lennél, ha csak „aprika” lenne a vacsorád? Miért lehetett elé-
gedett mégis a nagymama?

Variáció
Aprikakészítés
Ha van rá lehetőségünk, készítsenek a gyerekek maguknak aprikát, például az 
uzsonnaszünetben! 

4.2c Imádság étkezéskor
Milyen imádságokat ismerünk étkezés kezdetéhez, végéhez?
Ismerünk-e énekes imádságokat?
Amit ismerünk, énekeljük is el! Amit nem ismerünk,  tanuljuk meg a Reftantáron 
elérhetőek közül!
Forrás: 
• Dicsérjétek az Urat! (ReZeM, Bp, 1996, 11-13. ének)
• Jézust áldja énekünk (RPI, Bp, 2003, 40. ének)

4.3 Nagypapa és a templom

A gyerekek olvassák el Benedek Elek: A templomban, illetve Kiss Ottó: Nagypapa 
nem hisz című versét!
Jelöljük ki a terem átlóját egyik saroktól a másikig! Akinek a nagypapája temp-
lomba járó, álljon az egyik sarokba, akinek nem, a másikba!
Most nézzük a nagymamákat! Akinek olyan a nagymamája, mint a versben, az 
álljon az egyikbe, akinek nem, a másikba!
Aki szeretne olyan nagymamát, mint Kiss Ottó versében, az álljon középre! 
Vajon mit fejezhet ki a nagymama mondata, amit Istenről és a nagypapáról mon-
dott?
Mit gondoltok, mit csinál Isten, amikor a nagyszüleidre néz? Mutasd meg arckife-
jezéssel, esetleg testmozgással!

Vedd figyelembe!
Hangos olvasásra is felkérhetünk egy-egy gyereket azok közül, akik karakteréhez 
illik az adott vers. (Nem biztos, hogy a legjobb olvasókról van szó.) Felolvasás 
közben a többiek a szemükkel követhetik a szöveget.

JEGYZETEIM
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A nagyszülők tulajdonsá-
gainak képi megjeleníté-
se: melegség, puhaság, 
színkarakterek. Színek és 
anyagtulajdonságok képi 
szerepének felismerése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Vers olvasása, értelme-
zése
Fonalkép készítése
Kiállításrendezés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Fonalak (szalagok)
A/4-es műszaki rajzlap
Ragasztó, olló
Ötletadó fonalkép 
elérhető a reftantar.hu-n 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán

Variáció
Szünetben vagy óra elején átrendezhetjük a termet: 
oldalra kerülnek az asztalok, már a csoportmunkához előkészítve. Középen 
a székekkel „padsorokat” alakítunk ki, mint a templomban. Óra kezdetén 
a gyerekek helyet foglalnak a templomi padokban (szabad helyválasztás), 
kezükben a szöveggyűjteménnyel. 
A csoportmunkához a székeket magukkal viszik, és az asztalok köré telepszenek.

4.4 Mamóka horgol 

4.4a Mamóka-otthon 
A pedagógus olvassa fel a gyerekeknek Miklya Zsolt: Mamóka-otthon című 
versét!
Majd rakjuk ki az összegyűjtött fonalmaradékokat, és a gyerekek ezek közül vá-
lasszanak! 
Újra elolvassuk szakaszonként a verset. Melyiknek milyen a hangulata? Válaszd 
ki azt a fonalat (fonalakat), ami legjobban kifejezi a versszak hangulatát! Ki a 
szakasz főszereplője? Mit tesz? Mi történt vele?

Vedd figyelembe!
Mindkét feladathoz érdemes kis csoportokban elhelyezkedni, és a fonalakat cso-
portonként arányosan szétosztani. Így a fonalválasztás könnyebb. 

4.4b Nagyszülő-képek 
Melyik fonal illene legjobban a te nagyszüleidhez? Melyik szín, melyik pu-
haság, melyik vastagság? Többféle fonal felhasználásával készíts egy fonalképet 
a nagyszüleidről úgy, hogy ne őket ábrázolja, hanem azt, hogy ők milyenek! (Lásd 
az ötletadó mintákat a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán!)

Az elkészült képeket állítsuk ki!

Vedd figyelembe!
A fonalgrafika készítése nagyon jól fejleszti a finommotorikát, de éppen ezért 
lehet olyan gyerek, akinek nehezebben megy. A kevésbé jó finommotorikával 
rendelkező gyerekek dolgozhatnak párban egy ügyesebbel. Az is megoldás lehet, 
hogy lehetőségként eléjük tárjuk, hogy nemcsak fonalakat, hanem színes szala-
gokat is használhatnak a kép elkészítéséhez. A színes szalagok is begyűjthetők 
előre a szülőktől, használt ajándékkötözők, virágszalagok formájában.

JEGYZETEIM 
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A nagyszülőket meghívhatjuk egy kiállításlátogatásra, ahol a nagyszülő feladata, 
hogy kitalálja, melyik kép készült róla. (Esetleg egybe lehet ezt kötni az Adventi 
mesedélután tanegységgel, ahova szintén hívhatunk meg szülőket, nagyszülőket.)

Variáció
Házi feladat is lehet:
Írj imádságot, amiben hálát adsz Istennek a nagyszüleidért!

A 4.4. „Mamóka horgol” tanegységrész dupla tanórát is kitehet, ha a gyerekek 
egyénileg készítik el a fonalgrafikát, majd az órán írják meg az imádságot. Az 
imádságot fel is olvashatják, de nem kötelező. 

JEGYZETEIM
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Tesók
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra bibliai 
kapcsolódással (magyar, vizuális kultúra, hittan)

A gyerekek értsék meg, hogy Isten maga formál bennünket, Ő 
alakítja az életünket anyánk méhétől kezdve, és ugyanúgy szeret 
minket, mint a testvérünket.

Áttekintő vázlat
5.1 Titkos beszélgetés  30 perc
5.2. A titok  15 perc
5.3 Mielőtt megformáltalak, már ismertelek  45 perc

5.3a Isten formált minket  10 perc
5.3b Gyurmázás  25 perc
5.3c Babagaléria  10 perc

Összesen: 2x45 perc

Az órát a mesesarokban vagy a mesemondáshoz kialakított 
helyzetben kezdjük. Majd gyurmázással folytatjuk, amit érdemes 
csoportmunkában szervezni. Készítsük elő a munka eszközeit, 
anyagait, és gondoljunk a babagaléria helyére is!
A képek nézegetéséhez elővehetjük (kikölcsönözhetjük) az aján-
lott könyvet, de dönthetünk a tankocka vetítése mellett is.

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Titkos beszélgetés

Ültessük le a gyerekeket a mesesarokba, és olvassuk fel nekik Nógrádi Gábor: Tit-
kos beszélgetés című történetét!
Beszélgessünk előbb a történetről: 
• Mi érdekelte Cecíliát? Milyen választ kapott az anyukájától? Kitől kapta meg a 

válaszait? Hogyan működött a „gondolatbeszélgetés”?
• Majd beszélgessünk arról, hogy akinek van kistestvére, hogyan várta? 
• Akinek nincs, szeretne-e? Miért igen, miért nem?
• Milyen kistestvért képzeltél el, mielőtt megszületett volna? Beszélgettél-e vele 

gondolatban? Miért jó, ha az embernek van kistestvére?

JEGYZETEIM 

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

30
perc

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Nógrádi Gábor: Titkos 
beszélgetés
Mielőtt… – Jeremiás 1,4–5

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Sheila Kitzinger: Már élsz 
(Gulliver Kiadó, Bp, 1990)
Színes és színtelen 
gyurma
Gyurmázás eszközei: 
alátét, formázókés vagy 
-pálca
Textildarabok, olló

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Ismerjük fel: a testvéri 
szeretet megjelenik már 
a testvér megszületése 
előtt.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Mesehallgatás, beszél-
getés

5. 
tanegység
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek kapjanak 
képet a kisbaba méhen 
belüli fejlődéséről.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Multimédiás interaktív 
feladat vagy könyvné-
zegetés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Sheila Kitzinger: Már élsz 
(Gulliver Kiadó, Bp, 1990)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg, 
hogy Isten alkotott min-
ket. Emberi alak: kisbaba 
formázása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Bibliai kapcsolódás: 
igevers olvasása, értel-
mezése
Formázás gyurmából

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Színes és színtelen 
gyurma
Gyurmázás eszközei: 
alátét, formázókés vagy 
-pálca
Textildarabok, olló

Variáció
Ezen az órán egy nagyon erős érzelmi hatású mesét veszünk a gyerekekkel, ezért 
nem szükséges külön motiváció, hanem a mesemondás hangulatának megterem-
tésével indul az óra. 
Ha „tanórásabbra” szeretnénk venni az óra stílusát, akkor előzetes feladatként a 
gyerekek hozzanak babafotókat saját magukról, és ha van, a testvérükről! A tesós 
képek lehetnek olyanok is, amikor a kistesó még anya pocakjában van. A képek-
ből tablót is rendezhetünk. 

5.2. A titok  

Lennart Nilsson svéd fényképész nagyon szép, méhen belüli fényképeket 
készített kisbabákról. Rakjátok a Reftantáron megtalálható Már élsz című tankoc-
kán időrendi sorrendbe a képeket!
A képek Sheila Kitzinger: Már élsz című könyvében is megjelentek. Ha bensősége-
sebb hangulatot szeretnénk, akkor inkább a könyvet lapozgassuk végig a gyere-
kekkel!

5.3 Mielőtt megformáltalak, már ismertelek

5.3a Isten formált minket 
Olvassunk fel a gyerekeknek egy részletet Jeremiás könyve 1. részének 
4–5. verséből! „Így szólt hozzám az Úr igéje: Mielőtt megformáltalak az anyaméh-
ben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek…” 
Mit jelenthet ez az igevers? Hogy ismerhet minket Isten a megszületésünk előtt? 
Hogyan formálhat minket?
Mi az, amit nagyon szeretsz magadban? Min változtatnál? Szerinted Isten befe-
jezte-e a „formálásodat”? Miben változtál az utóbbi években? Milyen szeretnél 
lenni, mire felnősz?

JEGYZETEIM
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Vedd figyelembe!
Nyugodtan beszélgethetünk a gyerekekkel arról, hogy a bibliai képben a Szent-
író Istent emberi tulajdonságokkal képzeli el és mutatja be. Előre ismerésről és 
formálásról beszél, úgy mutatja be Istent, mint egy mesterembert, aki bölcsen, 
tervszerűen formálja az anyagot, amivel dolgozik. 
Nyugodtan beszélgethetünk arról is, hogy ez egy kép, egy nagy hasonlat (meta-
fora), de Isten valójában nem ember. Mégis nyugodtan hasonlíthatjuk az emberi 
képességekhez Isten tulajdonságait, hiszen így jobban el tudjuk képzelni, miről 
van szó.

5.3b Gyurmázás 
Formáljatok gyurmából egy kisbabát, aki éppen most született meg! 
Formálhattok neki bölcsőt, kiságyat, sőt takarót is. (Takaróként használhatnak a 
gyerekek textildarabokat is.)

5.3c Babagaléria 
Az alkotások bemutatása, elrendezése. 

JEGYZETEIM 

10
perc

25
perc



JEGYZETEIM

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Oravecz Imre: anyu főz
Oravecz Imre: apu javít 
Kiss Ottó: Apa mindent 
megold…
Kiss Judit Ágnes: Vissza-
számoló

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Feliratozott A/4-es lapok

Füzet, íróeszköz

Rajzlapok, festő- és 
rajzeszközök

Szuperhősök 
a családomban

3x45 perces komplex témanap (magyar, kreatív 
írás, vizuális kultúra, etika: családi kapcsolatok)

Fókuszba kerül: a családon belüli munkamegosztás, a gyerek 
lehetséges feladatai, a családtagok valós és kívánt tulajdonságai. 
A gyerek szuperhősként ábrázolja a családját (szöveg- és képal-
kotás), amivel kiemel egy-egy fontos tulajdonságot, vágyott vagy 
valós képességet.

Áttekintő vázlat
6.1 Családi munkamegosztás  35 perc

6.1a Listaírás  15 perc
6.1b Munkamegosztás  10 perc
6.1c Mi lehet az én dolgom?  10 perc

6.2 Szuperhősök a családban  60 perc
6.2a Szuperképességek  5 perc
6.2b Anyu, apu szuperképességei  15 perc
6.2c Szupernagyik  10 perc
6.2d Versportrék  30 perc

6.3 Az én szuperhős családom  40 perc
6.2a Képalkotás  30 perc
6.2b Galéria  10 perc

Összesen  3x45 perc

A listaíráshoz a lapokat előre feliratozzuk (a lap alján, különben 
lehajtják a feliratot), érdemes tartalék lapokat is készíteni.
A festéshez-rajzoláshoz, esetleg a listaíráshoz is érdemes cso-
portbontásban dolgozni, és a termet ehhez elrendezni.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek gondolkozza-
nak el azon, hogy milyen 
a munkamegosztás a 
családban.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Közös listaírás
Beszélgetés, ötletelés
Saját lista írása

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Feliratozott A/4-es lapok, 
íróeszköz

FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Családi munkamegosztás  

6.1a Listaírás 
Padsoronként indítsunk el egy A/4-es papírt! A lapok alján a családta-
gok neve szerepeljen, tehát legyen egy anya, egy apa, egy gyerekek, esetleg egy 
nagyszülők feliratú lap! 
Az első gyerek, aki megkapja, ráírja a lapra felül, hogy az ő családjukban mi az 
anya/apa/gyerekek/nagyszülők feladata, majd lehajtja a lapot, hogy az utána 
következő ne lássa, mit írt. A padtársa is ír egy feladatot az adott családtaghoz, 
lehatja, továbbadja. 
A lapok addig járnak körbe, amíg minden gyerek minden családtaghoz írt egy 
feladatot. A lapok indítása előtt egyezzünk meg abban, hogy laponként mindenki 
csak egy feladatot ír, ami lehetőleg férjen be egy sorba. (Ha betelik a lap, újat 
indítunk.)
Végül a táblán összesítjük az eredményt: felírjuk a családtagok nevét, alá a tevé-
kenységeket. Ha egy tevékenység többször szerepel az adott név alatt, akkor csak 
strigulát húzunk.
Nézzük meg, számoljuk össze, kinek milyen tevékenységei, tevékenységkörei 
vannak!

Variáció
Hogy gyorsabban kész legyenek a gyerekek, a padsor elejéről és végéről is in-
díthatunk egy-egy azonos feliratú lapot, csak ekkor ügyelni kell az átadásoknál, 
hogy egy családtaghoz csak egyszer írjon feladatot minden gyerek. 
A kavarodást elkerülendő, lehet apa1, apa2, anya1, anya2 feliratú lap, és megha-
tározzuk, hogy ki melyik számhoz ír.
Nagyobb létszámú osztály esetén dolgozhatnak a gyerekek csoportban, körforgó-
ban oly módon, hogy különböző színekkel jelöljük aput, anyut, nagymamát, nagy-
papát és a gyerekeket, és mindenkinek minden színnel kell egy feladatot írnia. 

6.1b Munkamegosztás 
• Mi az, amit jellemzően anya, apa, a gyerekek csinálnak?
• Mennyire arányos ez a munkamegosztás? Vajon a gyerekek mivel vehet-

nék ki jobban a részüket a család életéből? 
Ötleteljünk: 
• Te mit tudnál segíteni otthon apunak, anyunak, nagyinak? 
• Mi az, amit szívesen megcsinálnál? 
• Mi az, amit nem túl szívesen, de azért képes lennél megcsinálni? Mi az, ami 

kihívás lenne, éppen ezért szeretnéd megcsinálni?

JEGYZETEIM 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ábrázolják 
saját családjukat úgy, 
mintha szuperhősök len-
nének! Ezzel kiemelnek 
egy-egy fontos tulajdon-
ságot, vágyott vagy valós 
képességet. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Beszélgetés
Versek olvasása, 
értelmezése
Nyelvjátékok, jelentés-
játékok
Ritmizálás, ritmikus 
szövegolvasás
Kreatív írás: versportrék 
(szabadvers)

Variáció
Ennél a feladatnál, ha igény van rá, beszélgethetünk a nemi szerepek szerinti 
családi munkamegosztásról. 
• Nálatok kinek mi a dolga? 
• Szerintetek létezik-e olyan, hogy női vagy férfimunka? 
• Mikor, hogyan megy jól a háztartás?

6.1c Mi lehet az én dolgom? 
Írj egy listát arról, hogy mit tudnál vagy szeretnél elvállalni a családi, ott-
honi munkákból! A listán a következő rovatok (feliratok) legyenek:

Szívesen elvégzem:
Ha muszáj, megcsinálom:
Izgalmas lenne kipróbálni:

Házi feladat: Mutasd meg ezt a listát a szüleidnek, és beszéljétek meg, milyen 
munkát végezhetnél el ezek közül!

Variáció
Rendezzünk a gyerekek között vitát a „gyerekmunkáról”! Lehet-e, sza-
bad-e, kell-e a gyereknek otthon házimunkát végeznie? Ha igen, miért? Ha nem, 
miért? 
A vitát szerephelyzetben is lebonyolíthatjuk, amikor két csoport az egyik, illetve 
a másik álláspontot képviseli (tehát nem a saját véleményét), és ennek megfe-
lelően érvelnek, vitáznak a problémáról. Mielőtt vitába szállnának, a csoportok 
gyűjtsenek érveket!

6.2 Szuperhősök a családban

6.2a Szuperképességek 
Beszélgessünk a következőről: Ha a szüleid szuperhősök lennének, szerin-
ted milyen szuperképességgel rendelkeznének?

6.2b Anyu, apu szuperképességei  Könyv ikon, notesz ikon
A gyerekek olvassák el önállóan Oravecz Imre: anyu főz és Oravecz Imre: 
apu javít, valamint Kiss Ottó: Apa mindent megold… című versét!
Mi mindent tud megoldani a versben szereplő anyuka? Mit csinál a két apuka? 

Mindhárom versben egy-egy listát olvashattok. Számozzátok be a listázó sorokat! 
Anya és apa listáján hány tétel szerepel? (7, 8 és 5)
Versenként melyik az az ige (cselekvés), ami mindenre vonatkozik? (megfőz, meg-
javít, megold)

JEGYZETEIM
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Ugyanaz az igekötő: meg. Vajon miért? Te mit szoktál megoldani? És megfőzni 
vagy megjavítani? 

Játsszunk az igekötőkkel egy kicsit! Mit lehet
kioldani,
feloldani,
leoldani?

Mit lehet 
kifőzni,
elfőzni,
szétfőzni?

És mit lehet 
megjavítani,
kijavítani,
szétjavítani?

Vajon mit jelent az apa-versek végén a poén? Hogy lehet szétjavítani a legót? Mi 
jelent az, hogy „javíthatatlan vagyok”? Kire szokták ezt mondani a felnőttek?
Az anya-versnek is van egy szójátékos poénja. Mi az? Mivel játszik a költő? 
Mikor mondjuk valakire azt, hogy „ennivaló kislány”? (A vers beszélője egy Niki 
nevű kislány.)

A szuperhősök mindig megmentik a világot, vagy legalábbis megoldanak egy 
komoly problémát. Mint a versbéli anya és apa. Mit oldana meg a te anyukád/
apukád? Gondold végig az ő listáikat!

6.2c Szupernagyik 
A gyerekek olvassák el hangosan Kiss Judit Ágnes: Visszaszámoló című 
versét!
Keressük meg a mesei elemeket!
Te mit csinálnál a nagyszüleiddel hármasban, ha hirtelen egy mesébe kerülnétek?
Miről szól valójában ez a vers? Mi történt a dédivel (aki nagymami vagy nagypapi 
anyukája)?

Variáció
Szótagszámoló, szótagmérő
A Visszaszámoló című versben jól megfigyelhetjük a zenei, ritmikai elemeket: 
ritmizálva, metrikusan (időmérték szerint) is olvassuk el a verset! Ez történhet 
felelgető olvasással. 

JEGYZETEIM 
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Egeret fogtam véletlen,    U U — — —  — — —  — — —
ti-ti-tá | tá-tá | tá-tá | -tá
Meglovagoltuk négyesben  — U U — —  — — —  — — —
tá-ti-ti | tá-tá | tá-tá | -tá
Nagypapi, nagymami, dédi meg én,  — U U — — U U — — U U — —
tá-ti-ti | tá-ti-ti | tá-ti-ti | tá
Így ügetünk a világ peremén.   — U U — — U U — — U U — —
tá-ti-ti | tá-ti-ti | tá-ti-ti | tá

Fut, fut a tej, fut a lábasban,   — U U — — U U — —  — — —
tá-ti-ti / tá-ti-ti / tá-tá/-tá
Futnak utánam hármasban  — U U — —  — — —  — — —
tá-ti-ti / tá-tá / tá-tá/-tá
Nagypapi, nagymami, dédi, de én — U U — — U U — — U U — —
tá-ti-ti / tá-ti-ti / tá-ti-ti / tá
Csak heverészek a tej tetején.   — U U — — U U — — U U — —
tá-ti-ti / tá-ti-ti / tá-ti-ti / tá

Állunk lesben kettesben,   —  — — —  — — —  — — —
tá-tá | tá-tá | tá-tá | -tá
Nincsenek itt a közelben sem  — U U — — U U — —  — — —
tá-ti-ti / tá-ti-ti / tá-tá/-tá
Nagypapi, nagymami. Dédi meg én — U U — — U U — — U U — —
tá-ti-ti / tá-ti-ti / tá-ti-ti / tá
Nyúlra vadászunk tó fenekén.   — U U — —  — — — U U — —
tá-ti-ti / tá-tá / tá- ti-ti/-tá

Felhőkön túl, nem látszik,   —  — — —  — — —  — — —
tá-tá | tá-tá | tá-tá | -tá
Tölgyfa karosszék hintázik.   — U U — —  — — —  — — —
tá-ti-ti | tá-tá | tá-tá | -tá
Ott ül a dédi, csak ő egyedül,   — U U — — U U — — U U — —
tá-ti-ti / tá-ti-ti / tá-ti-ti / tá
Mennyei koncertet hegedül.   — U U — —  — — — U U — —
tá-ti-ti / tá-tá / tá- ti-ti/-tá

JEGYZETEIM
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A téma vizuális megjele-
nítése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Filmplakát készítése 
festéssel
Filmjelenet grafikus 
ábrázolása
Kiállítás-rendezés
(Kreatív írás: forgató-
könyv, filmjelenet)

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, festő- és rajzesz-
közök

Vedd figyelembe!
A refrénben szabályosan visszatérő sor az úgynevezett négylábú csonka daktilus: 
három teljes daktilus (tá-ti-ti), plusz egy zárószótag. A daktilusokat spondeus (tá-
tá) helyettesítheti, ebből fakadnak a sorvariációk. Egyedül az indító sor kivétel, 
ami anapesztussal kezdődik (ti-ti-tá) – ez hasonlít a zenei felütéshez.

6.2d Versportrék 
Írj egy-egy rövid verset apukádról, anyukádról vagy a nagyszüleidről! Elő-
ször a hétköznapi énjéről, azután a szuperhős énjéről!

Vedd figyelembe!
A versíráshoz az anya-apa versek listázó, soroló versformáját javasoljuk (rím, szó-
tagszám nem számít). Tehát szabadverset kérünk, amiben listázni, sorolni lehet, 
ez (a gondolatritmus) adja a vers ritmusát.
(Ha valaki mégis rímes és időmértékes verset ír, mert rákattant a ritmusra, en-
gedjük meg neki!)

6.3 Az én szuperhős családom

6.3a Képalkotás 
Animációs film is készült egy szuperhős családról (Hihetetlen család 1-2). 
Képzeld el, hogy ez a film rólatok szól!
Adj címet a saját családod szuperhős-filmjének, és fesd meg a plakátját, vagy 
rajzold meg a legizgalmasabb vagy legviccesebb jelenetét!

6.3b Galéria 
Rendezzetek kiállítást a képekből, és figyeljétek meg a szuper-családokat!

Variáció
Házi vagy kiegészítő feladatként a gyerekek megírhatják szuperhős családjuk 
filmjének a forgatókönyvét vagy egy-két izgalmas jelenetét. (Nem szükséges 
ismertetni a gyerekekkel a forgatókönyv formai jegyeit, elég, ha annyit tudnak, 
hogy a párbeszédeknél jelölni kell a neveket.)
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Véleményformálás az 
anya-lánya, szülő-gyerek 
viszonyról. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Vita, véleményalkotás
Beszélgetés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
A vers elérhető a reftan-
tar.hu-n a szöveggyűjte-
mény aloldalán
Csomagolópapír vagy 
íves karton, esetleg 
öntapadós Post-it lapok, 
íróeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Apa-lánya kapcsolat 
elmélyítése irodalmi 
élmény átélésével.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Szoborjáték
Rajzolás, festés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, festő- és rajzesz-
köz

Egyéb ötletek
FELADATOK LEÍRÁSA

7.1 Talányos kapcsolat

Versolvasás: Csorba Piroska: Talány
A barátnő és kapitány két talányos, ellentmondó(nak tűnő) anyakép, ami ismerős 
már Balázs Imre József: Nem nyitom ki az ajtót című verséből is (lásd az első 
tanegységet).
Az osztály érettségétől függően beszélgethetünk a következő kérdésekről:
• Mitől lesz anya barátnő, és mitől lesz kapitány? 
• Mit jelent a beszélőnek – és neked – az egyik, mit a másik? 
• Mikor van szükség az egyikre, mikor a másikra? 
• Mikor kerülhet szereptévesztésbe anya? És a gyerek? 

Rendezzetek vitát: Lehet-e az anyukád/apukád a legjobb barátod? Miért igen, 
miért nem?
Beszélgessetek: Szeretnéd-e, hogy anyukád/apukád a legjobb barátod legyen? 
Miért igen? Miért nem?

Mitől „legjobb” a legjobb barát – plakát készítése: Mindenki ír rá egy gondola-
tot a csoportból vagy az osztályból. (Post-it lapokra is írhatnak a gyerekek, amit 
aztán felragasztanak a plakátra.) 

7.2 Apa-lánya képek

Versolvasás: Kovács András Ferenc: Kínai dallam
Milyen apa-lányai kapcsolatot ábrázol ez a fa-csoportkép? 
Be tudnátok mutatni szoborként? – Kis csoportok alkossanak a vers alapján 
szobrot (élőképet)! Az apa törzsét és lombját többen is alkothatják.

Fessétek vagy rajzoljátok le ezt a mesébe (talán kínai mesébe?) illő képet az „el-
varázsolt” apáról és két lányáról! Akinek kedve van, a mesét is megírhatja hozzá.

JEGYZETEIM

56

7. 
tanegység

45
perc

45
perc



57

JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Apa-anyakép differen-
ciálása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Rajzolás: apa/anyaképek

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

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Családi, rokonsági kap-
csolatok kibogozása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Vers olvasása és értel-
mezése
Beszélgetés
Túzokcsaládrajz

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

7.3 Apakép telefonnal

Versolvasás: Ijjas Tamás: Telefon

Készíts te is három apa- vagy anyarajzot:
• Milyen arccal rajzolnád meg…
• Milyen állat lenne…
• Milyen tárgy lenne az apukád/anyukád?

7.4 Túzokcsalád, túzokrokonság

Versolvasás: Kányádi Sándor: Tarlón túzok lépeget

Beszélgetés:
• Mekkora családja van a versbéli túzoknak? 
• Ki milyen fokú családtag, rokon? Tisztázzuk a szereplők rokonsági fokát! 
• Te kiket ismersz a rokonságodból? Kit tudsz közülük megnevezni?

A gyerekek rajzolják le, hogyan képzelik el ezt a túzokcsaládot! 
(Érdemes előtte képeket nézegetni a túzokokról, de rajzolás közben már nem, 
hogy ne másolás legyen.)

JEGYZETEIM 
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Miről szól 
ez a téma? 

Miért fontos 
nekünk?

Mit szeretnénk 
elérni?

Érzékenyítés a belső utak megnyitásával a 
transzcendenciára, Isten világának jeleire és 
küldötteire, de nem a misztikus rajongás, ha-

nem a szeretetkapcsolat jegyében.

A titkok kamrájának van egy még titkosabb 
ajtaja, átjárója, amin keresztül csak angyalok, 
angyali lények tudnak közlekedni. De kik is az 
angyalok? Mit tudunk róluk kulturális öröksé-
günk és a Biblia nyomán, milyennek képzeljük 

őket? Mivel a karácsonyi történet kulcssze-
replői az angyalok, ilyenkor feléjük is jobban 

irányul a figyelmünk. Érdemes figyelni rájuk, és 
észrevenni a nyomaikat.
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Markó Béla: Karácsony 
előtt
László Noémi: Kedves 
angyal!
Miklya Zsolt: December 
angyalának

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Internet, projek-
tor, hangfal 

Félíves csomagolópapír
Filcek, esetleg különböző 
applikációk, csillámzse-
lé, flitter stb.
(Íves zöld karton, színes 
pípírkörök)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Ráhangolódás a kará-
csonyi ajándék témára, 
kívánságok megfogal-
mazása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Közös karácsonyi kíván-
ságlista készítése egyéni 
kívánságokkal
(Kreatív írás: levél az 
angyalnak)

JEGYZETEIM 

Kedves Angyal!
45 perces komplex szövegfeldolgozó és 

szövegalkotó óra (magyar, kreatív írás, etika)

A gyerekek decemberben izgatottan készítik az ajándéklistát, vár-
ják az ajándékokat. Ezek a listák nagyon különbözőek lehetnek. 
Fontos, hogy a gyerekek megértsék, hogy az ajándék értéke nem 
az anyagiaktól függ, hanem a szívben dől el. S hogy ami számuk-
ra természetes, az sok gyerek számára ajándék, vagy soha el nem 
érhető álom.

Áttekintő vázlat
1.1 Karácsonyi kívánságlista 10 perc
1.2 Levél az angyalnak 35 perc

1.2a Angyal-versek 15 perc
1.2b Különböző kívánságok 10 perc
1.2c Jókívánságok 10 perc

Összesen:  45 perc

Karácsonyi kívánságlista kifüggesztése az osztályban néhány nap-
pal az óra előtt. A listán folyamatosan dolgozhatnak a gyerekek.

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Karácsonyi kívánságlista

Vigyünk be az osztályba jóval az óra lőtt egy félíves csomagolópapírt, amire cím-
ként, nagy betűkkel írjuk rá: KARÁCSONYI KÍVÁNSÁGLISTA!
A gyerekek feladata az, hogy mindenki legalább egy karácsonyi kívánságot írjon 
rá, illetve díszítsék úgy ki, hogy minél szebb legyen.
A plakát maga tehát már korábban elkészül, így az óra elején csak olvassuk fel a 
legérdekesebb, legtipikusabb kívánságokat! Az is lehet, hogy mindenki elmondja, 
melyiket írta.

Vedd figyelembe!
A kívánságlistát érdemes elhelyezni az osztályban már 2-3 nappal az óra előtt. Így 
a gyerekeknek van ideje átgondolni a dolgot, nem csak hirtelen ötletből írnak le 
valamit. Van, akinek szüksége van az alaposabb átgondolásra. A bővebb határidő 
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MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Félíves csomagolópapír
Filcek, esetleg különböző 
applikációk, csillámzselé, 
flitter stb.
(Íves zöld karton, színes 
papírkörök, füzet,  
íróeszköz)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Érzékenyítés: A feladat-
sor segítségével a gye-
rekek értsék meg, hogy 
ami számukra termé-
szetes, az sok gyereknek 
ajándékszámba megy, 
vagy soha el nem érhető 
álom.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Vers olvasása, értelme-
zése csoportmunkában
Képzeletjáték, empátia-
fejlesztő feladat
Kreatív írás: áldás, jókí-
vánság, levél

JEGYZETEIM

miatt azt viszont kiköthetjük, hogy legfeljebb három kívánságot fogalmazhat meg 
egy gyerek.
Tartalmilag viszont ne szűkítsük a kívánságokat, hogy például csak lelki dolgokat 
kérhetnek! Az óra éppen arra épül, hogy mekkora kontrasztok lehetnek a gyere-
kek kívánságai között. Tehát az sem baj, ha „nagyot mondanak”, ha „felülkíván-
nak” a családjuk anyagi lehetőségeihez képest. A feladat inkább projekciós, és 
nem költségvetési jellegű.

Variációk
Fenyőlista
A kívánságlista írásához bevethetünk egy kis vizuális játékot: vágjunk ki egy nagy, 
zöld karácsonyfát kartonból, és azt helyezzük el az osztályban! A gyerekek a kí-
vánságlistát különböző színű és méretű körökre („üveggömbökre”) írhatják.

Kedves Angyal!
Házi feladatként adható, hogy levél formában ki-ki fogalmazza meg saját kíván-
ságait, kéréseit az angyalnak. Ami kezdődhet így: Kedves Angyal!

1.2 Levél az angyalnak

1.2a Angyal-versek
A gyerekeket osszuk csoportokba! Minden csoport egy verssel foglalkoz-
zon az alábbiak közül:
• Markó Béla: Karácsony előtt
• László Noémi: Kedves angyal!
• Miklya Zsolt: December angyalának
Olvassák el a verset, és beszéljék meg csoportkörben:
• Ki beszél a versben? (Képzeljük el, hogy a 3. vers beszélője is gyerek!) 
• Melyik gyerek mit kért az angyaltól? 
Végül a csoportok számoljanak be erről a többieknek!

1.2b Különböző kívánságok
Mit kérhetnek a különböző nehéz sorsú vagy fogyatékkal élő gyerekek? 
Beszélgessünk róla a Különböző kívánságok című tankockán látható (kinagyítha-
tó) fényképek alapján! 
Van-e, amit oda tudnál adni nekik, vagy amiben segíteni tudnál, ha a közeledben 
lennének?

JEGYZETEIM

60

35
perc

15
perc

10
perc



61

JEGYZETEIM 

Vedd figyelembe!
Fel kell készülnünk rá, hogy a nehéz sorsú gyerekek életéről való beszélgetés 
megrázó lehet némelyik diákunk számára.  Sőt, az is előfordulhat, hogy a külső 
szemlélő által jónak minősített családból érkező gyerekekről derül ki a képek 
alapján, hogy milyen komoly problémákkal küzdenek. 
Csak akkor vágjunk bele ebbe a feladatba, ha készek vagyunk beszélgetni velük 
a gondjaikról! Ám vannak olyan gyerekek is, akik verbálisan nem tudják kifejezni 
a fájdalmukat, ezért (ha súlyos problémákat érzékelünk, és a gyerekek nyitottak 
rá), érdemes a témához kapcsolódó rajzokat kérni tőlük, illetve a mozgás eszkö-
zeivel is feldolgozni a problémákat (szoborjáték, pantomim). 

1.2c Jókívánságok
Írjatok áldást, jókívánságot a szeretteiteknek vagy a képeken látható gye-
rekek valamelyikének! 
Megszólíthatjátok közvetlenül a címzettet, például: 
 „Drága Mami! …” vagy „Kedves Ramóna! …”
Megszólíthatjátok az angyalt is az áldáskéréssel: 
 „Kedves Angyal! …”
És folytathatjátok a verset is: 
 „December angyalának azt is mondd meg….”
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Zágoni Balázs: Barni és a 
három angyaljárás

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Cédulák, íróeszköz
Kalap

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Tisztázzuk az „őrangyal” 
fogalmát.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Beszélgetés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Biblia

Angyaljárás
45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

(magyar, etika)

Tisztázzuk az „őrangyal” fogalmát! A gyerekek éljék át az „őrangyal” 
szerepét egy társukkal, aminek lényege az egymásra figyelés!

Áttekintő vázlat
2.1 Őrangyalok 10 perc
2.2. Őrangyaljárás 20 perc

2.2a Mi lehet a mese vége? 10 perc
2.2b A mese vége 10 perc

2.3 Játsszunk őrangyalosat! 15 perc
Összesen: 45 perc 

Készítsünk elő cédulákat, és szerezzünk egy kalapot a cédulahú-
záshoz! Ha nincs, a célra egy sapka is megfelel.

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Őrangyalok

Beszélgessünk a gyerekekkel arról, mit tudnak az őrangyalokról, és mit tudha-
tunk róluk a Biblia alapján!
Volt-e olyan eset az életedben, amikor úgy érezted, hogy az őrangyalod segített?

Vedd figyelembe!
A mai világban sok téves eszme él az őrangyalokról, és ezekkel a gyerekek is 
találkozhatnak. Isten adhat útmutatást az angyalok segítségével kapcsolatban, 
de nem rendel ki mindenki mellé automatikusan „bajelhárító angyalt”. Az viszont 
való igaz, hogy nemegyszer angyalt küld, hogy segítsen a hívein vagy a népén. 
Klasszikus igehelye ennek a 91. zsoltár:
„Ha az Urat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, 
sátradhoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy 
vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd 
lábadat a kőben.” (Zsoltárok 91,9–12)
Két angyalt név szerint is említ a Biblia: 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg, 
hogy mi is lehetünk 
egymás őrangyalai.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?  
Mesehallgatás, meseol-
vasás
Szöveg értelmezése
Befejezés-variációk
Beszélgetés

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg, 
hogy az „őrangyalozás” 
lényege elsősorban nem 
ajándéktárgyak adása, 
hanem az egymásra 
figyelés.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Őrangyal játék
Beszélgetés, ötletelés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Cédulák, íróeszköz
Kalap

Gábriel, a magyarázó, örömhírhozó (Dániel 8,15–16; Lukács 1,19.26)
Míkáél (Mihály), Izráel védőangyala (Dániel 12,1; Jelenések 12,7)
Rafael főangyal csak az apokrif Tóbiás könyvében szerepel név szerint (12,15).

2.2. Őrangyaljárás

2.2a Mi lehet a mese vége? 
Olvassuk fel a gyerekeknek Zágoni Balázs: Barni és a három angyaljárás című 
meséjét a repülőgép megtalálásáig („…gyorsan a pad alá.”), majd beszélgessünk:
• Miért érezte magát rosszul a történet elején Barni?
• Hogyan rendeződtek a dolgok?
• Vajon mi történhetett? (A gyerekek mondják el az elképzeléseiket: hogy kerül-

hetett Barni táskájába ennyi ajándék?)

2.2b A mese vége
A gyerekek olvassák el önállóan a mese végét, majd beszéljük meg, mi történt!
• Kik voltak Barni őrangyalai?
• Hogyan lett Barni maga is őrangyal?

2.3 Játsszunk őrangyalosat! 

A téli szünetig játsszunk mi is őrangyalosat!
Minden gyerek írja fel egy kis cédulára a nevét, hajtsa össze, majd dobja egy kalapba! 
A nevet valaki más húzza ki (ha a sajátját húzta, vissza kell dobni, és újat húzni)! A 
feladat az, hogy a kihúzott gyerek „őrangyala” légy a téli szünet kezdetéig. Hogy ki a 
védenced, azt senkinek sem szabad elárulnod! No, de mit is csinálhat egy őrangyal?
Beszéljük meg a gyerekekkel, hogy az őrangyalok nem édességekkel és ajándékokkal 
halmozzák el a védencüket, hanem óvják őt, odafigyelnek rá, kitalálják még a gon-
dolatait is! Ezért most ne ajándéktárgyakat, édességet adjunk egymásnak, hanem 
figyelmességgel, gondoskodással forduljunk a védencünk felé! Ha ezt tették volna 
Barni osztályában is, akkor talán nem érte volna csalódás Barnit sem. Ötleteljünk, mi 
mindent tehet egy őrangyal az osztályában a védencéért! A téli szünet előtti utolsó 
tanórán leplezzük le az őrangyalokat, addig titokban kell tartani a kilétüket!

Vedd figyelembe!
Az „ajándéktárgy-tilalom” nem vonatkozik a saját készítésű tárgyakra: rajzokra, 
játékokra, sütire stb. Vagy az olyan figyelmességekre, melyek során valamit oda-
adunk a másiknak: megkínáljuk az uzsonnánkból, kölcsönadjuk egy játékunkat, 
könyvünket stb.
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Lázár Ervin: A másik 
télapó
Miklós püspök legendája

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal 

Félíves csomagolópapír, 
filctoll
Géppapír, írólap, olló

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Táblázat készítése 
közösen a megfigyelési 
adatokból.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Megfigyelési adatok 
elemzése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Félíves csomagolópapír, 
filctollak

Ki az igazi Mikulás?
2x45 perces komplex óra (magyar, 

természetismeret, vizuális kultúra, hittan, dráma)

A Mikulást sokszor Télapónak nevezzük, pedig a név inkább a 
telet adó mesealakra utal. Az első mese ezzel játszik, bevonva a 
játékba az olvasót.  Harmadik-negyedik osztályban a gyerekek 
már nem „hisznek” a Mikulásban, de sokan nem is tudják, ki volt 
az igazi „Mikulás”.

Áttekintő vázlat
3.1 A téli időjárás 15 perc
3.2 A másik télapó 20 perc
3.3 Hópelyhek papírkivágással 30 perc
3.4 Ki volt az igazi Mikulás?  25 perc

3.4a Miklós püspök legendája 10 perc
3.4b Dramatizálás 15 perc

Összesen: 2x45 perc

A gyerekek az előző napokban vagy héten készítsenek meteoroló-
giai megfigyelést: milyen volt a napi hőmérséklet (reggel, délben, 
este), mennyi és milyen csapadék esett, fújt-e a szél, és milyen 
erősen stb. A megfigyeléseiket jegyezzék le!

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 A téli időjárás 

Figyeljük meg az időjárást néhány napon vagy egy egész héten keresztül! 
A gyerekek megfigyelési adataiból készítsünk egy táblázatot közösen, amelyen 
jelöljük a hőmérsékletet, a csapadékot, szélerősséget, napsütést, felhőzetet!

Vedd figyelembe!
Manapság decemberben nem feltétlenül van téli (havas, fagyos) időjárás. 
Ha a gyerekek megfigyelték az időjárási elemeket, akkor eredményeiket összeha-
sonlíthatjuk a régebbi idők decemberi időjárási adataival.
A Reftantáron elérhetjük az Éves hőmérsékleti diagramot havi bontásban, 2001-
2020 között.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek figyeljék meg 
az időjárás elemeinek 
szerepét a szövegben.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Meseolvasás
Interaktív multimédiás 
feladat: téli csapadékfaj-
ták válogatása
Beszélgetés, fantázia-
játék

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Papírhópelyhek készítése 
sablonhasználattal és 
egyéni alakítással. A 
hópelyhek sokfélesé-
gének, egyediségének 
felismerése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Hópelyhek készítése 
papírkivágással

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Géppapír, írólap, olló
Sablonok elérhetők a 
reftantar.hu-n

Az első linken 2001-ig látjuk havi lebontásban a hőmérsékleti viszonyokat. A 
grafikon olvasásával még nem boldogulnak a gyerekek, de ha konkrétan megmu-
tatjuk nekik az adott napok hőmérsékleti ábráját, és magyarázó módon leolvas-
suk nekik a grafikon adatait, meg fogják érteni a különbséget.
A következő ábrán (kicsit lejjebb tekerve) leolvashatjuk a havi átlaghőmérsékle-
teket 1971-2000 közötti időszakra számolva.

3.2 A másik télapó

A gyerekek olvassák el Lázár Ervin: A másik télapó című meséjét, és figyeljék meg, 
mi volt a télapó zsebeiben!
Tudjuk-e, mi a különbség a dér, a hó és a zúzmara között? Oldjátok meg a Reftan-
táron a Dér, zúzmara, hó című tankocka feladatát! 
• Mit fejeznek ki a mesében a különböző időjárási elemek? És a rőzsetűz?
• Milyennek képzelitek el zúzmaranénit?

Vedd figyelembe!
Dér akkor keletkezik, amikor a levegő hőmérséklete fagypont alá süllyed, és a 
harmat megfagy.
Zúzmara hasonló viszonyok között keletkezik, de csak akkor, ha fúj a szél, ezért 
nem dér, hanem jégkristályok csapódnak ki a tárgyakon. 
A hó a fagypont alatt hulló csapadék.

3.3 Hópelyhek papírkivágással 

Készítsünk hópelyheket egyszerű papírkivágással (kirigami technikával)!

Vedd figyelembe!
A papírhópehely készítéséhez leírást és több sablont is találunk a Reftantáron. 

Variáció
Amikor mínusz 7 fok alá süllyed a hőmérséklet, fújjunk a gyerekekkel a 
szabadban szappanbuborékot! Ha a Reftantáron megadott egyszerű receptet 
használjuk, és óvatosan, lassan fújják a gyerekek a buborékot, csodában lesz 
részük. Figyelem! A pedagógus mindenképpen próbálja ki az óra előtt a feladatot!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A Mikulás-szokás 
eredetének megisme-
rése. A Mikulás-mese 
„átmentése” a valóságba, 
szeretetkapcsolataink 
világába.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Dramatikus szövegol-
vasás
Beszélgetés
A legendamese drama-
tizálása

JEGYZETEIM

3.4 Ki volt az igazi Mikulás? 

3.4a Miklós püspök legendája
Olvassuk el közösen Miklós püspök legendáját! 
• Ki volt az igazi „Mikulás”?
• Miért hoz ajándékot?
• Tudjuk-e, miért piros a ruhája, és miért van a kezében pásztorbot? (Ezek a püs-

pöki ruhára és botra hasonlítanak.)

3.4b Dramatizálás
A szöveg alkalmas arra, hogy dramatizálva olvassuk fel. Ha kiosztjuk a 
szerepeket, Mikulás-napi színdarabot is kialakíthatunk belőle. 
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Balázs Imre József: 
Angyal 
Weöres Sándor: Ha vihar 
jő a magasból
Miklya Luzsányi Mónika: 
Angyal a konyhában

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal 

Füzet, íróeszköz

Rajzlap/írólap, rajzesz-
köz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Az óra témájának 
felvezetése, képzelet 
beindítása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Képzeletjáték

Titkos ajtók
2x45 perces komplex óra (magyar, kreatív írás, vi-

zuális kultúra, ének-zene, hittan)

Az angyalok titokkal teljes lények, akik megmozgatják a gyerekek 
fantáziáját. A kulturális képzelet alkotta angyalok képét vetjük 
össze ezen az órán a Bibliában szereplő angyalképpel, felidézve 
Gábriel angyal jelenését Máriánál.

Áttekintő vázlat
4.1 Titkos ajtók 15 perc
4.2 Angyalok ajtaja 50 perc

4.2a Angyal a titkos ajtóban 10 perc
4.2b Angyal a küszöbön 15 perc
4.2c Fogalmazás írása 25 perc

4.3 Angyal a konyhában 25 perc
4.3a Milyenek az angyalok?  15 perc
4.3b Angyal a konyhában 10 perc

Összesen: 2x45 perc 

A versek feldolgozása során választhatunk a rajzos vagy zenés 
feladat között, amit kreatívírás-feladat követ. A háromféle intel-
ligenciaterületet megmozgató feladatsor alkalmas a differenciá-
lásra is: ha jónak látjuk, szervezhetjük úgy az órát, hogy a gyere-
kek választani tudjanak a feladatok között. 

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Titkos ajtók 

Vetítsük ki a Titkos ajtók című tankockát! Nézzük végig a tankockán látható képe-
ket (a képre kattintva nagyíthatók)! 
Szerintetek melyik hova vezet? 

Vedd figyelembe!
Ne rohanjunk, időzzünk el minden képnél, hagyjuk, hogy beinduljon a gyerekek 
fantáziája, egymás ötleteiből is asszociálhatnak egy újabb gondolatra!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Az angyal az ember belső 
világa felé nyit ajtót, 
vagy épp ajtónyitásra vár 
a küszöbön – fedezzük 
fel a gyerekekkel ennek 
mesei, képi jelentését 
(szimbolikáját).

MIT FOGUNK CSINÁLNI?  
Versek olvasása, értel-
mezése
Beszélgetés 
Rajzos ábrázolás
Elbeszélő fogalmazás 
írása a versek alapján
(Zenehallgatás, énekta-
nulás)

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap/írólap, rajzesz-
köz

JEGYZETEIM

4.2 Angyalok ajtaja 

4.2a Angyal a titkos ajtóban 
Olvassuk el Balázs Imre József Angyal című versét, és beszélgessünk:
• Mit gondoltok, ki beszél a versben? 
• Mit tudunk meg az angyalról? Milyen tulajdonságai vannak, mire képes?
• Milyen szerepe van a versben a titkos ajtónak? Szerintetek hová vezet a titkos 

ajtó, a titkos bejárat?

4.2b Angyal a küszöbön
Olvassuk el Weöres Sándor: Ha vihar jő a magasból című versét is!
Itt ki a beszélő? Ember, állat, mesebeli lény?
Rajzoljuk le a házát! Vagy rajzolja le mindenki a saját titkos ajtaját!
Mit vacsorázhat egy angyal? Te mivel kínálnád meg? 

Variáció
Hallgassuk meg a Reftantáron Weöres Sándor versét, amit Gryllus Vilmos 
zenésített meg
Figyeljék meg a gyerekek a szöveget, észrevesznek-e valami eltérést!
A dalban angyal helyett cinke szerepel. 
Tanuljuk meg énekelni Weöres Sándor versét az angyalos változattal (vagy mind-
kettővel), akár táncolhatunk is rá közösen!

Vedd figyelembe!
Amikor a vers 1955-ben megjelent a költő Bóbita című kötetében, a politika 
cinkére váltotta az angyalt. Azóta is sokan így ismerik a verset. Eredetileg a költő 
Rongyszőnyeg című versciklusában szerepel (91. számú vers), itt az angyalos vál-
tozatot találjuk. Mi ezt közöljük a szöveggyűjteményben. 

4.2c Fogalmazás írása
A titkos ajtó csengettyűje vagy Angyal a küszöbön címmel írjatok egy rövid 
fogalmazást arról, mi történne, ha megszólalna nálatok az angyal titkos ajtót 
jelző csengettyűje! 

Variáció
Harmadik osztályban vagy gyengébben fogalmazó csoportnál ez lehet kiscsopor-
tos vagy páros, szóbeli szövegalkotás is. 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg a 
különbséget a kultúránk-
ba beépült angyalkép 
és a teológiai angyalkép 
között.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Szöveg olvasása és értel-
mezése 
Beszélgetés 
Memorizálás

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Biblia

4.3 Angyal a konyhában

4.3a Milyenek az angyalok? 
A gyerekek magukban olvassák el Miklya Luzsányi Mónika: Angyal a kony-
hában című történetének bevezető részét (első két bekezdés)! 
Keressenek a szövegben választ a következő kérdésekre:
• Milyen angyalokat látunk magunk körül?
• Milyenek az „igazi” angyalok?
• Mi a feladatuk? 
• Majd kérdezzük meg, ismerünk-e olyan bibliai történeteket, ahol angyal jelenik 

meg!

Kapcsolódó
Nem tudjuk, a gyerekekben milyen kép él az angyalokról. Valószínűleg elég vegyes. 
De éppen ezért fontos tisztázni, hogy nem tudjuk pontosan, milyenek az angya-
lok. A Biblia annyit ír róluk, hogy égi lények, Istent szolgálják, illetve az ő üzenetét 
közvetítik az emberek felé. A kinézetükről annyit tudunk, hogy általában férfi 
alakban jelennek meg, és gyakran fel sem ismeri a meglátogatott, hogy angyallal 
találkozott (vö. 1Mózes 18,2 skv.). Van, amikor azt is megtudjuk, hogy fehér ruhában 
vannak (János 20,12; ApCsel 1,10). Gábriel angyal külső megjelenéséről nem tudunk 
meg semmit, legfeljebb annyit, hogy Zakariás azonnal felismerte, amikor meglátta 
a szentélyben (Lukács 1,12). Az angyalok mindenesetre nem szárnyas lények, és fő-
ként nem szárnyas kisfiúk, mint a festett templomi képeken gyakran. Az ószövetsé-
gi iratok szárnyas mennyei lényei a szeráfok és a kerúbok, de ez is inkább jelképes, 
mítoszi ábrázolás, ami a későbbi korokra is átörökítette a szárnyakat.

4.3b Angyal a konyhában
Olvassuk fel a gyerekeknek a történet folytatását! 
Képzeljük el, hogy mi találkozunk angyallal a konyhában! Mit mondanánk neki? 
És mit mondott Mária?
Tanuljuk meg a szavait!
Eredeti ige: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint!” 
(Lukács 1,38)
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Dániel András: Létra
Jákób létrája – 1Mózes 
28,10–22 (szóban elme-
sélve)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, írólap, 
íróeszköz

Színes papírcsíkok vagy 
csomagolópapír-szalag
Vagy: színes papírok 
/ dekorgumi, keskeny 
selyem- (esetleg papír-) 
szalag
Csoportonként A3-as 
vagy félíves rajzlapból 
kivágott körök
Rajzeszköz, színes papír
Olló, ragasztó

Az angyalok lajtorjája
2x45 vagy 3x45 perces komplex témablokk 

(technika, vizuális kultúra, magyar, 
kreatív írás, hittan)

A gyerekek számára az angyalok mesebeli lények, a mennyország 
valahol a távoli magasban van. Fontos tehát, hogy megértsék, 
hogy van összeköttetés ég és föld között.

Áttekintő vázlat
5.1 Zseblétra készítése 10 vagy 45 perc
5.2 Létra ég és föld között 45 perc

5.2a Beszélgetés 5 perc
5.2b Kicsibácsi 10 perc
5.2c A világ felülről 30 perc

5.3 Jákób létrája 35-45 perc
5.3a A menny kapuja 10 perc
5.3b Beszélgetés Istennel 15-20 perc
5.3c Közös imádság 10-15 perc

Összesen:  2x45 / 3x45 perc

A témablokk két vagy három tanórában is tartható, ami döntően 
azon múlik, hogy az egyszerűbb vagy bonyolultabb létramodellt 
készítjük el a gyerekekkel. Érdemes kipróbálni mindkettőt, hogy 
dönteni tudjunk. A bonyolultabb szerkezet elkészítéséhez egy-
mást segítő párokat, kis csoportokat is alakíthatunk. 
A választott modell anyagait, eszközeit készítsük elő, és vágjuk ki 

a későbbi rajzos feladat nagyméretű papírköreit!
Készüljünk fel a bibliai történet elmesélésére, amihez nem árt, ha kéznél van a 
Biblia!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A téma előkészítése kéz-
műves tevékenységgel, a 
létraszerkezet modelle-
zése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Papírhajtogatás
Összecsukható 
papírmodell készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
1. variáció
Színes papírcsíkok vagy 
csomagolópapír-szalag, 
olló, ragasztó

2. variáció
Színes papír vagy dekor-
gumi, keskeny selyem- 
(esetleg papír-) szalagok, 
olló, ragasztó

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A képzeletünk is létra-
ként működtethető, és 
felérhet akár az égig is. 
Nézőpontváltás: próbál-
junk meg az angyalok 
szemével látni.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Beszélgetés
Prózaszöveg olvasása, 
értelmezése
Képzelt világkép alko-
tása: grafika, kollázs és 
kreatív írás

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Zseblétra készítése 

Készítsünk létrát, ami az égig ér! 
Kétféleképpen is elkészíthetjük:

1. Hajtogatott változat
A Reftantáron elérhetünk egy-egy leírást a hajtogatott létra készítéséről 
puha, könnyű papírból és erősebb tartású papírból is.

Ez az egyszerű „létra” tíz perc alatt elkészíthető. Ha merevebb anyagból készítjük, 
tartása létraszerűbb. (A puha krepp-papírból készült változat kevésbé emlékeztet 
létrára.)
Minden gyerek készítsen egyet, majd ragasszuk össze, így akár több emeletnyi 
magasságot is elérhet. (Próbáljuk ki! Ha leengedjük az osztályterem ablakából, 
leér-e a földre?) 

2. Összecsukható változat
Ez jóval időigényesebb megoldás, de „valódi” összecsukható, zsebre rak-
ható lajtorját készíthetnek így a gyerekek. 
A létra fokaihoz egyforma méretű karton (vagy dekorgumi) téglalapokat vágjanak 
ki, és azokat az ábrán látható módon szalagokkal erősítsék össze!
A Reftantáron található linkek segítségével az elkészítés módja jól követhető.

Vedd figyelembe!
Az összecsukható változathoz hasonló szerkezetű karácsonyi üdvözlőlap készíté-
se a Reftantáron elérhető videofilmen még jobban megfigyelhető.

5.2 Létra ég és föld között

5.2a Beszélgetés
Beszélgessünk, ötleteljünk arról, mire lehet jó egy égig érő létra (főleg, ha 
összecsukható)!

5.2b Kicsibácsi
A gyerekek olvassák el Dániel András: Létra című meséjét!
Mire használta Kicsibácsi a zseblétráját?

JEGYZETEIM 

10 
vagy 45

perc

10
perc

45
perc

45
perc

5
perc

10
perc



MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Csoportonként A3-as 
vagy félíves rajzlapból 
kivágott körök, rajzesz-
köz, színes papírok, olló, 
ragasztó

JEGYZETEIM

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Bibliai párhuzam felidé-
zése, az ima szerepének 
felismerése, elmélyítése, 
imádságos légkör megte-
remtése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Bibliai történet feleleve-
nítése
Imádság írása
Közös imádkozás

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Biblia

Vedd figyelembe!
Kicsibácsi és Kicsinéni történetei közül találunk párat az állami olvasókönyv 4. 
osztályos olvasókönyvében (I/116–117. o.), valamint őszi szöveggyűjteményünk-
ben is (Kezd őszülni a nyár, 127., 185. o.).

5.2c A világ felülről
Kis csoportokban beszélgessenek a gyerekek arról: 
Mit csinálhatnak odafent az angyalok? Milyennek láthatják a földet, az emberek 
életét felülről, az ő világukból?

Csoportban dolgozzanak tovább az alábbi feladatok közül választva:
• Írjátok le, mit csinálnak odafent az angyalok!
• Készítsetek egy képet arról, milyennek látják a földet az angyalok! (Szóba jöhet 

rajz, kollázs, illetve a kettő együtt.)

Vedd figyelembe!
A feladathoz vágjunk ki kör alakban annyi A/3-as vagy félíves rajzlapot, ahány 
csoportunk van! A csoportok létszáma ne legyen több négy főnél!
Ha a csoport mindkét feladatot meg szeretné oldani, párokban dolgozhatnak 
rajta tovább.

5.3 Jákób létrája

5.3a A menny kapuja
Emlékeztek-e olyan bibliai történetre, ahol az angyalok „létrán” közlekedtek?
Ha a gyerekek ismerik a történetet, idézzük fel együtt, ha nem, meséljük el nekik 
Jákób létrájának történetét (1Mózes 28,10–22.)!

Vedd figyelembe!
A bibliai történetet saját szavaival mesélje el a pedagógus (nem baj, ha nem kép-
zett hitoktató), mint amikor fontos híreket mondunk el egymásnak! 

5.3b Beszélgetés Istennel
Beszéljük meg a gyerekekkel: ahhoz, hogy Istennel beszélgessünk, nincs 
szükség üzenethordozókra, hiszen imádságban bármikor megszólíthatjuk őt. (Az 
angyalokat Isten küldi, nem az ember hívja vagy „rendeli meg”.)
Írjanak a gyerekek rövid imádságot, amelyben hálát adnak Istennek ezért az 
évért, és leírják neki a legfontosabb kérésüket!
Ez az imádság „titkos levél”, csak Istennek szól, ezért nem kell felolvasni egymás 
előtt. Összehajtva mindenki elteheti, és elviheti magával.
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5.3c Közös imádság
Ha nyitott rá az osztály, végül közösen is imádkozhatunk. Minden gyerek 
mondjon egy-egy hálaadó mondatot vagy kérést, amit Istennek szán! Ha nem 
szeretne hangosan imádkozni, nem muszáj, akkor csak mondjon egy „Ámen”-t  
a többiek imádságára.

Vedd figyelembe!
Az egyéni és csoportos imádság szokása, kultúrája igen eltérő lehet, ezért ezt 
a feladatot teljes mértékben a csoport szokásrendjéhez kell igazítani. A közös 
imádság bevezetéshez fokozatosság és spontaneitás szükséges, hogy a gyere-
kek ne érezzék kényszernek, követelménynek az imahelyzetet. Ugyanakkor ne is 
féljünk tőle, mert a gyerekek hitétől mi magunk is épülhetünk. Közösen is átél-
hetjük, hogy ajtók nyílnak, és „angyal repül el felettünk”.
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Szabó T. Anna: Gyertya 
Tarbay Ede: December
(Demény Péter: Karácso-
nyi dal)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Csoportonként: 
• Koszorúalap
• Színes és örökzöld 

levelek, ágak, termések
• U-alakúra hajlított 

drót
• Gyertya vagy mécses, 

alátét tálka
Pedagógusnak: gyufa, 
öngyújtó

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Az adventi koszorú nem 
pénz kérdése, hanem 
közösséget formáló 
szokás, amit a magunk 
módján mi is megél-
hetünk. Ebbe von be a 
közös kézműves tevé-
kenység.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Koszorúdíszítés, virágkö-
tészet házilag
Gyertyagyújtás

Beszélgetős advent
45 perces komplex szövegfeldolgozó óra (technika, 

vizuális kultúra, magyar, etika, hittan)

Az advent titkáról szól ez a tanegység is, azért került ebbe a 
témába. Az adventi koszorú nem pénz kérdése, hanem közössé-
get formáló szokás, amit a magunk módján mi is megélhetünk. 
Ebbe von be a közös kézműves tevékenység, a fény liturgiája és a 
beszélgetés. Erről beszélnek a feldogozott versek, a figyelmünket 
egymásra és a körülöttünk élőkre irányítva.

Áttekintő vázlat
6.1 Adventi koszorú készítése 20 perc
6.2. Adventi gyertyák fényénél 25 perc

6.2a Beszélgetős vacsora 10 perc
2.2b Beszélgetős ünnep 10 perc
2.2c Csöndesülő december 5 perc

Összesen:  45 perc 

Érdemes a koszorú alapanyagait előzetes feladatként kiadva a 
gyerekekkel együtt összegyűjteni. A gyűjtésbe a szülőket is be-
vonhatjuk.

FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Adventi koszorú készítése

Kis csoportokban üljenek le a gyerekek egy-egy asztal körül, és készítsenek 
adventi koszorút! Ez először nem több, mint egy csupasz szalmakoszorú. Mellette 
egy tálon zöld tujaágak, színes levelek és termések, valamint a feltűzéshez való 
U-alakú drótok. 
A csoportok díszítsék fel a koszorút minél szebben, ötletesebben! 
Kérdés, tudunk-e minden csoportnak 4-4 gyertyát is biztosítani? Ez elég költsé-
ges, de szóba jöhet. Ebben az esetben a gyertyák feltűzését vagy felállítását is 
meg kell oldani.
Egyszerűbb megoldás, ha minden csoport kap egy gyertyát vagy teamécsest, amit 
a koszorú közepén vagy mellett helyezhet el biztonságosan egy kis tálkán. Miután 
elkészült a csoport a díszítéssel, elhelyezte a gyertyát/mécsest, és elpakolta a ma-
radék anyagokat és eszközöket, meggyújthatjuk számukra a gyertyát vagy mécsest.
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MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Csoportonként: 
• Koszorúalap
• Színes és örökzöld 

levelek, ágak, termések
• U-alakúra hajlított drót
• Gyertya vagy mécses, 

alátét tálka
Pedagógusnak: gyufa, 
öngyújtó

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A beszélgetés is a fény 
ajándékozójára irányítja 
a figyelmet, de úgy, hogy 
előbb egymásra és a 
körülöttünk élőkre tanít 
figyelni.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Vers olvasása és értel-
mezése
Beszélgetés, hálaadás 

Ahol ég már a láng, ott elővehetik a gyerekek a szöveggyűjteményt, és olvassák el 
Szabó T. Anna: Gyertya című versét!

Vedd figyelembe!
Előzetes feladatként kiadhatjuk a gyerekeknek, hogy gyűjtsenek a koszorúra való 
színes és örökzöld leveleket, leveles ágakat, terméseket (tuja, magyal, galagonya 
stb.). Hívjuk fel a figyelmüket, hogy ez nem a parkok, kertek megtépázását jelenti, 
ezért kérjenek a szüleiktől tanácsot, segítséget. A szülőket a koszorúalap, gyer-
tya, drót beszerzésébe is bevonhatjuk.
Szalmakoszorút virágkötőknél vagy piacon tudunk beszerezni. A feltűzéshez zöld 
virágkötő-drót a legalkalmasabb, amit mezőgazdasági, ill. kreatív boltokban vagy 
virágkötőknél lehet beszerezni. A drótot kb. 4 cm hosszúra vágjuk, majd 3-4 mm 
széles kemény tárgyra hajlítjuk két oldalról, úgy, hogy U-alakú legyen. Ebből cso-
portonként kell egy-két tucat.

Variáció
Kisebb csoporttal feldíszíthetünk egy koszorút együtt, a következő játékkal: 
Mindenki, aki sorra kerül a körben, mond egy olyan dolgot, eseményt ebből az 
évből, ami számára nagyon fontos, emlékezetes, és amiért hálát tud adni. Közben 
kiválaszt egyet a növények közül, és feltűzi a koszorúra. Legalább egyszer érjen 
körbe a hálaadó-kör, de akár tovább is haladhat.

6.2. Adventi gyertyák fényénél 

6.2a Beszélgetős vacsora
Minden csoport olvassa el Szabó T. Anna: Gyertya című versét! 
Milyen élethelyzetet ábrázol a vers? Kikről szól? Mit tesznek? Mi történik, és mi-
kor? Mit jelent az, hogy „beszélgetős vacsora”?
Nálatok van-e adventi koszorú, gyertyagyújtás, beszélgetés adventben? Hogyan, 
mikor? Miért jó így várni a karácsonyt?

Vedd figyelembe!
Az óra célja egy jóízű beszélgetés, ami már az adventi családi szokások felidézé-
sével beindulhat. Ám ebben elég nagy különbségek lehetnek a családok között, 
ezért érdemes a témát a következő kérdéskör felé elvezetni.

6.2b Beszélgetős ünnep
A vers arról beszél, hogy a gyertya lángja összehozza a családot vagy most 
minket egy közös beszélgetésre. Legyen az adventünk beszélgetős, akkor lesz 
igazán öröm és ünnep.
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Most mindenki gondolja végig, mi történt vele ebben az évben, aminek nagyon 
örül! Ki az, aki szeretne róla beszélni, szívesen elmondaná a többieknek is? Hall-
gassuk meg egymás örömeit!

Vedd figyelembe!
Akinél nincs a családban ilyen meghitt ünnepi alkalom, de vágyik rá, az is átélhe-
ti az osztály közösségében az ünnepet, és megnyílhat egy őszinte beszélgetésre. 
Ha sikerül elérni ezt, akkor már célnál vagyunk.

Variáció
Heti rendszerességgel folytathatjuk a beszélgetős adventet, gyertyagyújtással 
a hét elején. A gyerekek által készített adventi koszorúk között helyezhetjük el 
a gyertyákat, és körbeülve a növekvő fényt, beszélgethetünk örömeinkről, hogy 
miért tudunk hálát adni, vagy mit szeretnénk még jobbra fordítani, még jobban 
megélni a következő évben.

6.2c Csöndesülő december 
Végül olvassuk fel a gyerekeknek Tarbay Ede: December című versét is! 
Míg az emberek behúzódnak, és az asztal körül beszélgetnek, addig a természet 
mifelénk már a telet várja, és elcsöndesedik. Gondoljunk a téli gondokkal küzdő 
állatokra és emberekre is! Van, aki eleséget kér, van, aki otthont, meleget, van, 
aki egy jó szót, lélekkel teli pillantást, mosolyt.

Vedd figyelembe!
Ha a gyerekek fantáziája beindul, nem biztos, hogy marad idő a záró versolvasás-
ra. Nem baj, ne erőltessük. Elég, ha ajánljuk a verset otthoni elolvasásra. 

Variáció
Demény Péter: Karácsonyi dal című versét is ajánlhatjuk otthoni elolvasásra. 
Ez már a karácsony ünnepét vetíti elő, de a Mikulással, angyalokkal és rénekkel 
egész adventünk számára fényt adó vers lehet.
Lásd még az Egyéb ötletek szaloncukor-feladatát, amit adventi készülődésünk 
egyik „édes” alkalma lehet!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Mesedélután folytatása 
meseolvasással.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Mesehallgatás 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek angyalképé-
nek differenciálása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Versértő képzeletjáték
Rajz, kollázs készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, rajzeszköz
Kollázskészítés anyagai, 
eszközei

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Adventi-karácsonyi ké-
szülődés érzékletes (íz)
élménye a gyerekekkel, 
esetleg szülőkkel is.

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Eszközök, hozzávalók 
a szaloncukorhoz a 
választott recept alapján
Csomagoláshoz: sütőpa-
pír, selyempapír, színes 
alufólia, olló, cellux

Egyéb ötletek
FELADATOK LEÍRÁSA

7.1 Mikulásmese 

Meseolvasás: Méhes Károly: Spenót találkozása a Mikulással
A mese elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán.

A novemberi mesedélutánt Miklós-napján is folytathatjuk, ami a Mikulást ku-
tya-nézőpontból mutatja meg. Nem is kell hozzá más tevékenység, mint bevacko-
lódni a mesesarokba, és meghallgatni Spenót kutya történetét.

7.2 Angyalkép

Versolvasás: Szabó T. Anna: Angyalok
A mese elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán.

Milyen lehet az angyalok arca a vers alapján? Milyen egy ködbe burkolózó, 
gyermekarcú, felhőből leskelődő, mégis láthatatlan angyal? Vagy csak a belső 
szemeinkkel láthatjuk? Ti milyennek képzelitek? Rajzoljátok le, vagy készítsetek 
papírkollázs-technikával angyalportrét!

7.3 Szaloncukor a szó

Versolvasás: Demény Péter: Karácsonyi dal

Ízesítsük meg a szavainkat szaloncukorkészítéssel! Készítsünk EGÉSZSÉGES és 
finom szaloncukrot szárított gyümölcsökből! A szaloncukorhoz selyempapír-cso-
magolást is készíthetünk.
A Reftantáron többféle szaloncukor-leírás található. Találunk bio-verziót, illetve a 
kókuszos szaloncukor is könnyen elkészíthető (természetesen kókuszlikőr nélkül) 

Variáció
A szaloncukorkészítés kapcsolódhat egy szülőkkel együtt szervezett családi ad-
venti délutánhoz is. Például a 4. téma Mézes-délutánjának egyik programja lehet 
(04-4/5. tanegység).
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A kicsi is lehet jelentős.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Beszélgetés
Rajz, kreatív írás

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, írólap, rajz- és 
íróeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Zenei reformáció klasz-
szikus, míves dallam-
mal. Zenei kreativitás 
fejlesztése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Zenehallgatás
Ritmusjáték énekhanggal

JEGYZETEIM

7.4 Kis karácsonyi hírhozók 

Versolvasás: Molnár Krisztina Rita: Szösz

• Milyen hírt hoz a szösz? Mire emlékeztet?
• És a bárány, mire vagy kire emlékeztet?
• Mi lehet még karácsonyi hírhozó?
• Mi juttathatja eszedbe Jézus születésének örömhírét? 
Rajzold le vagy fogalmazd meg egy rövid kis mesében, esetleg versben!

7.5 Dalfelújítás 

Zenehallgatás: Ó, jöjjetek, hívek (Ref. ék. 327)

A tradicionális egyházi énekeink sokszor unalmasak, ódivatúak a mai gyerekek 
számára. 
Ha van megfelelő zenei előképzettségünk, nyugodtan vágjunk bele egy kis zenei 
reformációba! Ebben példát adhat az amerikai Pentatonix nevű acapella énekkar, 
akik csak az énekhangra támaszkodva újítják meg teljesen a tradicionális éneke-
ket. A Reftantáron elérhető az Ó, jöjjetek, hívek kezdetű karácsonyi ének (Ref. ék. 
327.) megújított változata és a szöveg elérhető online is. 
Merjünk bátran mi is hozzányúlni dalaink ritmusához, előadásmódjához, hogy 
valóban a megváltás ÖRÖMüzenetéről szóljon a karácsonyi készülődésünk! 
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Miről szól 
ez a téma? 

Miért fontos 
nekünk?

Mit szeretnénk 
elérni?

A gyerekeknek adjuk át a karácsonyi öröm-
hír üzenetét: Isten ember lett, kicsi, törékeny 

gyermek, olyan, mint bármelyik újszülött. Sze-
gények között élt, feláldozta önmagát értünk. 

Így karácsonykor úgy tudunk leghűségesebbek 
lenni hozzá, ha nemcsak a magunk örömével 

foglalkozunk, hanem odafigyelünk másokra is, 
az elesettekre, szegényekre.

Jézus születésének csodája a mai napig kiha-
tással van a világra. Emberré lett, szegényen 

jött a világra, hogy egy lehessen velünk.
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Mostan kinyílt egy szép 
rózsavirág – népdal
Zalán Tibor: Újszülött-
köszöntő
Betlehem kis falujában – 
népdal, Észak-Mezőség

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal 

Füzet, íróeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A születés-témára 
hangolódás a különböző 
érzékszervek, mozgás 
bevonásával.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Mozgásos, mímes játék
Zenehallgatás
Beszélgetés

Újszülött-köszöntő
45 perces komplex óra 

(magyar, kreatív írás, ének-zene, tánc)

Egy újszülött megszületésének örömén keresztül éljék át a gyere-
kek Jézus születésének örömét. Az öröm átélését szolgálja a vers, 
a dal, a zene is, ezért annak eleven átélése, ez általi megújítása 
elengedhetetlen.

Áttekintő vázlat
1.1 Születések  10 perc

1.1a Megszületett a kisbaba!  5 perc
1.1b Mostan kinyílt…  5 perc

1.2 Újszülött-köszöntő  35 perc
1.2a Versfeldolgozás 10 perc
1.2b Betlehem kis falujában  5 perc
1.2c Újszülött-köszöntő  15 perc
1.2d Vonulás Betlehembe  5 perc

Összesen:  45 perc

Ne féljünk a ritmikus mozgás és tánc, a kreatív dal- és dallam-
szerzés feladataitól! Az ölbéli játékok, ringatók, táncos játékmoz-
gások folytatása ez, és ha átengedjük magunkat neki, együtt a 
gyerekekkel, a közös élmény gyümölcstermő lesz. Erre a pedagó-
gusnak is fel kell készülnie.

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Születések 

1.1a Megszületett a kisbaba!
Képzeljétek el, hogy a családotokba kisbaba született! Játsszuk el mozgás-
sal, arckifejezéssel a következőket:
• Mutasd meg, hogyan örülsz, amikor megtudod a születésének hírét!
• Milyen arcot vágsz, amikor először meglátod?
• Sír a baba. Vedd fel a karodra, próbáld megnyugtatni!
• Éhes a baba. Etesd meg cumisüvegből!
• Büfiztesd meg!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek éljék át az 
örömet, amit egy gyer-
mek születése jelent.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Vers hangos olvasása
Ritmikus mozgás és 
szövegmondás
Zenehallgatás
Kreatív írás: köszöntő-
vers 
Vonulós játék, tánc

• Ó, bekakilt! Rakd tisztába!
• Most már minden rendben van, lassan elalszik. Ringasd álomba!

1.1b Mostan kinyílt… 
Hallgassuk meg a gyerekekkel a Mostan kinyílt egy szép rózsavirág… 
kezdetű népéneket Takács Éva vagy a Csík Zenekar előadásában, amelyeket a 
Reftantáron érünk el.
Ének közben a gyerekek folytathatják a ringatózó mozgást.
A dal után beszélgessünk a következőkről:
• Kiről szól a dal?
• Miért nevezi az ének rózsavirágnak, zöld ágnak Jézust?
• Miért jött Jézus a világra?
• Mit kér Jézustól az énekmondó?

Vedd figyelembe!
Takács Éva előadásában könnyebben tanulható és énekelhető a dal, akár az 
előadóval együtt is. A szöveggyűjteményben a felvétel szövegváltozatát közöl-
jük, ami több forrásból (a Reftantáron megtalálható a 2. versszak forrása is) van 
egybeszerkesztve.
A Csík Zenekar előadásában is érdemes meghallgatni a dalt, ami ünnepélyesebb 
és a filmfelvétel miatt személyesebb is. Ennek szövegváltozata viszont jobban 
eltér az általánosan ismert változattól.

1.2 Újszülött-köszöntő

1.2a Versfeldolgozás 
Olvassuk fel a gyerekeknek Zalán Tibor: Újszülött-köszöntő című versét! 
Miről szól ez a vers? 
Keressük meg benne a bibliai párhuzam jeleit, azokat az elemeket, ame-
lyek Jézus születésére utalnak!
Mi az, ami miatt nem csak Jézus születésére gondolhatunk? Mi történhetett eb-
ben a családban?

A versnek erőteljesen ringatózó ritmusa van. Próbáljuk ki, ringatózzunk a ritmusára, 
miközben hangosan olvassuk a verset! Minden sor két ütemből áll, egyikre egyik, 
másikra másik irányba dőljön a testünk. Lásd az első versszak sormetszeteit:
Pásztorok Jó ║ pásztorok 
Nagy tüzeket ║ gyújtsatok 
Megszületett ║ a kisgyermek 
Kit bölcsőbe ║ most emelnek 
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Mellette áll ║ nézi Sára 
Könnyét könnye║in át látja 
Fenyőfáról ║ gyanta csorran 
Angyal jár kint: ║ ablak koppan 
Beengedjük ║ megpihenjen 
Mellénk üljön ║ énekeljen

Neked melyik versszak tetszik a legjobban? Készülj a felolvasására úgy, mintha 
valóban köszöntőének lenne!

Vedd figyelembe!
Az 1-2. sor mindig hétszótagos, 4║3 metszetű, míg a többi sor felező nyolcas: 4║4. 
A sormetszet vágja határozottan két ütemre a sorokat, akkor is, ha ez helyenként 
a szó belsejében van (könnye║in, ár║nyék – ez a két kivétel erősíti az ütemkép-
ződés szabályát).
A sorfelező ütemhatár mozgással jól érzékelhető és követhető.

1.2b Betlehem kis falujában 
Hallgassuk meg a Betlehem kis falujában című népéneket!
Ha van kedvünk és időnk, tanuljuk is meg a Reftantáron elérhető hangfelvétel 
segítségével!

Vedd figyelembe!
Ez a népének is alkalmas arra, hogy a karácsonyi műsorunk vagy ünneplésünk 
énekei közé bevegyük. Akár egy külön énekóra is szervezhető az énektanulásra.
A gyerekek számára szerencsésebb, ha a pedagógus adja elő az éneket, tempósab-
ban, élénkebb ritmusban, mint az autentikus felvételen hallható. A felvétel inkább 
a kántáló hang stílusára ad mintát, amit éneklésünkkel érdemes felújítani.

1.2c Újszülött-köszöntő 
Írjatok egy rövid köszöntőverset/éneket egy kisbaba születésére! 
Írhatjátok az előbb hallott ének dallamára, versformájára (felező nyolcas, páros 
rímek). De lehet más ritmusban is írni, és az sem baj, ha nem rímelnek a sorok. 
Ha jól megy, akár dallamot is kitalálhattok hozzá.

Végül, akinek van kedve, olvassa fel vagy énekelje el a köszöntőt!
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Vedd figyelembe!
Ha úgy könnyebb, párban vagy csoportmunkában is végezhetik a feladatot a gye-
rekek. (Választhatnak az egyéni, páros vagy csoportmunka között.)

1.2d Vonulás Betlehembe 
A Betlehem kis falujában című ének dallama és ritmusa kiválóan alkalmas 
egy levezető vonulós vagy táncos játékra. Ha erre a dallamra írtak szöveget a 
gyerekek, akár azt is énekelhetik. 

Vedd figyelembe!
A vonulós játéknál vagy táncnál különösen fontos, hogy élénkebb ritmussal 
énekeljük a dalt. 
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
A kisbojtár ajándéka – 
magyar legendamese
A kis dobos fiú – Katherine 
Kennicott Davis dal-
szövege alapján Miklya 
Zsolt fordítása
Tóth Bálint: Egy kisfiú 
születésére
Egyed Emese: Játszótár-
sunk születik

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal 

Füzet, íróeszköz

(Ritmushangszerek)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A mese segítségével 
elevenítsük fel a bibliai 
történetet.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Mesehallgatás
Beszélgetés

A pásztorok látogatása
Minimum 45 perces komplex szövegfeldolgozó és 

szövegalkotó óra (magyar, kreatív írás, ének-zene)

Jézus a legtöbbet várja tőlünk, azt, hogy egész lényünkkel, min-
den képességünkkel és tehetségünkkel szolgáljuk őt.

Áttekintő vázlat
2.1 A kisbojtár ajándéka  10 perc
2.2 A kis dobos fiú ajándéka  min. 10 perc
2.3 A pásztorok látogatása ma  min. 20 perc
2.4 Játszótársunk születik  min. 5 perc
Összesen:  min. 45 perc

Mesesarok előkészítése a mesehallgatáshoz (ha van ilyen). 
Az óra két teljes tanórává bővíthető, például egy énekóra beikta-
tásával: 
2.1-2.2 feladatai: 45 perc
2.3-2-4 feladatai: 45 perc
Ha a daltanulást is vállaljuk, készítsünk elő ritmushangszereket, 
eszközöket is, lehetőleg minden gyereknek!

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 A kisbojtár ajándéka

Készüljünk fel a meseolvasásra: a gyerekek helyezkedjenek el a szőnyegen, vagy 
hajtsák le a fejüket a padra! Olvassuk fel A kisbojtár ajándéka című mesét, majd 
beszélgessünk róla:
• Mit vittek a pásztorok a kis Jézusnak?
• Mit gondotok, miért szerette volna látni a kisbojtár a kis Jézust?
• Ki az a kisbojtár? Mit csinál, mi a dolga? Miért aggódott?
• Miért a kisbojtár ajándékának örült legjobban Jézus?
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A karácsonyi ének 
alapján értsék meg a 
gyerekek, hogy Jézus azt 
várja tőlünk, amiben 
a legjobbak vagyunk, 
annak is a javát.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Zenehallgatás
Dalszöveg értelmezése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
 (Ritmushangszerek)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Képzeljék el, és írják le a 
gyerekek, hogyan zajlana 
a pásztorok látogatása 
ma.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Versolvasás és -értel-
mezés
Fantáziajáték
Kreatív írás: blogbejegy-
zés 

2.2 A kis dobos fiú ajándéka

Olvassuk el az amerikai karácsonyi ének szövegét Miklya Zsolt fordításában!
• Mit vitt a kis dobos fiú a kis Jézusnak?
• Lehet-e egy dallam is ajándék? Miért?
• Te mit tudnál Jézusnak vinni, adni, ami nem tárgy?

Hallgassuk meg az éneket a Pentatonix előadásában a Reftantáron!

Vedd figyelembe!
A kis dobos fiú egy népszerű karácsonyi dal, amelyet az amerikai zeneszerző és 
tanár Katherine Kennicott Davis írt 1941-ben. Azóta a dal nagy siker lett, és számos 
feldolgozást és előadást élt meg, erről több információ található a Reftantáron.

Variáció
A hangfelvétel és a fordítás alapján megtanulhatjuk a dalt, és ritmushangszerek-
kel kísérhetjük. Egész kis ritmusszekciót (zenekart) szervezhetünk a kíséretére, és 
akár egy egész énekórát rászánhatunk a dal megtanulására.

2.3 A pásztorok látogatása ma 

Olvassák el a gyerekek hangosan Tóth Bálint: Egy kisfiú születésére című versét!
• Mitől furcsa a vers? 
• Milyen szereplők, tárgyi elemek keverednek benne? 
• Mi az, ami mai? Mi az, ami Jézus korabeli? Mi az, ami örök?

Ötleteljünk együtt! 
• Hogyan zajlana a pásztorok látogatása ma, a harmadik évezredben?
• Hogyan kapnánk a hírt, mivel mennénk, mit vinnénk a kis Jézusnak?

Írj róla egy rövid blogbejegyzést úgy, mintha te lennél a kisbojtár, vagy az egyik 
pásztor!

Vedd figyelembe!
A vers 2000-ben jelent meg a Varázsduda című kötetben, tehát egészen biztosan 
még a 20. század végén keletkezett, késő modern korban, és még a digitális világ 
előtti korszakot tükrözi. Azóta új korszakváltás történt, a vers továbbgondolása 
ennek tükrözésére ad lehetőséget. 
A feladatra hosszabb időt is szánhatunk, kibővítve a 2.3-2.4 feladatait egy tanóra 
keretei közé.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg, 
hogy Jézus ugyanolyan 
gyerek volt, mint ők, ki-
véve, hogy nem ismerte 
a bűnt, tehát sohasem 
rosszalkodott, nem volt 
agresszív, szót foga-
dott, nem akart rosszat 
senkinek.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Beszélgetés
Kreatív írás: elbeszélés 
(házi feladat)

JEGYZETEIM

Variáció
Megismerkedhetünk a szöveggel a Reftantáron elérhető interaktív hangoskönyv 
segítségével is.
A könyv végén játékos interaktív feladatot találunk a bibliai és mai kifejezések 
csoportosítására.
A vers animált, hangzó változata pedig jó szintézise lehet a feldolgozásnak.

2.4 Játszótársunk születik

Végezetül olvassuk fel Egyed Emese: Játszótársunk születik című versét, és be-
szélgessünk a gyerekekkel arról, milyennek képzelik el a gyermek Jézust! Miben 
hasonlít hozzátok, és miben lehetett másmilyen? 

Házi feladatként a gyerekek írjanak egy fogalmazást arról, hogy ők mit játszaná-
nak a kis Jézussal! (Kisbaba kortól egészen 9-10 éves korig el lehet őt képzelni 
játszótársnak.)
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Egyed Emese: Kívánsá-
gok
Kovács András Ferenc: 
Vízkereszt
(József Attila: Betlehemi 
királyok)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Három papírkorona

Szöveggyűjtemény

Minden gyereknek: pa-
pír- vagy műanyagpohár, 
fonál, zseníliadrót, szí-
nes papír, olló, ragasztó

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A királytéma felvezetése, 
játék és szimbólumértés.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Projekciós, mozgásos 
játék
Vers olvasása és értel-
mezése (dramatikus 
játékkal)
Beszélgetés

Három királyok
2x45 perces komplex óra bibliai utalással 

(magyar, dráma, technika, hittan)

A napkeleti bölcsek / három királyok történetének felelevenítése, 
karaktereinek megelevenítése, bábkészítés. A bölcsek útja és a 
mi figyelmünk is Jézushoz vezet, aki a legnagyobb ajándék.

Áttekintő vázlat
3.1 Korona, ajándék  25 perc

3.1a Kinek adnám a koronámat?  10 perc
3.1b Kívánságok – A legnagyobb ajándék  15 perc

3.2 Három királyok  20 perc
3.2a Vízkereszt  10 perc
3.2b Szélsodorta mágusok  10 perc

3.3 Karakterformálás  45 perc
3.3a Három különböző mágus/király  10 perc
3.3b Bábkészítés  35 perc

Összesen:  2x45 perc

Készítsünk a bevezető játékhoz három különböző színű és karak-
terű papírkoronát! (Koronasablonokat a Reftantáron a szövegy-
gyűjtemény aloldalán találhatunk.)
Készítsük elő a bábkészítés anyagait, eszközeit, amihez nem árt, 
ha a pedagógus ki is próbálja a bábkészítést! A gyerekek munká-
ját érdemes csoportkörben szervezni, ami a kölcsönös segítséget 
és a munka utáni bábjátékot is megkönnyíti.

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Korona, ajándék

3.1a Kinek adnám a koronámat?  
Vigyünk be a játékhoz három különböző színű és karakterű papírkoronát 
(Reftantáron találunk sablonokat)! 
A gyerekek álljanak körbe, három vállalkozó gyerek pedig álljon a kör közepére, 
fejükön egy-egy koronával!
Ha te lennél a királynő vagy a király, kinek adnád át a koronádat, és milyen 
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MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Három papírkorona 

JEGYZETEIM

ajándékkal áldanád meg? Ne tárgyakra, hanem inkább jó dolgokra, jókívánságok-
ra gondoljatok!
A gyerekek átadják a koronát a képzeletbeli ajándékkal, majd aki kapta, hasonlóan 
továbbadja egy másik gyereknek. Addig játsszuk, amíg mindenki sorra nem kerül.

3.1b Kívánságok – A legnagyobb ajándék
Három király – három ajándék: Hogyan jelenik meg Egyed Emese: Kívánsá-
gok című versében?
Olvassuk fel a verset, majd beszélgessünk: 
• Kik szerepelnek a versben? 
• Hány király van úton? Hová tartanak? 
• Mit kíván a híd, a szél, a porszem? Mi a különbség a kívánságok között? 
• Melyik kívánság ígéri a legnagyobb ajándékot? Miért?

Miért Jézus a legnagyobb ajándék? 
Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy Jézus, Isten fia, a világ királya, mégsem 
palotában jött a világra, hanem lemondott a királyi dicsőségről miattunk! Már 
a születésével odaadta magát értünk, hogy kibékítsen minket Istennel. Ez a 
legnagyobb ajándék, mert így mennybe juthatunk. 
De Istentől rengeteg ajándékot kaptunk, mindent neki köszönhetünk: hogy van 
családunk, hogy sok mindenben ügyesek vagyunk, hogy nem kell félnünk a hábo-
rútól. 
• Te milyen „ajándékot” kaptál Istentől? 
• Mi az, amit megköszönhetsz neki?

Vedd figyelembe!
Egyed Emese verse nem könnyű… Segíthetünk a befogadásban, ha szerephely-
zetben mondjuk el, illetve olvassuk fel a gyerekeknek: 
Válasszunk három gyereket, tegyük fejükre a koronákat, és állítsuk őket egymás 
mellé – ők most a három király! Jobbról a „jobb király”, balról a „bal király, közé-
pen a középső király. 
Az első versszak szól a jobb királynak, a második a bal királynak, a harmadik a 
középsőnek. 
Bemutató olvasásunk után a gyerekek közül is felolvashatja egy-egy vállalkozó a 
három versszakot szerepszerűen.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek játsszák el a 
vers alapján a különböző 
karaktereket. Ismerjék fel 
a nyelv karakterformáló 
szerepét is.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Vers olvasása, értelme-
zése
Beszélgetés a vers hátte-
réről (ünnep, történet)
Felolvasószínház: a 
szereplők karakteré-
nek kifejezése hangos 
olvasással
Alliteráció, hangfestés 
felismerése

3.2 Három királyok

3.2a Vízkereszt 
A gyerekek olvassák el magukban Kovács András Ferenc: Vízkereszt című 
versét, de előbb tisztázzuk, mi az a vízkereszt!
A vízkereszt a három királyok ünnepe, de Jézus megkeresztelkedését is ekkor 
ünneplik a katolikus, evangélikus keresztények január 6-án, innen kapta nevét az 
ünnep. 

• De kik is a három királyok, akik számunkra inkább karácsony ünnepéhez kap-
csolódnak? 

• Elevenítsük fel a napkeleti bölcsek történetét közösen! 
• Honnan jöttek? Mit követtek? 
• Hol keresték először a kis Jézust? 
• Hol találták meg? Miért volt ez furcsa? 
• Milyen ajándékokat hoztak neki?

3.2b Szélsodorta mágusok 
Olvassuk el a verset szereposztás szerint is!
Milyen figurák, milyen karakterek ezek a mágusok? Jellemezd őket a költő által 
használt szavakkal!

Milyen szerepe van a karakterek kialakításában a neveknek? Észreveszel-e valami 
szabályszerűséget a név és a versszakban szereplő többi szó között? 
Gáspár és főleg Boldizsár esetében könnyen észre lehet venni a gyakori alliterá-
ciót, illetve hangfestést (amikor ugyanaz a hang/betű a szó elején vagy belsejé-
ben ismétlődik). Ha nagyon keressük, a nyomai Menyhért szakaszában is felfe-
dezhetők.
Keressék meg a gyerekek az ismétlődő hangokat:

Gáspár gajdolgat magába, 
görcsös éneket hiába, 
s görnyedezve támolyog. 

Menyhért elmerengve battyog, 
hátán messzi ócska batyuk, 
köntösében csillagok. 

Boldizsár balgán botorkál, 
bodros bajsza barna perkál, 
botján indaszalagok.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ábrázolják a 
különböző karaktereket 
mozgással és figurálisan. 
Nyelv, mozgás, vizualitás 
összekapcsolása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
A szereplők karakterének 
kifejezése mozgással
Bábkészítés
Bábkarakter bemutat-
kozása
(Vers-összehasonlítás, 
karakterjáték)

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Minden gyereknek: 
papír/műanyagpohár, 
fonál, zseníliadrót, színes 
papír, olló, ragasztó

JEGYZETEIM

Kapcsolódó
A történetet Máté evangéliuma második részének 1–14. igeverseiben találhatjuk 
meg. Tisztázzuk, hogy a „királyok” valójában bölcsek voltak, vagyis tudós csilla-
gászok, a kor nyelvén mágusok. Napkeletről érkeztek, talán épp Babilonból, ahol 
fejlett volt a csillagtudomány (és varázslás). 
A Máté által feljegyzett három ajándék miatt korán elterjedt, hogy a bölcsek 
hárman voltak. Az 5-6. századtól a neveik is megjelennek, egy 7-8. századi kódex 
a Bithisarea, Melchior, Gathaspa neveket említi, ezekből alakult ki a Boldizsár, 
Menyhért és Gáspár név. A drága, uralkodókhoz illő ajándék alapján gondolták, 
hogy uralkodók lehettek, innen származik a magyar „három királyok” elnevezés.

3.3 Karakterformálás 

3.3a Három különböző mágus/király 
Milyennek ábrázolja a költő a mágusokat (Kovács András Ferenc: 
Vízkereszt)? Válaszd ki az egyiket, és elevenítsd meg őt mozgással, gesztusokkal!

3.3b Bábkészítés 
A gyerekek készítsenek papír- vagy műanyagpohárból fonál és zsenília-
drót felhasználásával bábokat! Feladatuk az, hogy a versben leírt karaktereket 
jelenítsék meg (minden gyerek egyet)! 
A pohárból készült bábkarakterek rajza megtalálható a reftantar.hu-n a szövegy-
gyűjtemény aloldalán..
Ha elkészültek, a bábok bemutatkozhatnak a saját versszakuk felolvasásával. Ha 
van rá idő, tanulják meg ehhez a gyerekek a versszöveget! Kis szereplőcsoportok 
együtt is előadhatják a verset. Ehhez egy negyedik társuk vállalhatja a narrátor 
szerepét (1., 5. versszak).

Variáció
3. osztályban tananyag József Attila: Betlehemi királyok című verse. Érdemes ezt 
is elővenni (állami tankönyv: I/113. o.), és összehasonlítani a két vers király-ka-
raktereit. S ha már összehasonlítjuk, adjuk elő karakterjátékkal (felolvasás: hang-
játék, mozgás, báb) a József Attila-verset is!
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Kiss Benedek: Újkori 
karácsony Sárával
Kiss Ottó: Jönnek a 
királyok

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal 

Csoportonként:
több négyzet és néhány 
téglalap alapú tejes, üdí-
tős doboz (kimosva)
színes, mintás csomago-
lópapírok
fejnek való hungarocell 
golyó, pingponglabda 
vagy puha papír (szal-
véta, papírzsebkendő, 
selyempapír stb.)
hurkapálcika vagy 
szívószál
olló, ragasztó
egyéb anyagok: kupakok, 
dobozok, papírguriga 
stb.

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Érzékenyítés: A gyerekek 
gondoljanak bele abba, 
hogy a Közel-Keleten sok 
kisgyerekeknek ma sem 
jut fedél a feje fölé, és a 
legnagyobb kívánsága, 
hogy béke legyen.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Beszélgetés a fényképek 
alapján

Rendhagyó karácsony
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó és 

tárgyalkotó óra (magyar, vizuális kultúra, technika)

Jézus szegény volt és üldözött, ahogyan ma is sokan. Keresztény-
ként, keresztény gyermekként feladatunk sorsközösséget vállalni 
azokkal, akiknek nincs olyan boldog élete, mint nekünk.

Áttekintő vázlat
4.1 Békében és háborúban  15 perc
4.2 Rendhagyó karácsony  30 perc

4.2a Aleppó és Betlehem  5 perc
4.2b Újkori karácsony 10 perc
4.2c Szegények köztünk is vannak  15 perc

4.3 Újrahasznosított betlehem  45 perc
Összesen:  2x45 perc

A gyerekek jóval a foglalkozás előtt kezdjenek el tisztára mosott, 
főleg négyzet alapú tejes, üdítős dobozokat, használt csomagoló-
papírt, esetleg gombokat, fonalat gyűjteni! 
A betlehemkészítést csoportmunkában szervezzük, amihez ké-
szítsük elő a termet, illetve az anyagokat, eszközöket! 

Hasznos, ha kész, illetve félkész dobozfigurát is be tudunk mutatni szemlélte-
tésként, és a munkafolyamatot lépésről lépésre bemutatjuk, mielőtt a gyerekek 
nekikezdenek.

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Békében és háborúban  

Uğur Gallenkuş török fotográfus képsorozatából már nézegettünk képeket (ha 
vettük a „Tititá Csacsukuáról” tanegységet – 02-1: Messzi földeken). Most nézzük 
végig a képeket ismét, és beszélgessünk arról, mi lehet ezeknek a gyerekeknek 
a legnagyobb kívánsága! Mitől lennének boldogok? Békében és háborúban című 
tankocka a Reftantáron.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Érzékenyítés: A gyerekek 
vegyék észre, hogy rászo-
rulók a mi környezetünk-
ben is vannak, nem csak 
távoli földrészeken.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Térképolvasás
Versek megismerése
Beszélgetés a versekről
Felelgető olvasás

JEGYZETEIM

4.2 Rendhagyó karácsony

4.2a Aleppó és Betlehem 
Mondjuk el a gyerekeknek, hogy a háborús képek a szíriai Aleppóban 
készültek, ami szintén a Közel-Keleten fekszik, Betlehemtől északra! Betlehem-
ben most nincsen háború, de ott is éveken keresztül dúlt a harc a zsidók és a 
palesztinok között, és még ma sem teljes a béke.
A gyerekek keressék meg a kivetített térképen Aleppót és Betlehemet az azonos 
című tankockán a Reftantáron! (Akinek van saját okostelefonja, maga is megke-
resheti a Google maps segítségével.) 

Vedd figyelembe!
A Google maps térképén alul megtaláljuk a vonalas mértéket, ami alapján a gye-
rekek megbecsülhetik a két város közötti távolságot légvonalban, illetve autóval 
is (nyilván kanyargósabb úton). 
A pontos távolságok
• légvonalban: 532 km,
• autóval: 726 km.

4.2b Újkori karácsony 
A gyerekek olvassák el hangosan Kiss Benedek: Újkori karácsony Sárával 
című versét!
• Mi utal a versben a háborúra?
• Miért félelmetes a háború? Miért menekülnek előle az emberek?
• Te mitől félsz? 
• Van-e olyan dolog, ami arra kényszeríthetne, hogy elhagyd az otthonod?

Vedd figyelembe!
Felmerülhet a globális felmelegedés, klímakatasztrófa problémája is, ami a 
gyerekeink jövőjét sújtó reális veszély, ezért ne kicsinyeljük le, ne bagatellizáljuk! 
Fontos beszélni az őket foglalkoztató problémákról, ha elhallgatjuk, nehezebb 
feldolgozni ezeket.

4.2c Szegények köztünk is vannak 
Olvassuk fel a gyerekeknek Kiss Ottó: Jönnek a királyok című versét!
• Kik beszélgetnek a versben? Vajon ki szólíthatja meg a kukázókat? Ötleteljünk! 
• A vers alapján milyen életük van a kukázóknak? Kik ők? Hol lakhatnak? Miből 

élnek?
• Ki az a gazdag ember, aki eljön a kukázókhoz minden évben? Mit jelent ő a 

kukázók számára?
Olvassuk fel a verset két csoportban, felelgetve! Kis csoportok is felkészülhetnek 
az olvasásra, ahol a kukázók szövegét 3-4-5 gyerek is olvashatja, míg a kérdező 
egyedül olvas.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A kidobott dolgok és 
a betlehemi istálló 
szegénysége közötti 
kapcsolat felismerése. 
Az újrahasznosítás a 
tárgyak új életét jelenti, 
ami az ember új életére 
emlékeztet.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Betlehem készítése pa-
pírdobozokból, papírkol-
lázs borítással

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Csoportonként:
• több négyzet és 

néhány téglalap alapú 
tejes, üdítős doboz 
(kimosva)

• színes, mintás csoma-
golópapírok

• fejnek való hungarocell 
golyó, pingponglabda 
vagy puha papír (szal-
véta, papírzsebkendő, 
selyempapír stb.)

• hurkapálcika vagy 
szívószál

• olló, ragasztó
• egyéb anyagok: kupa-

kok, dobozok, papírgu-
riga stb.

4.3 Újrahasznosított betlehem

Nagy divatja van ma az újrahasznosításnak, ami nemcsak kreativitást, hanem 
környezettudatosságot, szociális érzékenységet is fejleszt, ha jókor és jól élünk 
vele. A témánkhoz különösen illik, hogy már használt (és tisztára mosott) tejes, 
üdítős dobozokból, használt csomagolópapírokból készítsük el a Betlehem élő-
képének alakjait, tárgyait.
A hosszú, négyzet alapú tejes doboz különösen alkalmas az emberalakok teste 
számára. A dobozt különböző színes csomagolópapírral burkolva alakíthatjuk ki a 
karaktereket. A fej lehet hungarocell golyó, pingponglabda, vagy ügyesen össze-
gyűrt puha papír, amit a fejfedő papírszalagjával fogunk össze. A jászol, a kisba-
ba, esetleg az állatok figurája további kreativitást  kíván, de ha idáig eljutunk, a 
gyerekeknek biztosan lesznek jó ötletei.
Az ötletadó képet lásd a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán!

Vedd figyelembe!
Jó, ha a pedagógus egy éles kést is előkészít, de csak ő használja. Szükség lehet 
rá, hogy a dobozok szájnyílását levágja, vagy más nehezebb vágást elvégezzen. 
Ügyeljen rá, hogy a vágást alátéten, lefelé végezze, sohasem a teste vagy az ujja 
felé tartsa a kést, amikor vág!
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
A szállást kereső Mária 
története – a Gimesi Bő 
kovács balladája nyomán
A jószívű királyfi – ma-
gyar legendamese
Mészöly Ágnes: Angyal-
mese
Megtölteni a termet 
– ismeretlen eredetű 
legenda

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

5/2: 
A/4-es műszaki rajzlap
Zsírkréta, filctoll, színes 
papír, hurkapálca 
Olló, ragasztó
5/3:
A/3-as vagy félíves mű-
szaki karton
Színes papír, filctoll
Olló, ragasztó
Textil- és fonalhulladék, 
fakanál
5/4:
Befőttesüveg
Dekorációhoz: színes pa-
pírok, levelek, fürdősó, 
zsineg stb.
Ragasztó, olló
Teamécses 

JEGYZETEIM

Adventi mesedélután
Minimum 4x45 perces, de inkább egy-egy egész 

délutánt felölelő programsorozat 
(magyar, dráma, vizuális kultúra, technika)

A novemberi mesedélutánt adventben is folytathatjuk, hiszen 
nincs alkalmasabb idő az adventnél arra, hogy „bekuckózzunk” a 
gyerekekkel a mesék világába. Az adventi mesedélutánokra olyan 
meséket választottunk, amelyek az advent üzenetét, hangulatát 
erősítik. Az adventi mesedélutánra vagy délutánokra meghívhat-

juk a szülőket, nagyszülőket is, ahol a „kézműves feladatokat” közösen végezhe-
tik el a gyerekek és a felnőttek. 

Áttekintő vázlat (időkeret nélkül)
5.1 A szállást kereső Mária története 

5.1a Meseolvasás
5.1b Felolvasószínház

5.2. A jószívű királyfi
5.2a Meseolvasás
5.2b Síkbábkészítés

5.3 Angyalmese
5.3a Meseolvasás
5.3b Társasjáték- és bábkészítés

5.4 Megtölteni a termet
5.4a Meseolvasás
5.4b Mécstartó készítése

A szervezési feladatok megegyeznek a novemberi mesedélutánok 
feladataival: mesesarok előkészítése, otthonos hangulat megte-
remtése.
Kézműves munka esetén az anyagok, eszközök előkészítése, te-
remrendezés csoportmunkához.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A karácsonyi történet 
másképpen: balladai 
hangon elmesélve.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Mesehallgatás
Felolvasószínház
Dramatikus játék

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Szükség esetén jelmezek, 
díszletek

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Értsük meg, hogy a 
szegénység és a jó 
cselekedet el nem fogy.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Mesehallgatás
Bábkészítés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
A/4-es műszaki rajzlap
Zsírkréta, filctoll, színes 
papír, hurkapálca 
Olló, ragasztó

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Az ajándék értékét a sze-
retet adja. Mi is lehetünk 
a szeretet angyalai.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Mesehallgatás
Társasjáték- és bábké-
szítés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
A/3-as vagy félíves mű-
szaki karton
Színes papír, filctoll
Olló, ragasztó
Textil- és fonalhulladék, 
fakanál

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 A szállást kereső Mária története

5.1a Meseolvasás
A pedagógus olvassa fel A szállást kereső Mária történetét – a gimesi Bő kovács 
balladája nyomán!

5.1b Felolvasószínház
Osszuk ki a szerepeket, és olvassuk fel dramatizálva is a mesét! A mesélő szere-
pét több gyerek között osszuk el!
A meséből csinálhatunk felolvasószínházat vagy színházi előadást is a szülők, a 
gyülekezet számára. Készíthetünk hozzá jelmezeket, díszleteket is.

5.2. A jószívű királyfi

5.2a Meseolvasás
A pedagógus olvassa fel A jószívű királyfi című magyar legendamesét!

5.2b Síkbábkészítés
Készítsünk kétoldalas síkbábokat a szegény ember gyerekeiről és a királyfiról is! 
Egyik oldalon rongyos gúnyában, a másik oldalon pedig szépen, királyi ruhába 
felöltöztetve.
Az elkészült bábokkal a gyerekek spontán módon játszhatnak.

5.3 Angyalmese

5.3a Meseolvasás
A pedagógus olvassa fel Mészöly Ágnes: Angyalmese című meséjét!

5.3b Társasjáték- és bábkészítés
Készítsétek el a gyerekek Márk társasjátékát és Mirella fakanál-királykisasszonyát!

Vedd figyelembe!
Ne ijedjünk meg a társasjáték-készítéstől! Egy egyszerű, lépegetős társast, mond-
juk karácsonyi témára, könnyedén megcsinálnak a gyerekek. Nyugodtan rájuk 
bízhatjuk a tervezést is, ami leghatékonyabb kiscsoportos munkában.
Néhány egyszerű játéktábla található a Reftantáron!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A fény mindent betölt. A 
mi életünket is betölt-
heti.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Mesehallgatás
Mécstartó készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Befőttesüveg
Dekorációhoz: színes 
papírok, levelek, fürdősó, 
zsineg stb.
Ragasztó, olló
Teamécses

JEGYZETEIM

5.4 Megtölteni a termet

5.4a Meseolvasás
A pedagógus olvassa fel a Megtölteni a termet című legendát!
5.4b Mécstartó készítése
Mesehallgatás után készítsünk a gyerekekkel adventi mécstartót! A teamécsest 
kisebb-nagyobb befőttesüvegbe helyezhetjük, az üveg falát pedig többfélekép-
pen díszíthetjük. Ajánlunk a munkához néhány online elérhető ötletet a Reftan-
táron:
Mécstartó árnyképpel (papírkivágás)
Műhavas mécsestartó készítése:
És egyéb  mécsesötleteket is.
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Lackfi János: Pásztorok 
alusznak 
Weöres Sándor: Betle-
hem

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Internet, projektor, 
hangfal 

A/4-es kék karton vagy 
műszaki rajzlap 
Zsákvászon, textil- és 
fonalmaradékok
Olló, ragasztó

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A nyelvvel, szavakkal, 
rímekkel, ritmussal való 
játék is derű forrása 
lehet. Fedezzük fel ezt 
együtt.

Zsákpásztorok
Minimum 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó, 
szöveg- és képalkotó óra (magyar, kreatív írás, 

vizuális kultúra, technika)

Népi pásztorjátékaink, betlehemes szokásaink tele vannak 
humoros, derűs elemekkel. Közvetítve ezzel is, hogy Isten közel 
lépett az emberhez, a békesség és derű összetartozik. Ez a derű 
hatja át mindkét feldolgozott művet. A nagy zsák liszthez hason-
lított pásztorok képe különösen illik betlehemes népszokásaink 
sete-suta pásztorképéhez. Jó ezt a derűt a gyerekekkel is átélni 
mind nyelvi, mind vizuális szinten.

Áttekintő vázlat
6.1 Pásztorok alusznak  45 perc

6.1a Rímhármasok  10 perc
6.1b Felolvasószínház  5 perc
6.1c Szójátékszabályok  10 perc
6.1d Rímes versírás  min. 20 perc

6.2 Textilkép  45 perc
6.2a Képalkotás  35-40 perc
6.2b Galéria  5-10 perc

Összesen:  min. 2x45 perc

Maradék textilanyagok, fonalak, és kifejezetten durva vászon, 
zsákvászon gyűjtésére a gyerekeket is megkérhetjük, jóval a fog-
lalkozás előtt. 

FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Pásztorok alusznak

6.1a Rímhármasok 
Olvassuk el Lackfi János: Pásztorok alusznak című versét, majd keresse-
nek a gyerekek rímeket benne! 
Mit vettek észre? Olvassanak fel rímhármasokat! 
Melyik vicces? Melyik a legviccesebb? Miért? Mi benne a játék?
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Hangos olvasás: felolva-
sószínház
Rímkeresés, rímfelis-
merés
Szójátékok szabályainak 
felismerése
Rímalkotás, versírás

JEGYZETEIM

6.1b Felolvasószínház
Olvassuk fel újra hangosan a verset, minden versszakot más olvasson! 
Felolvasószínházunk legyen humoros, derűs, mint maga a vers!

6.1c Szójátékszabályok
A vers rímei között sok a szójáték. Fejtsék meg a gyerekek, mi az alábbi 
rímpárok szabálya! Hogyan lett az első szóból a második? (kiemelve a megválto-
zott hangok/betűk)

körmös → karmos
árván → várván
görbe → körbe
tüstént → tüskét

Ha sikerült megfejteni, keressünk hasonló szabályok szerint változó rímpárokat!

Vedd figyelembe!
A rímjáték szabályai (sorrendben):
1. Magas-mély magánhangzó-váltás (például: dirren → durran)
2. Szó bővítése egy kezdőhanggal/betűvel (például: írva → bírva)
3. Mássalhangzóváltás (például: gép → kép, volt → folt, barát → parát)
4. Mássalhangzóváltás és szűkítés (például darált → dalát)

Variáció
A Rímpárok című tankockán párosítsák a rímelő szavakat a gyerekek! A rímpárok-
hoz keressék meg a harmadik rímelő szót is a versben! Ezek együtt már rímhár-
mast alkotnak, amit bokorrímnek nevezünk.

6.1d Rímes versírás 
Írjatok páros rímekre vagy rímhármasokra épülő verset, ami hasonlóan 
játszik a szavakkal, a nyelvvel!
Az arra vállalkozók olvassák is fel a verseket (nem kötelező felolvasni)!

Vedd figyelembe!
Elég, ha a gyerekek a rímpárokra, rímhármasokra figyelnek. Tehát nem baj, ha a 
verssorok nem szabályosan 6 szótagosak, mint a Lackfi-versben. (Egy esetben ott 
is van eltérés: „Megköszöni Mária”.)
Aki a szótagok szabályszerűségét is észreveszi, vagy önkéntelenül is ráérez, annak 
viszont szabad a pálya a hatszótagos sorokból álló szabályos dalforma felé (6║6 
vagy 6║6║6).

A feladatot érdemes differenciálni. A jó nyelvi-zenei érzékkel rendelkező gyere-
kek hadd dolgozzanak önállóan!
A bizonytalan, segítségre szoruló gyerekek dolgozhatnak párban vagy kis cso-
portban.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A téma vizuális meg-
jelenítése: felületek, 
foltok, színek, formák és 
vonalak játéka.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Anyagválasztás, textil 
anyagának, felületének 
megismerése 
Textil- és fonalformákkal 
képalakítás
Kiállítás-rendezés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
A/4-es kék karton vagy 
műszaki rajzlap 
Zsákvászon, textil- és 
fonalmaradékok
Olló, ragasztó

A pedagógus is maga köré gyűjthet egy rímfaragó kört, akikkel együtt, közösen 
próbálnak rímes sorokat alkotni.

Ha a gyerekek belelendülnek a versírásba, vagy mindannyian fel akarják olvasni 
a verseket, bővíthetjük az időkeretet, akár egy teljes tanórával. Ebben az esetben 
elhagyhatjuk, vagy áttehetjük technika/rajzórára a textilkép készítését.

Variáció
Weöres Sándor: Betlehem című verse lehetett Lackfi János versének az előképe. 
Mi az, ami emellett szól?
Olvassátok el a két verset, és keressetek hasonlóságokat közöttük!

Hallgassátok meg a Weöres-verset a Kaláka együttes feldolgozásában (a Sza-
bad-e bejönni ide betlehemmel? című lemezükről) a Reftantáron!

6.2 Textilkép 

6.2a Képalkotás 
Alvó pásztorok, mint zsákok az éjszakában – már a nyitó kép is vicces, 
derűs Lackfi János: Pásztorok alusznak című versében.
Ábrázoljátok a képet kék karton alapon, zsákvászon applikációval! Az alvó juho-
kat és a környezetet is textil és fonal applikációval alakíthatjátok. A vonalakat is 
fonalakkal rajzolhatjátok meg. 

6.2b Galéria 
Végül rendezzetek a képekből kiállítást, és nézzétek meg egymás munkáit!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Fedezzük fel együtt nép-
szokásaink derűs, humo-
ros oldalát. A karácsony 
így is közelebb kerülhet 
hozzánk.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Szerepjáték
Szómagyarázat
Szövegtanulás

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Karácsonyi műsoraink-
hoz minél bővebb és 
változatosabb, ugyanak-
kor míves, a klasszikus 
és kortárs irodalmat 
reprezentáló művek 
megismertetése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Műsorszerkesztés
Szövegtanulás
Versmondás

JEGYZETEIM

Egyéb ötletek
7.1 Egy huncut pásztorjáték

Karácsonyi műsorok visszatérő műfaja a betlehemezés, ami eredetileg házról 
házra járó ünnepköszöntő és adománykérő népszokás volt, sok tréfás „perfor-
mansz” játékelemmel. Ennek emlékét őrzi ez a pásztorjáték is – Népi pásztorjáték 
– magyar szokásjáték alapján –, ami az eredetinek gyerekek számára adaptált 
változata. A szöveget megtaláljuk a Reftantáron.
Éppúgy alkalmas órai spontán szerepjátékra, mint karácsonyi műsor részeként. 
Fedezzük fel benne a humort, a nyelvjátékot, ami nem zárja ki a tiszteletet! 

Vedd figyelembe!
Több kifejezés is magyarázatra szorul (például permetfű, vajat köpülni, lisztes-
kása, pikulál), de leginkább a „Hű, bosztorgyán!” (amire a pedagógus sem talál 
egykönnyen adatot).
Az Új magyar tájszótár szerint a „bosztorján” vagy „bosztorgyán” tréfás szitkozó-
dás. A „bosztorka” pedig „huncut” jelentésű. A „Hű, bosztorgyán!” felkiáltásnak 
ilyen szinonimái lehetnek: „Hű, a huncutját neki!” „Azt a huncut mindenit!” Stb.

7.2 Karácsonyi műsor

A karácsonyi műsor összeállítása általában gondot okoz a pedagógusoknak, 
nehezen találnak új, érdeklődést keltő, mégis minőségi anyagot. Az egész téma – 
és a többi ünnephez kapcsolódó téma – szövegeit is úgy válogattuk össze, hogy 
bőséges jó anyagot kínáljunk műsoros feldolgozásra is a korosztálynak (lásd 
például az Adventi mesedélután szövegeit). Az alábbi verseket szintén az ünnepi 
műsorhoz ajánljuk jó szívvel klasszikus, modern és kortárs költők tollából. Elér-
hetőek a Reftantáron.

Ady Endre: Kis karácsonyi ének 
Benedek Elek: Karácsonyi ének 
Ágh István: Pásztorkirályok 
Kiss Lehel: Csodálattal nézlek 
Kovács András Ferenc: Karácsonyi énekek 
Kovács András Ferenc: Betlehemes 
Szepesi Attila: Beregszászi betlehem 
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Miről szól 
ez a téma? 

Miért fontos 
nekünk?

Mit szeretnénk 
elérni?

A gyerekek értsék meg: adventben elsősorban 
a lelkünket, a szívünket készítjük fel 

a karácsonyra. 

A karácsony az egyházi ünnepkör egyik legfon-
tosabb ünnepe. A karácsonyi készülődést min-
den gyerek izgatottan várja. Ezt a hangulatot 

erősítjük meg az irodalmi alkotásokkal és közös 
tevékenységekkel, hangsúlyozva, hogy az ad-

vent és a karácsony elsősorban a lélek ünnepe. 



FELDOLGOZOTT MŰVEK
Miklya Zsolt: Lehull 
közénk
Szabó T. Anna: Ünnep

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Adventi naptár vagy 
kalendárium bemuta-
tásra

Füzet, íróeszköz

Gyerekenként egy írólap 
méretű fehér papír (fél 
géppapír) és színes 
papír
Olló, ragasztó
Szükség esetén hópe-
helysablon
Alátétpapír a ragasz-
táshoz
1 db íves zöld karton 
(vagy két darab félíves)
BluTack gyurmaragasztó

JEGYZETEIM

Szívkészület
45 vagy 2x45 perces, komplex szövegfeldolgozó és 

tárgyalkotó óra 
(magyar, technika)

Az adventi várakozás nagyon fontos szakasza az évnek. Ma már 
elég sok családban van adventi naptár, ám az esetek többségé-
ben valamilyen csokit, cukrot, finomságot rejtenek az ablakocs-
kák. A közösen elkészítendő adventi naptárral azonban a szívün-
ket készítjük fel a karácsonyra: olyan dolgokat, tevékenységeket, 

jó kívánságokat írunk bele, amelyek Jézus születésére emlékeztetnek, a szerete-
tet, az egymás felé fordulást, az egymásra való odafigyelést segítik. 

Áttekintő vázlat
1.1 Szívkészület  25-45 perc

1.1a Mi az az adventi naptár?  5-10 perc 
1.1b Lehull közénk  10 perc
1.1c Szívkészületi ötletek 10-25 perc

1.2 Szívkészületi naptár 20-45 perc
1.2a Szívkészületi naptár készítése  15-30 perc
1.2b Ünnep 5-15 perc

Összesen:  45 vagy 2x45 perc

Ez a tanegység egy adventi naptár készítésére ad lehetőséget, 
ezért érdemes november végén megvalósítani, hogy már Advent 
első napjára elkészüljön a naptár. Ha inkább Szív-kalendárium-
nak nevezzük, és nem ragaszkodunk szorosan az advent napja-
ihoz, akkor is érdemes advent, illetve december első hetében 
elkészíteni. 

Az anyagok, eszközök előkészítése mellett a fenyőfarajzot is készítsük el előre, és 
helyezzük el a teremben (bővebben lásd alább)! 
Ha van rá lehetőségünk, érdemes a két tanórás változatot választani, hogy  több 
idő jusson ötletelésre, kézműves munkára, beszélgetésre.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg, 
hogy lélekben is készülni 
kell a karácsonyra.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Vers olvasása, értelme-
zése
Beszélgetés
Jókívánságok, tevékeny-
ségötletek gyűjtése (cso-
port- és közös munkával)

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Adventi naptár vagy 
kalendárium bemuta-
tásra

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Szívkészület

1.1a Mi az az adventi naptár? 
Lehet, hogy az osztályban van adventi naptár. Ha nem, vigyünk be egyet, 
és beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy mi is ez! 
• Miért készül? 
• Hány „ablaka” van? 
• Mit szoktak rejteni az ablakok? 
• Kiknél van otthon is adventi kalendárium? 
• Mi volt eddig a legkedvesebb dolog, amit adventi kalendáriumban találtál?

1.1b Lehull közénk 
A gyerekek önállóan olvassák el Miklya Zsolt: Lehull közénk című versét!
Keressétek meg azokat a sorokat, amelyek 
• a havazásról szólnak,
• a hópelyhekről szólnak,
• a karácsonyról szólnak,
• Jézus születéséről szólnak,
• valami másról szólnak, de nem egészen érted, miről.

• Mi jut eszetekbe arról, hogy „benn esik a hó”? Az hogy lehet? Milyen hangulatot 
idéz?

• Mi lehet a „kristály-fennvaló”? Miért kapta ezt a nevet? Milyen szavakból van 
összetéve? Miért?

• Hogy lehet együtt a fenn és a lenn? Kivel történik meg ez a csoda?
• Mit gondoltok, ki beszél a versben? Miért lesz vizes a keze?

Vedd figyelembe!
A hóesés csodája, hogy a fenn keletkező, csillagokra emlékeztető jégkristályok 
lenn az emberrel találkoznak. Hasonlóan ehhez Jézusban a fenn – az isteni – és 
a lenn – az emberi – találkozik. A vers képlete tehát Krisztus isteni és emberi 
természetére utal, ezt vetíti a hóesés, a hópelyhekkel való találkozás képébe. (A 
teológiai olvasat a pedagógusnak szól.)

1.1c Szívkészületi ötletek 
Szerintetek mivel készíthetjük a szívünket a karácsonyra? Ötleteljünk! 
Ezek közül miket írhatnánk bele egy adventi naptárba? És ha az osztálynak ké-
szítenénk adventi naptárat? Gyűjtsünk olyan dolgokat: tevékenységeket, jókí-
vánságokat, gondolatokat, amelyek Jézus születésére emlékeztetnek, a szeretet, 
az egymás felé fordulás, az egymásra való odafigyelés szándékát segítik! Gon-
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Fedezzük fel, hogy a lelki 
készülődést segítik az 
emlékeztető gondolatok, 
tevékenységek – így lesz 
teljes az ünnep. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Kreatív írás: adventi 
jókívánság, tevékenység 
megfogalmazása
Adventi naptár készítése 
kirigami technikával
Vers olvasása, 
értelmezése
Beszélgetés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Gyerekenként egy írólap 
méretű fehér papír (fél 
géppapír) és színes papír
Olló, ragasztó
Szükség esetén hópe-
helysablon
Alátétpapír a ragasztás-
hoz
1 db íves zöld karton 
(vagy két darab félíves)
Íróeszközök
BluTack gyurmaragasztó

JEGYZETEIM

doljatok arra is, hogy néhány dolgot jó lenne közösen meg is csinálni az adventi 
szívkészületből! 

Vedd figyelembe!
Biztassuk a gyerekeket arra, hogy ne csak „egyházias” dolgokat mondjanak, 
hiszen a szívkészület nem csak arról szól, hogy mindennap olvasom a Bibliámat, 
imádkozom és karácsonyi éneket éneklek! A szívünk megnyílhat egymás felé egy 
közös teázás, hóemberépítés vagy akár csak egy séta, beszélgetés során is. 

Ha két tanórát szánunk a tanegységre, akkor az ötletelés történhet csoportmun-
kában, ahol a gyerekek előbb kis csoportokban gyűjthetik az ötleteiket. Majd a 
csoportok beszámolója következik, végül ezekből együtt kiválaszthatjuk a legal-
kalmasabb szívkészületi tevékenységeket, jó kívánságokat, gondolatokat. 

1.2 Szívkészületi naptár

1.2a Szívkészületi naptár készítése 
Készítsünk a gyerekekkel olyan naptárt, amivel a szívünket készítjük a 
karácsonyra! Minden gyerek válasszon ki egy olyan tevékenységet, jó kívánságot, 
gondolatot, amit az osztály közös naptárába szán! 
Az adventi „ablakok” most kicsit rendhagyóan fognak elkészülni:
1. Egy zöld kartonra rajzoljuk fel egy karácsonyfa körvonalait! Ha csak félíves 

kartonunk van, akkor kettőből ragasszuk össze úgy, hogy a karácsonyfa füg-
gőleges tengelyénél találkozzon a két kartonlap! A megrajzolt karácsonyfát 
ki is vághatjuk. Erősítsük fel az osztályteremben olyan magasságba, hogy a 
gyerekek a csúcsát is elérjék! (Ez még óra előtti, előkészítő feladat.)

2. Minden gyerek kapjon egy fehér és egy színes lapot!
3. Körzővel rajzoljanak kb. 5 cm sugarú (10 cm átmérőjű) kört mindkét lapra, 

majd vágják ki a köröket! 
4. A színes lap hátoldalára írják rá az adventi „jókívánságot”, gondolatot vagy 

tevékenységötletet!
5. A fehér lapból kirigami technikával vágjanak ki egy hópelyhet, úgy, mint a de-

cemberi 2. téma (Angyaljárás) 3. tanegységében (Ki az igazi Mikulás?), annak 
3. feladatában ajánlottuk! (A feladathoz a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény 
aloldalán sablonokat is találunk.)

6. Vékony rétegben vigyék fel a ragasztót a színes papír színes oldalára, és ra-
gasszák rá a fehér hópelyhet!

7. Az elkészült hópelyheket BluTack gyurmaragasztóval erősítsük fel a kar-
ton-karácsonyfára!
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Vedd figyelembe!
Ha a gyerekekkel készítettünk már kirigami hópelyhet (papírkivágással), és értik 
az elvét, nincs szükség sablonra. Ha sohasem készítettek, és megmutatjuk nekik, 
ismertetve a fontosabb szabályokat, akkor is gyorsan megtanulják a technikát. 
Az sem baj, ha néhányat elrontanak az elején, hamar rájönnek, hogyan kell úgy 
megrajzolni a hópelyheket, hogy egyben maradjanak. 
Ha magát a hópelyhet kenik be ragasztóval, akkor az könnyen elszakadhat, vagy 
éppen kevés ragasztót raknak rá, és nem áll meg biztosan a kivágott minta a 
háttéren. Ezért érdemes a háttérlapra felvinni a ragasztót, és arra illeszteni a 
hópelyhet.
A BluTack alkalmas rá, hogy az adott napon levegyük, és megnézzük a jókívánsá-
got, majd újra visszaragasszuk a hópelyhet a helyére, most már írással fölfelé.

Variáció
Ha nem adventi naptárnak, hanem mondjuk Szív-kalendáriumnak nevezzük a 
naptárunkat, akkor az „ablakok” száma nem feltétlenül kell 24 legyen, hanem 
igazodhat a gyerekek létszámához.
Az adventi naptárat kis csoportokban is elkészíthetik a gyerekek.

1.2b Ünnep
Szabó T. Anna: Ünnep című versében is találunk gondolatokat arra, hogyan 
készülhetünk az ünnepre. A gyerekek figyeljenek erre, miközben a pedagógus 
olvassa fel a verset!

• Az első két versszakban milyen ünnepi gondolatokat találunk? (Az első sort is 
tekintsük önálló versszaknak!) Melyik illene az adventi naptárunkba is? (Lehet, 
hogy már ott is van?)

• Mi történik a harmadik versszakban? Mi készül? Mivel folytatódik a vers?
• Mit üzennek az angyalok? (Ez lehetne az adventi naptár utolsó feladata, tevé-

kenysége is.)
• Mi a vers fő üzenete? Hogyan fogalmazódik meg ez az utolsó versszakban? (Ez 

lehetne az adventi naptár utolsó gondolata is.)

Végül beszélgessünk arról, ki hogyan várja a karácsonyünnepet!

Vedd figyelembe!
A vers üzenetének értelmezése és a nyomában való beszélgetés akkor lesz teljes, 
ha két tanórát tudunk szánni a tanegységre.
Egy tanóra esetében előfordulhat, hogy csak felolvasására marad idő, esetleg 
otthoni olvasásra adhatjuk fel a verset.
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Miklya Luzsányi Mónika: 
Csillagfényes karácsony-
fa

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Alacsonyabb befőttesü-
vegek, teamécsesek
Sötétkék vagy fekete 
karton, erős papír (vagy 
kisebb papírzacskók)
Zsákvarró tű (ár, szög), 
olló
Ragasztó (zsineg)
Pedagógusnak: 
Gyufa vagy öngyújtó
Húsfogó csipesz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék meg 
Luther Márton karácso-
nyi legendáját.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mímes, mozgásos játék
Szöveg néma, értő olva-
sása, újramesélése
Beszélgetés
Kreatív írás: kétféle 
imádság
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Csillagfényes karácsonyfa
 

45 vagy 2x 45 perces, komplex szövegfeldolgo-
zó, szöveg- és tárgyalkotó óra egyháztörténeti 

kapcsolódással 
(magyar, kreatív írás, technika, hittan)

A gyerekek ismerjék meg Luther Márton karácsonyi legendáját, 
majd a lámpás elkészítésével értsék meg a reformátor hasonlatát.

Áttekintő vázlat
2.1 Csillagfényes karácsony  20-45 perc 

2.1a Téli éjszaka  5 perc
2.1b Csillagfényes karácsonyfa  15-30 perc
2.1c Imádságok 15-20 perc

2.2 Karácsonyi lámpás készítése  25-45 perc
Összesen:  45 vagy 2x45 perc

A mécstartó búrájának elkészítését, valamint a mécses elhelyezését 
az üvegben érdemes előtte kipróbálni. Befőttesüvegek gyűjtését is 
érdemes korábban elkezdeni, akár a gyerekek, szülők bevonásával.
Ha van rá lehetőségünk, érdemes a két tanórás változatot válasz-
tani, hogy bővebben jusson idő szóbeli és írásbeli szövegalkotás-
ra, kézimunkára.

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Csillagfényes karácsony

2.1a Téli éjszaka
Játsszuk el a gyerekekkel, hogy odakint vagyunk az erdőn egy havas, hideg 
téli éjszakán (és nincs nálunk mobiltelefon, GPS):
Tapossuk a havat. Arcunkba fúj a szél, de megyünk tovább. Nagyon fázik a 
kezünk, belefújunk, melengetjük. Fázik az egész testünk, vacogunk. A szél egyre 
erősebben fúj. Megyünk széllel szemben. Egyszer csak eláll a szél, felnézünk az 
égboltra, és meglátjuk a csillagokat.
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2.1b Csillagfényes karácsonyfa 
A gyerekek olvassák el magukban Miklya Luzsányi Mónika: Csillagfényes 
karácsonyfa című legendáját, majd meséljék el, mi történt az utazóval, miután 
elállt a szél!
• Ő hogyan mesélte el ezt a gyerekeinek? 
• Mit jelent az ember lelke számára a sötét és a világosság?
Beszélgessünk a gyerekekkel arról, ki volt Luther Márton!

Vedd figyelembe!
Nem egyháztörténeti kiselőadást kell tartanunk. Luther életéből csak néhány 
fontos elemet emeljünk ki, például azt, hogy római katolikus szerzetes volt, és 
nagyon félt attól, hogy a bűnei miatt pokolra jut. A Biblia olvasása során jött rá 
arra, hogy „az igaz ember hitből él” (Róma 1,17), és nem kell semmi emberi eről-
ködés ahhoz, hogy Isten megbocsássa bűneinket, csak el kell fogadnunk Jézus 
áldozatát. Ez a felismerés lett a reformáció alapja, amelyet Luther indított el. 
Megemlíthetjük azt is, hogy papként tilos volt házasodnia, de Luther úgy gon-
dolta a Biblia alapján, hogy a házasságban is lehet ugyanolyan Istennek szentelt 
életet élni, mint egy kolostorban. Feleségül vette Bora Katalint, aki apácaként 
hasonló döntést hozott, és hat gyermekük született. Egy ilyen családi estéről szól 
ez a legenda, ami valószínűleg így nem történt meg, de jól megmutatja Luther 
gondolkodását.
Luther életéről többet olvashatunk a lutheran.hu oldalon, pontos linket a Reftan-
táron találunk.
A beszélgetésre hagyjunk több időt, ha szükséges! 

2.1c Imádságok 
Fogalmazd meg a Vándor imáját a sötét erdőben és viharban, rettegése 
közben!
Fogalmazd meg a Vándor hálaadó imáját is, amikor elmúlt a vihar!

Vedd figyelembe!
A feladatot csak akkor végezzék el a gyerekek, ha a tanegységre két tanórát 
tudunk szánni! Ha egy tanóránk van rá, az imádságok írása lehet otthoni választ-
ható feladat. 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A karácsonyi lámpás 
segítségével a gyerekek 
szerezzenek új tapasz-
talatot a sötét és fény 
viszonyáról.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Papírmunka: mécstartó 
búrájának elkészítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Alacsonyabb befőttesü-
vegek, teamécsesek
Sötétkék vagy fekete 
karton, erős papír (vagy 
kisebb papírzacskók)
Zsákvarró tű (ár, szög), 
olló
Ragasztó (zsineg)
Pedagógusnak: 
Gyufa vagy öngyújtó
Húsfogó csipesz

JEGYZETEIM

2.2 Karácsonyi lámpás készítése 

Alacsonyabb befőttesüvegből könnyen és gyorsan készíthetünk a gyerekekkel 
mécsestartót, amelyek segíthetnek Luther hasonlatának megértésében. 
1. A sötétkék vagy fekete kartonból szabjanak ki a gyerekek egy akkora téglala-

pot, amely körbeéri az üveg oldalát!
2. Zsákvarró tűvel (vagy vastagabb szeggel, árral) szurkáljanak lyukakat a papír-

ba!
3. A pedagógus gyújtsa meg közben a teamécseseket, helyezze bele az üvegek-

be, és tegye azokat a gyerekek asztalára!
4. A gyerekek kerítsék körbe az üveget a kilyukasztott sötét papírral, de NE 

RAGASSZÁK MÉG RÁ!
5. Oltsuk le a villanyt, sötétítsünk be! Figyeljük meg, hogy a lyukacskákon átvi-

lágít a fény, de még csak gyengén!
6. Vegyék le a gyerekek a papírokat az üvegről, és vagdossanak bele csillagfor-

mákat! Ezt megtehetik ollóval vagy csillag alakú papír formanyomóval. Ha 
készen vannak, ismét kerítsék körbe a papírral az üveget! Sötétítsünk be, és 
figyeljék meg, hogy a csillagokon keresztül jóval intenzívebben ragyog át a 
mécses fénye, mint a tűszúrásos lyukacskákon! 

7. Végül a csillagos papírt ráragaszthatják (vagy rákötözhetik) kívülről az üveg 
oldalára!

Az elkészült lámpásokkal díszítsük ki a termet, és figyeljük meg az elsötétített 
terem fényeit!

Vedd figyelembe!
Néhány ötletadó mintát találunk a Reftantáron is a mécsestartó készítéséhez.

Égő mécsest elhelyezni alacsony üvegben sem olyan könnyű. Mégis leegyszerűsíti 
egy húsfogó csipesz, ami általában minden háztartásban megtalálható. Ezzel 
felülről megfoghatjuk az égő mécsest, és biztonságosan elhelyezhetjük az 
üveg alján. (Nem árt előtte gyakorolni.) De ezt a műveletet csak a pedagógus 
végezheti!

A Csodabölcső téma Adventi mesedélután című tanegységében (04-3/5.) is 
mécstartó készítése szerepel az egyik történet feldolgozásánál. Érdemes a két 
anyagot összehangolni, ha mindkettőt megoldjuk.

A lámpások igazi fénypróbája egy adventi családi délután idején lehet, ami söté-
tedéskor ér véget.
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Beethoven/Schiller: 
Örömóda
Ágai Ágnes: Karácsony-
kor
Weöres Sándor: Szép a 
fenyő
Kányádi Sándor: Télifák
Balázs Imre József: Bor-
zas csillag

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projek-
tor, hangfal 

Füzet, íróeszköz

A4-es zöld és/vagy fehér 
lapok (másolópapír 
vastagság)
Hullámkarton
Olló, alátétpapír
Kétoldalas ragasztó
Esetleg ezüst csillámpor, 
folyékony ragasztó
DSLR fényképezőgép, 
fotóállvány
Fényforrások: csillag-
szórók, zseblámpák, 
biciklilámpák stb.

Borzas csillag
Minimum 3x45 perces komplex órablokk (magyar, 
ének-zene, kreatív írás, technika, vizuális kultúra)

A karácsonyi hangulathoz hozzátartozik az éneklés, a karácsony-
fa-díszítés, a csillagszórók. Ebben a tanegységben mindezekben 
része lehet a gyerekeknek. Az irodalmi műveken túl a zene, az 
ének segítségével is átélhetik a karácsony örömét. És ha elég 
bátor a pedagógus, akkor egy karácsonyi fényjátékban is részt 
vehetnek, amelyet meg is lehet örökíteni.

Áttekintő vázlat
3.1 Karácsonyi örömének 30 perc 

3.1a Örömóda  5-10 perc
3.1b Karácsonykor  10 perc
3.1c Karácsonyi énekgyűjtemény  10-15 perc

3.2 Téli fák  45-70 perc 
3.2a Szép a fenyő 15 perc
3.2b Télifák  10 perc
3.2c Papírfenyők  20-45 perc

3.3 Borzas csillag  45-105 perc
3.3a Borzas csillag karakterek  15 perc
3.3b Rímborzoló  30 perc
3.3c Fényfestés csillagszóróval 
(vagy zseblámpával)  min. 60 perc 

Összesen:  min. 3x45 perc

Az órablokk több variációt is tartalmaz, ezért érdemes jó előre 
átgondolni a menetét, és ennek megfelelően előkészíteni a kellé-
keket, megszervezni a segítséget. 
A Papírfenyők ori-kirigami változatához készítsünk előre egy min-
tadarabot, ami motiváló lesz a gyerekek számára! A kéznyomos 

változathoz előre el kell készítenünk a hullámkarton karácsonyfa-alapot.
A Rímborzolót csak nyelvileg érett, kreatív csoporttal érdemes vállalni, illetve 
végig a pedagógus segítségére van szükség. Ha ő jó zenei-nyelvi készségekkel 
rendelkezik, élvezetessé tudja tenni a gyerekek számára a feladatot.
A fényfestéshez kérjünk engedélyt a szülőktől, keressünk segítőket, illetve olyan 
személyt, aki el tudja készíteni a fotókat!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Idézzük fel a gyerekek-
ben a karácsony örömét, 
és a személyes örömöt 
kössük össze mások, sok 
ember örömével.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zenehallgatás
Vers olvasása, értelme-
zése
Beszélgetés
Közös éneklés

JEGYZETEIM

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Karácsonyi örömének 

3.1a Örömóda 
Hallgassuk meg Beethoven IX. szimfóniájának 4. tételéből az Örömódát! 
Kérdezzük meg a gyerekektől, hogy tudják-e, mi ez a zenemű! Minek a himnusza? 
(Az Európai Unió himnusza.)
Olvassuk el közösen a dalszöveget (versrészletet), és beszéljük meg, miről szól! 
Mi köze lehet ennek a dalnak/versnek a karácsonyhoz?

Vedd figyelembe!
Az Örömódának több feldolgozása megtalálható az interneten. A Reftantáron 
három videofelvételt ajánlunk.
Az első felvételen 2015. szeptember 22-én a Molnár Antal Zeneiskola és az Alsóer-
dősori Bárdos Lajos Általános Iskola növendékei közösen adják elő Beethoven IX. 
szimfóniájából az Örömódát. 
A másodikon a Heidelbergi Egyetem menzáján készült egy flashmob, tehát egy 
fiatalok által előadott, vidám hangulatú felvétel. A videofilm nézése közben kö-
zöljük a gyerekekkel, hogy a Freude szó azt jelenti: Öröm. Ez a német szöveg első 
szava. 
A harmadik felvétel 2003 augusztusában Budapesten, a Hősök terén készült, 
amikor 250 zenész, közel száz kórus, 4000 énekes – közöttük gyerekek is – adták 
elő az Örömódát.

3.1b Karácsonykor 
Olvassuk el Ágai Ágnes: Karácsonykor című versét, és fejtsük meg:
• Ki beszél a versben? Kikből áll a családja? Hogyan várják a karácsonyt?
• Mi az első furcsaság a versben? (Ez még nem olyan szokatlan.) 
• Mi a második? (Mit lehet kirántani?) 
• Mi a harmadik? (Vajon ki csönget?) 
• Hogyan hozhatja Beethoven a IX. szimfóniát, és benne az Örömódát?
• Beszélgessünk arról, hogy a gyerekek családjában milyen a karácsony, a szent-

este! Történnek-e ilyen furcsa, vicces dolgok? Vagy minden rendben megy? 
• Mi a jó a karácsonyban, mi jelent számodra örömöt?

3.1c Karácsonyi énekgyűjtemény
Ti milyen énekeket énekeltek otthon karácsonykor? Keressünk olyan 
karácsonyi dalokat, amelyeket mindannyian ismerünk, és énekeljük el őket 
közösen!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Karácsonyi hangulat 
felidézése vers, zene és 
képalkotás alkotó örö-
mének átélésével.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Közös éneklés, zenehall-
gatás
Versek olvasása, értel-
mezése, beszélgetés
Papírmunka origami és 
kirigami technikával, 
vagy egyszerű formakivá-
gással és -applikációval

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
A4-es zöld és/vagy fehér 
lapok (másolópapír 
vastagság)
Hullámkarton
Olló, alátétpapír
Kétoldalas ragasztó
Esetleg ezüst csillámpor, 
folyékony ragasztó

3.2 Téli fák

3.2a Szép a fenyő 
Olvassuk el Weöres Sándor: Szép a fenyő című versét, majd énekeljük el a 
gyerekekkel a Kirje, kirje, kisdedecske című betlehemes ének dallamára (elérhető 
a Reftantáron)! Énekünket ritmushangszerekkel is kísérhetjük.
Meghallgathatjuk a verset másik dallammal is, a Kormorán együttes feldolgozá-
sában (az 1985-ös Betlehemi királyok című albumból).

Kérdezzük meg a gyerekektől, majd beszéljük meg, hogy a vers alapján mi a fe-
nyő karácsonyi üzenete!

Vedd figyelembe!
A „nagykarácsony” kifejezést nem valószínű, hogy értik a gyerekek. (Pedig biz-
tosan jól ismerik a „Kiskarácsony, nagykarácsony…” kezdetű dalt is.) A magyar 
hagyomány „két karácsonyt” ismer, ami két különböző ünnepet jelent: a nagyka-
rácsony december 25-e, karácsony első napja, a kiskarácsony pedig január 1-je, 
újév napja.

A két verssor – „Nagykarácsony immár eljő, / érkezik az újesztendő” – ezek sze-
rint az idő múlását jelenti, hogy egyik ünnep jön és megy a másik után, és míg 
a mező (füve) „dermed, fázik”, a fenyő zöldje örök marad. Ez az örök üde zöld a 
fenyő karácsonyi üzenete. 

3.2b Télifák 
Olvassuk el Kányádi Sándor: Télifák című versét is! 
• Miben hasonlít az előbb hallott, olvasott versre? 
• Milyen képekkel építi tovább az üde zöld fenyves képét? 
• Mit adnak a „télifák” a világnak? 
• Hogy lesz a télifából karácsonyfa?

Vedd figyelembe!
Mit jelent a „télifák” kifejezés, és honnan ered? Pozsonyi Ferenc a háromszéki 
(székely) szokásokról írott tanulmányában olvassuk, hogy „a kommunista párt 
aktivistái, elsősorban a buzgóbb pedagógusok segítségével, az iskolákban és a 
művelődési otthonokban a karácsonyfát télifával, az angyalkákat pedig télapóval 
próbálták helyettesíteni.” 
Forrás: Pozsonyi Ferenc: Háromszéki ünnepek / A karácsonyi ünnepkör (Kriza 
János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2015, 40. o.) 
Szilágyi Domokos: Télifa című verse is ennek az ideológiai kényszernek a nyomát 
őrzi (eredetileg a Pimpimpáré című kötet 1976-os kiadásában jelent meg).
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A gyerekeknek elég annyit mondani erről, hogy a télifa a karácsonyfa „rejtett” 
neve. Hasonlóan, mint ahogy a Mikulás „rejtett” neve a Télapó.

3.2c Papírfenyők 
Készítsünk a gyerekekkel zöld, illetve havas fenyőfát! Két variációt 
mutatunk be, az elsőt inkább gyakorlott origamisoknak javasoljuk. A második 
könnyebben megoldható, és közösségélményt nyújt a gyerekeknek. Mindkettőnek 
van egy „zöld” és egy „havas” változata:

1. változat: Ori-kirigami karácsonyfa
Karácsonyfa papírhajtogatással és nyírással. Egyszerű hajtások, a nyolc fő ág mi-
att mégis aprólékos, türelmes munkát igényel, de megéri. A kis ágacskákat előbb 
az asztalon, később már kézbe véve érdemes visszahajtogatni. 
A fázisrajzok a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán is megtalálhatók.

Készíthető zöld és fehér papírból is (utóbbi a behavazott fenyő modellje).
A havazást és a behavazott zöld ágakat modellezhetjük úgy is, hogy az ágakat, 
ágéleket bekenjük ragasztóval, és csillámporral, ezüst flitterrel beszórjuk. Csil-
lámpor ragasztásához speciális csillámpor-ragasztót is lehet kapni.

Vedd figyelembe!
Ez a feladat 45 percet is felölelhet! Dolgozhatnak a gyerekek párokban is, így 
gyorsabban megy a munka.

2. változat: Karácsonyfa kéznyomokkal
Közös osztálykarácsonyfa készíthető a gyerekek kéznyomaival. Páronként kap-
hatnak egy A4-es zöld lapot, amin körberajzolják egymás tenyerét, majd kivágják 
a kézformákat. Fenyőfa formájú, erős hullámkarton alapra ragasztjuk fel sorban, 
piramisszerűen szűkülő sorokban a formákat, amihez legjobb a kétoldalú ragasz-
tószalag. 
A fázisrajzok a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán is megtalálhatók.

Havas változat úgy készíthető, hogy minden gyerek egy zöld és egy fehér pa-
pír-kézformát is kivág, és a fehér formát a zöld alá helyezi úgy, hogy a fehér 
egy kicsit kilógjon (mintha fehérrel árnyékolná a formát). A dupla kézformát így 
helyezhetjük el a fenyőfaalapon.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek éljék át a 
verskarakter, a verszene 
(dallam) és fényfestés 
komplex élményét.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása, értelme-
zése, továbbgondolása: 
képzeletjáték
Mozgásos karakterjáték
Rímpárok, szótagszám, 
rím- és szótagképlet 
felismerése
Kreatív éneklés: azonos 
dallamra más szöveg
Kreatív írás: dalszöveg 
folytatása a vers alapján
Fényfestés mozgatható 
fényforrással
Fényképezés (felnőtt)

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
DSLR fényképezőgép, 
fotóállvány
Fényforrások: csillag-
szórók, zseblámpák, 
biciklilámpák stb.

3.3 Borzas csillag

3.3a Borzas csillag karakterek 
Olvassuk el Balázs Imre József: Borzas csillag című versét!
Ha Borzas Csillag egy gyerek lenne, milyennek képzelnéd el? Hogyan jellemez-
néd? Szerinted mit csinálna a legszívesebben?
Képzeljük el, hogy mi vagyunk Borzas Csillag! Sziporkázzunk a kézmozdulataink-
kal, mint egy csillagszóró!

3.3b Rímborzoló 
Önállóan keressenek a gyerekek rímelő szavakat a versben! 
Mit vettetek észre? Mi a rímszabály? (páros rímek)
Keressetek rövidebb és hosszabb sorokat! Észreveszitek-e ebben is a szabálysze-
rűséget? (a sorpárok szótagszáma: 8-8, 7-7, 8-8, 8-8, 7-7, 8-8)

Figyeljük meg rímszavak és szótagszám szempontjából az Örömóda szövegét is! 
Közös munkával fedezzük fel a rím- és szótagképletét (keresztrímek, 8-7 szótagos 
sorok váltása): 

Lángolj fel a lelkünkben szép  A8 
Égi szikra szent öröm,   B7 
Térj be hozzánk drága vendég,  A8 
Tündökölj ránk fényözön.   B7
Egyesíted szellemeddel,   C8 
Mit zord erkölcs szétszakít,   D7 
Testvér lészen minden ember,  C8 
Merre lengnek szárnyaid.   D7

És most borzoljuk meg a Borzas csillag első versszakának sorait egy kis sorcseré-
vel. Ugyanaz lesz a dallama, mint az Örömódának, nyugodtan el is énekelhetjük:

A Hold udvarából jöttem, 
Borzas Csillag a nevem, 
azóta sem fésülködtem, 
kissé kócos a fejem.

A vers többi sorát már nem lehet olyan könnyen a dallamhoz igazítani. Mégis 
próbáljátok meg! Ti hogyan folytatnátok Borzas csillag énekét (örömódáját)? A 
vers alapján írjátok meg a második négy sort is!

Hallgassuk meg a megoldásokat, és énekeljük el Borzas csillag énekét néhány 
változatban! (Ami legjobban tetszik az osztálynak.)
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Vedd figyelembe!
A Rímborzoló feladatát csak nyelvileg érett, kreatív csoporttal vállaljuk (a feladat 
teljesen elhagyható)! Az sem baj, ha mindvégig közös munkával vagy csak rész-
ben oldjuk meg a feladatokat. 
Rímborzolás helyett a fényfestést is választhatjuk. De akár mindkét feladat is 
megoldható, és akkor még egy órával bővül a program.

3.3c Fényfestés csillagszóróval (vagy zseblámpával)  min. 60 perc 
Minden gyerek szeret mintákat rajzolni a csillagszóróval. A fényfestés elképesz-
tően izgalmas dolog, és gyerekekkel is meg lehet csinálni. Persze nem mobiltele-
fonnal, hanem egy olyan fényképezőgéppel, amin lehet állítani a záridőt. 
A fényfestésről készült fotók technikai leírását megtaláljuk a Reftantáron.
Akkor se essünk kétségbe, ha magunk ezt nem tudjuk megoldani! Kérdezzük meg 
a szülőket, jó eséllyel lesz valaki közöttük, aki rendelkezik egy komolyabb géppel, 
és rászán egy esti órát arra, hogy a gyerekekkel fotózzon.

Vedd figyelembe!
A fényfestés többféle veszélyforrást is rejt magában (este, sötét, csillagszóró), 
tehát csak akkor kezdjünk bele, ha a szülők hozzájárulnak (érdemes ellenőrzőbe, 
üzenőbe beíratni), és ha van segítségünk, akár szülők, akár kollégák személyé-
ben! Ez ugyanis egy többszemélyes játék: aki a fényképeket készíti, nem tud 
a többi gyerekre figyelni. Tehát a csoportlétszámtól függően, a fotóson kívül 
két-három felnőtt segítségre is szükség lesz. Ráadásul olyanokra, akik tudnak 
fegyelmezni, akikre odafigyelnek a gyerekek.
Ha a csillagszórózás túl veszélyes, a fényfestés megoldható erős fényű, ledes 
zseblámpával vagy kerékpárlámpával is (olyannal, ami nem villódzik), de a csil-
lagszóró jóval nagyobb buli!
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Dávid Ádám: Állatkerti 
karácsony

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

A/4-es színes papírok
Olló, cellux ragasztó

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek kooperációs 
készségének fejlesztése 
állatkarakterek megjele-
nítésével.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mímes-mozgásos játék, 
hangadással

Állatkerti karácsony
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra, bibliai 
kapcsolódással (magyar, technika, hittan, dráma)

A versben nemcsak az emberek, hanem az állatok is készülnek a 
karácsonyra. A kedves állatmesén keresztül felelevenítjük Jézus 
születésének és a bölcsek látogatásának történetét. A gyerekek az 
órán nemcsak dramatizálják és lemozogják a versszakokat, hanem 
meg is tanulják a szöveget, és maszkot készítenek a választott sze-
replőhöz. Így ez a vers bármikor előadható az adventi időszakban.

Áttekintő vázlat
4.1 Melyik állat vagyunk?  15 perc
4.2 Állatkerti karácsony  30 perc 

4.2a Ismerkedés a verssel  20 perc
4.2b Mozogjuk le a verset!  10 perc

4.3 Állati jó karácsony  45 perc
4.3a Bibliai párhuzamok  5-10 perc 
4.3b Kirigami maszk készítése  25 perc 
4.3c Maszkos versszínház 10-15 perc

Összesen:  2x45 perc 

A kirigami maszk készítéséhez – ami igazából nem takarja az arcot, 
inkább fejre húzható jelmeznek tekinthető – szükség van az előzetes 
kipróbálásra, hogy a pedagógus tisztában legyen a feladat lehetősé-
geivel, buktatóival. Nem árt, ha motivációként rögtön be is mutat pár 
jellemző darabot. (Felnőtt fejére nagyobb méretű papír szükséges.)

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Melyik állat vagyunk? 

Két gyerek menjen ki a teremből, beszéljék meg, hogy melyik állatot fogják KET-
TEN, EGYÜTT megjeleníteni. Nem megoldás az, hogy az egyikőjük lejátssza az állat 
mozgását, a másik a hangot adja hozzá. Nagyon fontos, hogy együtt kell az állat 
testét, mozgását eljátszaniuk! Általában egyik gyerek lesz az állat „eleje”, a másik 
pedig a vége. Ha jellemző, akkor hangot is adhatnak hozzá, de ezt csak akkor, ha 
nem tudják kitalálni a többiek, milyen állatot jelenítettek meg a társaik. 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Azonosulás az állatsze-
replőkkel, ezáltal bevo-
nódás a történetbe.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers kifejező olvasása, 
hangkarakterek megje-
lenítése
Egy-két versszak memo-
rizálása
Karakterábrázolás mímes 
mozgással

JEGYZETEIM

Vedd figyelembe!
A játék az Amerikából jöttem játékhoz hasonló, de egyrészt különbözik a 
megjelenítésben, másrészt abban, hogy nem adhatjuk meg segítségképpen az 
állat nevének első és utolsó betűjét, mert a játék lényege a mozgásos kooperáció 
fejlesztése.

4.2 Állatkerti karácsony  

4.2a Ismerkedés a verssel 
A pedagógus olvassa fel Dávid Ádám: Állatkerti karácsony című versét 
hangosan, és a gyerekek figyeljék meg, hányféle állat szerepel benne! Azután vá-
lasszák ki a kedvenc állatkarakterüket, és olvassák fel úgy a szereplőhöz tartozó 
versszakot, hogy a hangjukkal minél inkább megelevenítsék az állat tulajdonsá-
gait! Minél többen olvassanak fel! 
Fontos, hogy játsszunk is egy-egy versszakkal, ötleteljünk, milyen hanghatásokkal 
tudjuk kifejezni az adott állat karakterét!
Például:
Szerintetek milyen hangja van egy pingvinnek? Hogyan fejezhetem ki csak a 
hangommal a totyogását? Olvasd fel ezt a verssort „totyogva” (például szótagolva 
vagy más tagolással): „táncot járt ott medve, pingvin”!

Vedd figyelembe!
Ha jó drámás az osztály, akkor a bemutató felolvasásnál próbálja a pedagógus 
minél neutrálisabban előadni a művet (ez nem jelenti azt, hogy unalmasan)! Ne 
játssza elő a gyerekeknek a karakterek hangját, hanem engedje, hogy ők találják 
ki és találják meg a saját oroszlán-, pingvin-, szamár- stb. hangkarakterüket! 
Ha viszont nem drámáztak még eleget a gyerekek, akkor fontos, hogy a peda-
gógus is élje bele magát az állatok szerepébe, hogy a gyerekek lássák, nem ciki 
ordítani, mint az oroszlán, vagy totyorászni, mint a pingvin.

4.2b Mozogjuk le a verset! 
A gyerekek kísérjék az adott állat(ok) mozgásának utánzásával a felol-
vasott versszakot! Ehhez persze nem árt, ha tudják fejből, de a jobb ké-
pességűek valószínűleg ennyi olvasás után már megjegyezték a választott négy 
sorocskát. Ha nem, hagyjunk egy kis időt a versszak memorizálására is. 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Arckarakterek vizuális 
megjelenítésével és 
dramatizálással átélni a 
teljes történetet. Bibliai 
párhuzamok felismerése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Papírmunka kirigami 
technikával
Dramatikus versszínház

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
A/4-es színes papírok
Olló, cellux ragasztó

4.3 Állati jó karácsony

4.3a Bibliai párhuzamok 
A gyerekek keressék meg a versben (Dávid Ádám: Állatkerti karácsony), 
hogy melyik bibliai történetet dolgozta fel állatszereplőkkel a költő! 
• Kik az oroszlánok?
• Tudjuk-e, miért tömjént, aranyat, mirhát hoztak a háromkirályok?
• Milyen állattal azonos az újszülött? 
• Ismeritek az Isten Báránya nevet? 
Keresztelő János mondta ezt Jézusról: „Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ 
bűnét!” (János 1,29)

Vedd figyelembe!
A magyar néphagyományba háromkirályokként vonult be a napkeleti bölcsek 
alakja (Máté 2,1–13). Tisztázzuk a gyerekekkel, hogy a Biblia bölcseket ír, nem 
királyokat. Akár fel is olvashatjuk az igeszakaszt, hiszen nem hosszú. A gyerekek 
valószínűleg nem tudják, mi az a tömjén és mirha. Magyarázzuk el nekik, és azt is, 
hogy miért vittek tömjént, aranyat, mirhát a bölcsek a kis Jézusnak!
• Tömjén – füstölőszer, egy fenyőféle illatos gyantája, ezt égették el illatáldozat-

ként – a papi hatalom jelképe
• Arany – a királyi hatalom jelképe
• Mirha – szintén egy gyantaféle, amivel olajokat, kenőcsöket illatosítottak – ilyen 

kenőcsöket használtak a halottak balzsamozásához is – Jézus áldozatára utal

4.3b Kirigami maszk készítése 
A Reftantáron megtalálható ábrák alapján a gyerekek készítsék el az álta-
luk kiválasztott állat maszkját!

Vedd figyelembe!
A gyerekek fejmérete nem azonos a felnőttével, és egymás között is különbségek 
vannak. Általában azonban elég az A4-es méretű lap a fejre húzható maszkok ké-
szítéséhez. Ha mégis elszakad, mert túl szoros a fejen, celluxragasztóval könnyen 
megerősíthetjük a szélén a maszkot.

4.3c Maszkos versszínház 
Ha készen vannak a maszkokkal a gyerekek, próbálják fel, és mozgás-
sal kísérve adják elő a saját versszakukat, illetve szövegrészüket! Többállatos 
versszakok szereplői együtt, egymással társulva adják elő a versszakot! A három 
király pedig megoszthatja egymás között a versszakokat, és lehetnek szóló, illet-
ve közösen mondott részek is.
Végezetül adjuk elő (akár többször is, hogy mindenki sorra kerüljön) az egész 
verset!
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Móra Ferenc: A gyémánt-
cserép
Az özvegyasszony két 
fillérje – Mk 12, 41–44 
Szabó T. Anna: Mézes-
kalács

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Dicsérjétek az Urat! éne-
keskönyv vagy
a dal (szöveg, kotta) 
online elérhető a Ref-
tantáron
keresztül is 

Internet, projektor, 
hangfal 

Eszközök, hozzávalók 
a mézeskalácshoz a 
választott recept alapján
Díszítéshez különféle 
magok 
Madáretetőhöz: PET-pa-
lack, napraforgó, zsineg, 
sniccer

JEGYZETEIM

Mézes-délután
Minimum 3x45 perces mézeskalács-délután a szü-

lőkkel, nagyszülőkkel közösen 
(magyar, ének-zene, technika)

A mézeskalács illata a karácsony közelségét jelzi. Ezen a 
délutánon összehívhatjuk a szülőket, nagyszülőket, hogy a 
gyerekekkel együtt készüljünk a karácsonyra, versekkel, énekkel, 
mézeskalács-sütögetéssel.

Áttekintő vázlat
5.1 Várni jó  45 perc 

5.1a Jó dolog-e várni?  10 perc
5.1b Daltanulás  15 perc
5.1c A gyémántcserép  20 perc

5.2 Mézeskalács készítése  120 perc 
5.2a Mézesverselés  10 perc
5.2b Gyúrjunk mézeskalácsot!  20 perc
5.2c Madáretető készítése  30 perc
5.2d Mézes-szaggatás, -díszítés, -sütés  30 perc
5.2e Jó étvágyat!  30 perc

Összesen:  min. 3x45 perc

A gyerekek gyűjtsenek a családból mézeskalács-recepteket! Ha 
van rá vállalkozó kedv, minden család hozhat egy kis tányér mé-
zeskalácsot, és tarthatunk mézeskóstolót is.
Az alkalmat olyan helyiségben kell megtartani, ahol lehetőség 
van a mézeskalács elkészítésére, sütésére. Az alkalomra előre be 
kell szerezni, és elő kell készíteni a mézeskalácssütéshez szüksé-

ges eszközöket és hozzávalókat. A receptet saját vagy szülői tapasztalat alapján 
válasszuk ki! A Reftantáron is találhatunk egy receptgyűjteményt.
A mézes-délután előtt legalább egy héttel hívjuk meg a szülőket, nagyszülőket az 
eseményre! Az sem baj, ha szülői értekezleten is megemlítjük.
A szülőket és a gyerekeket halk karácsonyi zene várja. A székeket, ha lehet, 
körben helyezzük el! Az sem baj, ha nem székeken, hanem egy nagy szőnyegen 
üldögélünk a foglalkozás első részében.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg, 
hogy a várakozás nem 
feltétlenül rossz dolog. 
Attól függ, mire vagy kire 
várunk.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Daltanulás, éneklés
Mesehallgatás
Bibliai párhuzam megis-
merése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Dicsérjétek az Urat! éne-
keskönyv vagy
a dal (szöveg, kotta) on-
line elérhető a Reftantá-
ron keresztül is 

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Várni jó

5.1a Jó dolog-e várni? 
Beszélgessünk a gyerekekkel és a felnőttekkel a várakozásról:
• Milyen dolog várni?
• Miért és mikor nem szeretünk várni?
• Van-e mégis olyan helyzet az életünkben, amikor jólesik várni? Mikor? Miért?
• Miért jó az adventi várakozás? Illetve: Mi benne a jó?
• Mit is várunk Adventkor?

Vedd figyelembe!
Református iskolában a gyerekek már biztosan számtalanszor hallották, hogy ka-
rácsonykor nem az ajándékokat várjuk, hanem Jézus megszületését. Egyrészt ne 
legyünk álszentek, helyezkedjünk bele inkább a gyerekek perspektívájába: milyen 
fontos lehet nekik az ajándék! Mennyire várhatják, akár már hónapok óta, hogy 
mit fognak kapni. Ez ugyanolyan fontos, hiszen a szeretet mindig ad, önmagából, 
amit tud. Ezen keresztül érthetik meg majd később ennek elvont üzenetét is. A 
szeretetközösségünk is kötődik konkrét dolgokhoz, jelen esetben a mézeskalács-
hoz, aminek illatára várunk egy délutánon keresztül.
No de miért is várjuk Jézus születését? Ez már nehezebb dió, mint az ajándék 
játék vagy a mézeskalács. Hiszen ahhoz, hogy Jézus áldozatát a gyerekek megért-
sék, szükséges a bűn, bűnbocsánat kérdését is tisztáznunk. Ennek is eljön az ide-
je, ezt is érdemes kivárni. Most talán elég annyi hasonlattal élnünk, hogy olyan 
helyzetről van szó, mint amikor valami nagyon rosszat teszel, de a tesód kijavítja 
a rosszaságod, vagy akár át is vállalja helyetted a büntetést, hogy az apukád ne 
haragudjon rád többet. 

5.1b Daltanulás 
Tanuljuk meg a Dicsérjétek az Urat! énekgyűjteményből a Várni jó című 
éneket! A dal rövid, egyszerű dallamú, könnyen tanulható. A gyerekek odakuco-
rodhatnak a szülők ölébe, vagy hozzádőlhetnek a vállukhoz, és együtt dülöngél-
ve, ringatózva énekelhetik a dalt. 
Az ének kottája, szövege online elérhető a Reftantáron. 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A közös tevékenység 
közösségbe von, és átél-
hetjük, milyen jó együtt 
lenni és munkálkodni.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás, ritmizálás
Tésztagyúrás és nyújtás, 
szaggatás, díszítés
Madáretető-készítés
Mézessütés, kóstolás

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Eszközök, hozzávalók 
a mézeskalácshoz a 
választott recept alapján
Díszítéshez különféle 
magok 
Madáretetőhöz: PET-pa-
lack, napraforgó, zsineg, 
sniccer

JEGYZETEIM

5.1c A gyémántcserép 
A gyerekek helyezkedjenek el meseolvasáshoz! Kérjük meg őket, figyeljék 
meg a következő mesében, hogy mire várt a kisfiú! Olvassuk fel Móra Ferenc: A 
gyémántcserép című meséjét, majd beszélgessünk róla:
• Mire várt a kisfiú? Vajon miért?
• Mi volt valójában a gyémántcserép?
• Miért volt nagy dolog, hogy odaadta az Úristennek?
• A napkeleti bölcsek is ajándékot vittek a kis Jézusnak. Milyen nagy dolgot ad-

hatnánk mi Neki, ami másnak esetleg nem sokat ér?

Kapcsolódó
A történetet párhuzamba állíthatjuk az Özvegyasszony két fillérje (Mk 12, 41–44) 
történettel. Meséljük el, majd beszéljük meg, hogy Jézus miért tartotta többre az 
özvegyasszony két fillérjét, mint az előkelő emberek csengő aranyait!

5.2 Mézeskalács készítése   

5.2a Mézesverselés 
Olvassuk fel Szabó T. Anna: Mézeskalács című versét, majd olvassuk el 
együtt ritmizálva! Akár meg is tanulhatjuk közösen néhány versszakát!

A páratlan számú versszakok szabályos időmértékes verselésűek, a már megis-
mert, ún. adóniszi sor (tá-ti-ti-tá-tá) ismétlésével, amitől csak két sor mutat némi 
eltérést:

Ünnepi csendben  – U U – –  –  (tá-ti-ti-tá-tá) 
fényes a mécses,  – U U – –  –  (tá-ti-ti-tá-tá) 
készül a mézes,  – U U – –  –  (tá-ti-ti-tá-tá) 
illata édes,   – U U – –  –  (tá-ti-ti-tá-tá)

Liszthó szitálgat,  –  – – U –  –  (tá-tá-ti-tá-tá) 
szállnak a pelyhek,  – U U – –  –  (tá-ti-ti-tá-tá) 
mintha leszállna  – U U – –  –  (tá-ti-ti-tá-tá) 
a földre a felleg,  U – U U – –  –  (ti-tá-ti-ti-tá-tá)

A fenti szakaszokat olvashatjuk ebben a ringató (és kicsit andalító) ritmusban, 
metrizálva. A páros szakaszokat viszont inkább pattogósabban, ütemhangsúllyal, 
ami közelebb hozza az élőbeszédhez (és a dolgos kezekhez):
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tojás, liszt, cukor, zsír, 
fűszer kell bele sok, 
összerakom gyorsan, 
ha ügyes vagyok!

selymes és puha és 
belepi a kezem, 
de ha beletüszkölök 
(prüssz) jaj nekem!

Egyfajta párbeszéd keletkezik így a versszakok között, amire akár felelgető kórust 
is építhetünk: egy andalgó és egy dolgos kezű szólam felelgetését.

5.2b Gyúrjunk mézeskalácsot! 
Recepteket találunk a Reftantáron.
A gyerekek a szülők segítségével gyúrják be a mézeskalács-tésztát! Fontos, hogy 
ne a szülők készítsék el a tésztát, hanem hagyják, hogy a gyerekek mérjék ki, 
keverjék össze a hozzávalókat, és ők gyúrják, egészen addig, amíg képesek rá! A 
tészta végső begyúrása úgyis a szülők feladta lesz. Fontos, hogy a tisztasági sza-
bályokat betartsuk! A gyerekek csak frissen mosott kézzel nyúlhatnak a tésztá-
hoz, a hozzávalókhoz!

Vedd figyelembe!
A mézeskalács-tészta begyúrása sok szervezést, vesződséget igényel, de megéri, 
mert egyrészt olyan kompetenciákat fejleszt, melyek ritkán kerülnek elő az isko-
lában, de még otthon is. Másrészt összehasonlíthatatlanul jobb hangulatot tud 
teremteni az ilyen típusú munkálkodás. 
Ám ha semmiképpen sem megoldható a mézeskalács tésztájának elkészítése 
az iskolában vagy a foglalkozás helyszínén, akkor kérjünk meg néhány szülőt, 
hogy otthon gyúrjanak be egy-egy adag (kb. fél kilónyi) mézest, és hozzák el a 
nyers tésztát az iskolába! A mézestészta, főleg télen, jól utaztatható. A receptek 
többsége egyébként is pihentetési időt ajánl. Ha hűtőben tartjuk a mézestész-
tát, akkor az esetek többségében akár egy nap is eltelhet a tészta összeállítása 
és a sütés között. 
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5.2c Madáretető készítése 
Amíg pihen a tészta, készítsünk madáretetőt PET-palackból, hogy ne csak 
a saját hasunkra gondoljunk, hanem a madarakra is!
Utalhatunk az Ünnep című Szabó T. Anna versre is:

Az ünnep azé, aki várja.
Aki magot szór ablakába, 
és gyertya vár az asztalán. 
A várók nem várnak hiába. 
Egy angyal kopogott talán?

A madáretető elkészítését bemutató videó megtalálható a Reftantáron.

Vedd figyelembe!
A madáretető elkészítése nagyon egyszerű, de ügyeljünk a baleset-megelőzésre! 
A sniccert (szikét) a szülő használja! A gyerek csak akkor, ha a szülő felügyeli, 
illetve felelősséget vállal a gyerekért. 

Variáció
A mézestészta pihentetése közben megismerhetjük és kicserélhetjük az össze-
gyűjtött mézesrecepteket is.

5.2d Mézes-szaggatás, -díszítés, -sütés  
A gyerekek nyújtsák ki a tésztát, szaggassák ki a mézeseket, és díszítsék 
magokkal, majd helyezzék sütőlemezre, és a szülők segítségével süssék ki!

5.2e Jó étvágyat! 
Amíg sül a mézes, készítsünk teát, majd rendezzünk mézeskóstolót az 
elkészült süteményekből! 

JEGYZETEIM

122

30
perc

30
perc

30
perc



JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Karácsonyi műsora-
inkhoz további míves, 
klasszikus és kortárs 
irodalmat reprezentáló 
művek megismertetése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Műsorszerkesztés
Szövegtanulás
Versmondás

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Jézus születésének teoló-
giai magyarázata a mese 
nyelvén könnyebben 
eljuthat a gyerekekhez.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mesehallgatás
Beszélgetés
Könyvajánló
Cipősdoboz ajándék 
összeállítása

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Cipősdoboz, gyerekek 
által hozott apró aján-
dékok

Egyéb ötletek
FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Karácsonyi műsor

A karácsonyi műsorhoz a Csodabölcső című témánkban már adtunk egy bő on-
line versválogatást. Most ezt folytatjuk további karácsonyi versekkel, a karácsony, 
ajándék, családi ünnep témájában:
László Noémi: Mennyből az angyal
Tandori Dezső: Medvekarácsony, madárkarácsony

Vedd figyelembe!
Mindkét vers egy-egy ismert karácsonyi dalra épül, illetve arra reflektál.
A Mennyből az angyal és a Kiskarácsony, nagykarácsony című dalokról van szó. 
A dalokat is beilleszthetjük a műsorunkba, illetve ha elolvassuk a verseket, és 
beszélgetünk róluk, elénekelhetjük mellé a dalokat is.
A kiskarácsony, nagykarácsony szavak jelentéséről lásd a 3. tanegységben a Szép 
a fenyő című verséről írtakat! (3.2a – Vedd figyelembe!)

6.2 Karácsonyi mese

Karácsony előtt is folytathatjuk mesedélutánjainkat, a már jól ismert mesekuc-
kóban, meseolvasó helyünkön. 
Lackfi János Karácsonyi vándorok című meseregényének utolsó fejezete a gyerekek 
nyelvén, könnyeden magyarázza el, hogy miért is fontos nekünk Jézus születése. 
Olvassuk fel a mesét, majd beszélgessünk az olvasottak alapján! Végül ajánljuk a 
gyerekeknek a teljes könyv elolvasását! 
Beszéljük meg a gyerekekkel, hogy sok magyar gyereknek sem igazán boldog a 
karácsonya, mert nem nagyon kapnak ajándékot. Készíthetünk mi is nekik! Egy 
cipősdobozt töltsünk meg olyan apró ajándékokkal, melyeknek mi magunk is 
örülnénk! Hozzanak be ilyeneket a gyerekek az iskolába, és egyházi segítséggel 
juttassuk el a dobozt a rászoruló gyerekeknek!

Vedd figyelembe!
Sok gyülekezet, de az egyházak szeretetszolgálatai is minden évben megszervezik a 
cipősdoboz-akciót rászoruló gyerekeknek. Ezt a programot egyeztessük a szülőkkel 
szülői értekezleten, s csak akkor szervezzük meg a gyűjtést, ha azzal a szülők 
egyetértenek, és nem sérti a szegényebb sorsú gyerekeket vagy szüleiket!
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Miről szól 
ez a téma? 

Miért fontos 
nekünk?

Mit szeretnénk 
elérni?

Legyenek bátrak a gyerekek az újra, 
miközben megbecsülik a régit, a kérdésekre, 

akkor is, ha nem kapnak azonnal választ, 
a játékra, ami komollyá tesz, a komolyan vett 

feladatokra, ami játék nélkül nem megy, 
és Isten nélkül hiábavaló.

Újév idején nem árt rendezni a gondolatainkat, 
vágyainkat, terveinket. A személyes és közös 

tervezésen és célokon túl szeretnénk, 
ha a gyerekek Istennel való kapcsolata is el-

mélyülne ebben az évben. Az ünnepek sorához 
kapcsolódunk – kicsit előregondolva – a Magyar 

Kultúra Napja alkalmából egy nyelvjátékos 
tanegységgel is.
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Weöres Sándor: Ujjé!-vi 
mese

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Verssorok felvágva – 20 
sor online elérhető a 
Reftantáron

Füzet, íróeszköz

Internet, projektor, 
hangfal 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek figyelmének, 
szókincsének, képze-
letének fejlesztése, 
összekapcsolva az éves 
terveikkel.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Soroló olvasás sorkiosz-
tással
Beszélgetés, tevékeny-
ségsoroló
Éves tervezés, listaírás
(Versfilm megtekintése
Rajzos illusztráció)

Százlábú
45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 

(magyar, kreatív írás)

Az éves tervezés nagyon fontos dolog, és nem baj, ha gyerekek 
már 8-10 éves korukban kezdenek ismerkedni vele. Persze csak 
játékos formában. Erre ad lehetőséget Weöres Sándor verse, hi-
szen a százlábú bőrébe bújva sokkal könnyebb terveket készíteni. 

Áttekintő vázlat
1.1 Százlábú esztendő  45 perc 

1.1a Mit csinál a százlábú?  15 perc
1.1b Mi vagyunk a százlábú!  10 perc
1.1c Éves terv  20 perc

Összesen:  45 perc

Nyomtassuk ki egy példányban a vers középső, felsoroló részét 
(nagy sorközökkel), és vágjuk fel sorokra (a vers online is elér-
hető a Reftantáron)! Egy vagy két gyerek kap majd egy-egy sort, 
hogy mindenkinek jusson. Ha kisebb a csoportlétszám 20-nál, 
egy gyerek két (esetleg három) sort is kaphat.

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Százlábú esztendő

1.1a Mit csinál a százlábú? 
A tanító olvassa fel – vagy mondja el fejből – Weöres Sándor: Ujjé!-vi mese 
című versének bevezető részét a felsorolásig!
Majd ossza ki a gyerekeknek a középső, felsoroló rész előre szétvágott sorait 
(létszámtól függően egy vagy két gyerek kap egy sort, esetleg kettőt)! A felsorolás 
utolsó, 20. sorát is kiadhatjuk valakinek. Előkészítve megtalálható a Reftantáron.
Most a gyerekek folytassák a verset a felsorolással! Nem baj, ha eleinte döcög az 
olvasás (még nem jött bele a százlábú az évbe). 
Végül a tanító olvassa fel – vagy mondja el – a vers befejezését! 
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Beszéljük meg a gyerekekkel:
• Hány lábról tudjuk, hogy mit csinál?
• Mennyi maradt? Azok mit csinálnak?
• Ha mégsem csak szaladgál a többi láb, akkor mit csinálhat? Hány tevékenysé-

get tudunk még kitalálni a lábaknak?

Olvassuk el újra együtt a verset, ugyanúgy, mint az előbb, csak kicsit fürgébben! 
Már felébredt a százlábú, szeretne futkározni.

1.1b Mi vagyunk a százlábú! 
A gyerekek olvassák el magukban az egész verset, és keressék meg a ked-
venc sorukat! Mit csinál a százlábúnak az a lába? 

Játssza el némán egy-egy vállalkozó, mit csinál az ő lába! A többiek találják ki, 
melyik lábról van szó (hányadik, és mit csinál)!
Ha már sok láb sorra került a versből, mutassanak a gyerekek olyan lábaknak is 
egy-egy új tevékenységet, amelyek nem szerepelnek a versben! A többiek találják 
ki, mit csinál a láb!

1.1c Éves terv  
• Ki lehet, mi lehet ez a százlábú? Aki az év minden napján mást csinál, de 

legtöbbet szaladgál?
• Mi vagyunk, mi leszünk most a százlábú.
• Mit gondoltok, a ti napjaitok mivel fognak telni? Milyen dolgaitok lesznek? Mi 

mindent szeretnétek csinálni ebben az évben?
A gyerekek készítsenek éves tervet maguknak!
Minden hónapra írjanak össze néhány tevékenységet, amit szeretnének elvégez-
ni! A lista ne legyen bőbeszédű, egy-egy tevékenységet néhány szóval vagy egy 
rövid mondattal le lehet írni! 
Az is lehet, hogy nem havonta, hanem évszakonként dolgozzák ki a tervet, akkor 
lehet kicsit bővebb a lista.

Vedd figyelembe!
Akik nem tudták befejezni, és szívesen dolgoznának még a tervükön az óra után 
is, házi feladatként megtehetik. 

Variáció
Megnézhetjük a Mese TV animációját, amely Weöres Sándor: Ujjé!-vi mese című 
versére készült, a Kaláka együttes megzenésítésével, elérhető a Reftantáron.
Ha kedvet kapnak a gyerekek, lerajzolhatnak ők is egyet-egyet a százlábú tevé-
kenységek közül (azt is, ami a terveik között szerepel).
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Magolcsay Nagy Gábor: 
Tetőablak
Csillagoknak teremtője 
– népdal 
Miklya Zsolt: Éjima

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Internet, projektor, 
hangfal 

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek fantáziájának 
fejlesztése, a képzelet 
megnyitása. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Fantáziajáték
Vers néma és hangos, 
válogató olvasása 
Válaszírás párban
Saját kérdések írása

Éjima
2x45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 

(magyar, ének-zene, kreatív írás)

A gyerekek nem nagyon szeretnek este lefeküdni, illetve elaludni, 
sokáig nézik még a plafont, vagy éppen bámulnak ki a tetőabla-
kon. Ilyenkor kérdések merülnek fel bennük, sokszor az élet nagy 
dolgairól is. Ebben a tanegységben a fantáziajátékon keresztül is 
az életkérdésekre és az esti imádság fontosságára koncentrálunk, 
és szeretnénk, ha gyerekek maguk is megfogalmaznák a kérdése-
iket és egy esti imát. 

Áttekintő vázlat
2.1 Tetőablak az ég felé  45 perc 

2.1a Felhőjáték  10 perc
2.1b Tetőablak  15 perc
2.1c Furcsa kérdések  20 perc

2.2 Éjima  45 perc
2.2a Esti imádság  10 perc
2.2b Éjima  15 perc
2.2c Imádság írása  20 perc

Összesen:  2x45 perc

Az imádság írása kreatívírás-feladat ugyan, de akkor éri el célját, 
ha nem tűnik számonkérhető iskolai feladatnak. Készüljünk úgy 
rá, mint „titkos”, belső beszéd írására, amit vagy megmutatnak és 
felolvasnak a gyerekek, vagy nem, ez belső döntésük lehet.  

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Tetőablak az ég felé 

2.1a Felhőjáték 
Nyissuk ki a Reftantáron elérhető Felhőjáték című tankockát!
• Ki szokta a felhőket nézni? 
• Milyen alakzatokat láttatok már bele a felhőkbe? 
• Milyen alakzatokat látsz a képeken lévő felhőkben?
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2.1b Tetőablak 
A gyerekek olvassák el Magolcsay Nagy Gábor: Tetőablak című versét 
magukban, és válasszák ki, melyik verssor/sorpár, pontosabban melyik kérdés 
tetszik nekik a legjobban! (A mottóval együtt 12 kérdésből áll a vers.)
Most olvassuk fel hangosan úgy a verset, hogy mindig az vagy azok a gyerekek ol-
vassák az adott kérdést, akiknek tetszett! (Előfordulhat egyéni, páros és csoportos 
olvasás is. Ha egy kérdésnél nem szólal meg senki, azt a pedagógus olvassa fel!)

2.1c Furcsa kérdések 
A padtársak közösen válasszanak ki egy furcsa kérdést, és röviden vála-
szoljanak rá! Az ellenőrzéskor minden pár olvassa fel a válaszát, de ne mondják 
meg, melyik kérdésre írták, azt a többiek találják ki! 
Nagy kérdés: lehet-e minden kérdésre válaszolni?
Lehetnek olyan kérdéseink, amelyek egész életen át elkísérnek minket. (És esetleg 
sosem kapunk választ. Versekben gyakran találkozunk ilyen nyitott kérdésekkel.)
 
Írjátok le ti is a kérdéseiteket, amelyek lehetnek bármilyen különösek, mégis 
fontosak a számotokra! Akkor is, ha tudjátok, hogy nem kaptok rá választ (mert 
lehet, hogy nincs is rá válasz).
A kérdéslistát el lehet kezdeni már az órán, de a befejezése otthonra marad. Hi-
szen bármikor, később is eszedbe juthat egy fontos kérdés. (Hagyhatsz ki helyet a 
füzetben a később megfogalmazódó kérdéseknek.)

Kapcsolódó
A Bibliában is találkozunk ilyen kérdéssoroló formával. Általában olyankor, 
amikor az ember a létezése határaihoz érkezik, és a kérdésein keresztül is 
rácsodálkozik saját kicsinységére és a teremtett világ, a Teremtő nagyságára. Jób 
könyvében Isten sorolja a kérdéseit, és döbbenti rá Jóbot teremtmény voltára. 
A gyerekeknek is nyugodtan felolvashatunk ezekből a részekből (például Jób 
38,22–38). De elolvashatjuk Ágúr kérdéseit a Példabeszédek könyvéből (Péld 
30,2–4), vagy Ézsaiás próféta kérdéseit is (Ézs 40,12–15).

Variáció
A vers kérdéseire való válaszírás helyett a padtársak írhatnak egymásnak egy-egy 
furcsa kérdést, amire a padtárs próbáljon válaszolni! 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek éljék át és 
értsék meg az imádság 
lényegét imaszövegek, 
dalok segítségével, majd 
maguk is írjanak egy 
rövid imádságot.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Esti imádságok feleleve-
nítése
Daltanulás, éneklés
Vers olvasása, értelme-
zése
Imádság írása

2.2 Ágy és plafon

2.2a Esti imádság 
Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy milyen esti imádságokat ismernek! Ele-
venítsük fel ezeket a kötött imádságokat, mondjunk el egyet-kettőt közösen!
Beszélgessünk kicsit arról, mi is az imádság! Miért fontos, hogy tudjunk imádkoz-
ni, beszélgetni Istennel? Miért jó különösen este imádkozni?

Ismeritek-e a Csillagoknak teremtője című népdalt, ami tulajdonképpen egy esti 
imádság? 
Olvassuk el, és tanuljuk meg énekelve is! Kottával együtt elérhető a Reftantáron!

Vedd figyelembe!
A dal a Dicsérjétek az Urat! című énekeskönyvben is megtalálható egy dallam- és 
szövegvariánssal, ennek linkje is elérhető a Reftantáron.

A szöveggyűjteményben közölt szövegváltozat forrása: 
Kodály Zoltán: Bicinia Hungarica (Zeneműkiadó, Bp, 1960, II/77.)

2.2b Éjima 
Olvassuk el közösen Miklya Zsolt: Éjima című versét, és beszélgessünk 
róla:
• Hogyan érzi magát a gyerek az ágyában?
• Melyik sor fejezi ki azt, hogy minden rendben van?
• Vajon miért nem fél a szörnyektől?
• Mi mindenért imádkozik? 
• Olvassátok fel, amit felsorol az imájában! Mit gondoltok, miért sorolja ezeket?
Olvassátok fel azt is, amit még felsorolhatna! 
Végül olvassátok fel a kéréseit! Mire vágyik igazán ez a gyerek?

2.2c Imádság írása 
Írjatok ti is esti imát! Lehet egyszerű prózaszöveg, soroló formában, ami-
kor nem számít, milyen hosszúak, és rímelnek-e a sorok. De ha valaki szeretne 
versformában, rímelő sorokkal írni, azt is szabad. Az énekelt dal is imádság, ha 
szívből szól. Hiszen az imádság lényege, hogy szívből szóljon!
Végül, aki szeretné, felolvashatja az imádságát. (Az is elég, ha megmutatja a pe-
dagógusnak.)
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Miklya Luzsányi Mónika: 
Miért Szilveszter a szil-
veszter? 
Bertóti Johanna: Újévi 
vers

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Papírtrombiták, sípok

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal 

Füzet, írólap, 
íróeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék meg 
szilveszteri szokásaink 
eredetét, és más népek 
hasonló szokásait.

JEGYZETEIM

BÚÉK!
2x45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 

(magyar, kreatív írás)

A magyar és a különböző népek szilveszteri szokásai nemcsak 
érdekesek, hanem mulatságosak is a gyerekek számára. A mai 
„népszokás”, az SMS-írás lehetőséget ad kreatív szövegalkotási 
feladatokra, Bertóti Johanna verse pedig egy érdekes játékra. 

Áttekintő vázlat
3.1 Boldog új évet kívánunk!  35 perc 

3.1a Trombitafújó verseny  5 perc
3.1b Miért trombitálunk?  15 perc
3.1c Szilveszteri TOTÓ  15 perc

3.2 Újévi üdvözletek  55 perc 
3.2a BÚÉK!  10 perc
3.2b Újévi SMS-ek  15 perc
3.2c Újévi kívánságok  15 perc
3.2d Újévi vers  15 perc

Összesen:  2x45 perc

Szóljunk előre a gyerekeknek, hogy szerezzenek a szilveszteri 
buliból megmaradt papírtrombitát vagy más sípot, sípoló hang-
szert! Időben mérjük fel, hogy lesz-e elég a feladathoz, esetleg 
más forrásból kell szerezni! 
Gondoljuk végig, hogy az írásbeli szövegalkotó feladatok közül 

melyiket milyen időkeretben tudják megoldani a gyerekek, érdemes-e ezen vál-
toztatni! Szükség esetén a tanegységet egy tanórával is bővíthetjük.

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Boldog új évet kívánunk!  

3.1a Trombitafújó verseny
Minden gyerek hozzon be egy szilveszteri papírtrombitát (esetleg egy sípot)!
Ki tudja a legtovább fújni egy levegővétellel?
Visszaszámlálásra, egyszerre elkezdik fújni a trombitát a gyerekek, akié a legto-
vább szól, az a győztes.
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Trombitafújó verseny
Ismerettartalmú szöveg 
olvasása, értelmezése
Szilveszteri TOTÓ – 
igaz-hamis állítások

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Papírtrombiták, sípok
Írólap, íróeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek szövegjátéko-
kon keresztül éljék át az 
újévi jókedvet, vidám-
ságot.

Vedd figyelembe!
Nemcsak a tüdőkapacitáson múlik a siker, hanem azon is, mennyire képes fújás 
közben tartalékolni a levegőt az ember (gyereke). Aki hirtelen túl sok levegőt 
kiad, annak a továbbiakra kevés marad. Az évünket és minden munkánkat úgy 
kell felmérni, hogy a kezdeti lendület lehetőleg végig kitartson, és ne fulladjunk 
ki már az elején.

Variáció
Ha nem akarjuk a trombitálással zavarni a szomszédos termekben tanulókat, 
akkor a trombitafújó versenyt rendezzük meg a szünetben, az udvaron! 

3.1b Miért trombitálunk? 
De vajon tudjuk-e, miért Szilveszter a szilveszter, és miért trombitálunk 
ilyenkor? Olvassuk el Miklya Luzsányi Mónika: Miért Szilveszter a szilveszter? 
című cikkét!
• Kiről kapta a nevét a szilveszter?
• Mit javasoltak a császárnak a pogány papok?
• Mit Javasolt Szilveszter pápa?
• Miért trombitálunk?
• Miért kell meghúzni a malac farkát?
• Miért pezsgővel koccintanak a felnőttek éjfélkor?
• Miért nem szabad veszekedni az új évben?

3.1c Szilveszteri TOTÓ 
Egy Szilveszteri TOTÓ segítségével a gyerekek megismerhetik más népek 
szilveszteri szokásait.
Furcsának tűnhetnek a szilveszteri szokásaink. De az az igazság, hogy más népek 
is elég furcsa dolgokat csinálnak ilyenkor. Vajon el tudod dönteni, hogy a Szil-
veszteri TOTÓ melyik állítása igaz, és melyik hamis? Elég, ha a sorszámot és az I 
(igaz) H (hamis) betűket lejegyzed egy írólapra.

A TOTÓ-t és megfejtését is megtaláljuk a Reftantáron.

3.2 Újévi üdvözletek

3.2a BÚÉK! 
Tudjátok-e mit jelent a rövidítés, hogy BÚÉK? 
Régebben nagy szokás volt, ma már szinte kiment a divatból, hogy újévi képesla-
pokat írtak egymásnak az emberek. Nézzük meg együtt az Újévi képeslapok című 
tankocka képeslapjait a Reftantáron, ehhez kapcsolódik a kreatívírás-feladat:
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Újévi képeslapok 
nézegetése, üdvözlet 
írása
Bibliai SMS-ek megfejté-
se és írása
Versolvasás, verskiegé-
szítés, versírás

JEGYZETEIM

• Neked melyik tetszik a legjobban? 
• Mit írnál rá szívesen? 
Írd le az üdvözlő sorokat a füzetedbe!

3.2b Újévi SMS-ek 
Ma már leginkább SMS-eket küldünk újévkor. A bibliai időkben nem 
léteztek mobiltelefonok, de képzeljétek el, hogy mégis…!
Szerintetek kinek küldhették ezeket az újévi SMS-eket?
Olvassuk fel a bibliai SMS-eket, a gyerekek pedig találják ki a címzetteket!
• Kevesebb esőt, sok új állatkölyköt a jövő évre! (Nóé: 1 Mózes 6–8)
• Szerencsés vadászatot, sok szép vadat! A lencsével vigyázz! (Ézsau: 1Mózes 

25,27–34)
• Kellemes pusztai pihenést kívánunk! Az új bioétrended nagyot fog szakítani a 

piacon az új évben! (Keresztelő János: Máté 3,1–4)
• Idén elégedj meg kevéssel is! Hidd el, a kevesebb többet ér, főleg, ha jókor 

mászol fára! (Zákeus: Lukács 19,1–10)
• Jó egészséget, nagy sétákat, kirándulásokat kívánok! Jól figyeljetek, kit választo-

tok útitársatoknak! (Emmausi tanítványok: Lukács 24,13–35)
• Boldog új életet kívánok! Apádat is üdvözlöm, látogasd meg a zsinagógában! 

(Jairus lánya: Lukács 8,40–56)

Írjatok ti is hasonló bibliai SMS-eket!

Vedd figyelembe!
Ha az osztályunk számára ezek a történetek nem ismertek, vagy nehéznek ítéljük 
őket, akkor mi magunk is írhatunk néhány bibliai SMS-t. Érdemes előtte egyeztet-
ni a hitoktatóval, megkérdezni, hogy melyik a gyerekek kedvenc bibliai története, 
vagy miket tanultak a közelmúltban. 

3.2c Újévi kívánságok 
Bertóti Johanna: Újévi verse kiválóan alkalmas arra, hogy egy felelgetős 
játékot játsszunk a gyerekekkel: a pedagógus olvassa a versszakok első sorát, a 
gyerekek pedig megpróbálják kitalálni, mi lehet a második.
Az új év kezdete a kívánságok ideje is. Bertóti Johanna különböző állatok nevé-
ben írt újévi kívánságokat. Ki tudjuk találni, hogy mit kérhettek ezek az állatok? 
Ötleteljünk közösen!
Amikor vége az ötletelésnek, a gyerekek magukban olvassák el a verset! 
Ki találta el vagy közelítette meg a költő megoldását? Volt olyan sor, amelyik 
egyezett? 
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Vedd figyelembe!
Ha valaki előre elolvasta a verset, ezért tudja a választ, inkább maradjon csend-
ben! Engedje, hogy a többiek szabadon ötleteljenek! Vagy szálljon be ő is az 
ötletelésbe: mi lehetne még az állat kívánsága?

3.2d Újévi vers 
Írjatok ti magatok is ehhez hasonló újévi verset, amit azután fel is olvas-
hattok! 
A versforma is hasonló legyen: kétsoros versszakok, páros rímek, melyek csatta-
nósak, poénosak! 
A vers nyolcszótagos soraihoz nem kell feltétlenül ragaszkodni. De aki ezt is ész-
reveszi, nyugodtan írhat nyolcas, sőt felező nyolcas (4║4) verssorokat is.

Vedd figyelembe!
Az újévi vers írása és felolvasása akár egy teljes tanórát is felölelhet, főként, ha 
kiegészítjük újévi üdvözlőlap-rajzolással.
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Kollár Árpád: Lesz, lesz, 
lesz,
Békés Márta: A múlt idő
Mese a patkószegről 
(angol népköltés)
Békés Márta: Egy nulla 
miatt
Krusovszky Dénes: 
Miután

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, író- és 
rajzeszköz

Tábla, kréta/táblafilc
Csoportonként:
fehér csomagolópapír 
hosszában kettévágva, 
zsírkréta, filc
Széles cellux ragasztó

JEGYZETEIM

Lesz, lesz, lesz
3x45 perces komplex szövegfeldolgozó, szöveg- és 
képalkotó óra (magyar, matematika, kreatív írás, 

vizuális kultúra)

A múlt, jelen, jövő kifejezése nem mindig egyszerű, az ok-oko-
zati kapcsolatokat sem tudják mindig világosan megérteni 
a gyerekek. Ezen az órán az irodalom és a vizuális képi jelek 
segítségével próbáljuk az időbeli viszonyokat megerősíteni a 
gyerekek tudatában.

Áttekintő vázlat
4.1 Mi lesz?  45 perc 

4.1a Asszociációs szólánc  10 perc
4.1b Lesz, lesz, lesz  15 perc
4.1c Jövő idő, múlt idő  20 perc

4.2 Minden összefügg  45 perc 
4.2a A patkószeg  10 perc
4.2b Folyamatábra olvasása  10 perc
4.2c A nulla, mint tényező  5 perc
4.2d A buksi miatt…  20 perc

4.3 Képregényes élet  45 perc 
4.3a Miután  45 perc

Összesen:  3x45 perc

A folyamatábrák bemutatásához szükség lesz táblára, krétára 
vagy táblafilcre, de előre elkészített jelekkel, bevetíthető folya-
matábrákkal és táblázattal is felkészülhetünk, ami gördüléke-
nyebbé teheti az órát.
A képregény-rajzoláshoz vágjunk fel előre annyi csomagolópapírt, 
hogy minden csoportnak jusson! A csoportmunka egy-egy asztal 
körül folyhat.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg 
a dolgok időbeliségét, a 
jövő idő kifejezésének 
többféle lehetőségét, 
annak szituációhoz 
kötődő eseteit. Merjenek 
játszani a szóalakokkal, 
jelentésekkel, miközben 
keressék az összefüggé-
seket.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Asszociációs szólánc
Folyamatábra-készítés
Versek olvasása és értel-
mezése
Nyelvtani egyszeregy, 
rendhagyó esetek: 
igeképzés, igeidők, 
igemódok
Szituációs játék, helyzet-
hez kötött jelentések

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

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Mi lesz?

4.1a Asszociációs szólánc 
Az asszociációs szóláncot először a pedagógus indítsa el! Például: Mikulás –
Minden gyerek egy szóval folytassa a szóláncot! Például: ajándék – csoki – sza-
loncukor – karácsony – Újév – hóesés – szánkó stb.
Több szóláncot is indíthatunk, később már a gyerekek indítószavával.

4.1b Lesz, lesz, lesz 
Olvassuk el Kollár Árpád: Lesz, lesz, lesz, című versét, és vizsgáljuk meg 
benne, hogy miből mi lesz! 
A gyerekek párokat vagy 3-4 fős csoportokat alkotva válasszanak ki egy-egy 
elemet, és írják tovább az előzményeket és a következményeket is legalább 2-3 
taggal! A kitalált folyamatot folyamatábrán ábrázolják! Például: 
autózás → falu → nagymama → gyümölcsöskert → fáramászás → barack → lek-
vár → jóllakás → alvás → álom → felébredés → játék

Hallgassunk meg néhány megoldást, egyet a táblára is felírhatunk!

Találtatok-e olyan szót a versben, amit nem értetek, vagy furcsa valamiért?
Szóba jöhet a „plasztikból darth vader”, ahol a plasztik formálható műanyagot, 
gyurmát jelent, Darth Vaderrel pedig melyik gyerek nem találkozott?

Mi most a „verel”-re vagyunk kíváncsiak.
Mert miből is lett a verel? És mi a logikája? Egy kis sorozaton keresztül megmu-
tathatjuk, hogyan lesz a főnévből ige a -l képző segítségével:

nyár → nyaral
sár → saral
tél → telel
tér → terel
szél → szelel
vér → verel

Ugye logikus? A versben egy kisgyerek beszél, aki még nem ismeri a nyelvtant, 
nem tudja, hogy vannak kivételek, és hogy nem minden névszóból képez a -l igét. 
Például a vár sem varal. És a cél sem celel. Gyűjthetünk még a gyerekekkel ilyen 
fura ellenpéldákat.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg az 
ok-okozati összefüggé-
seket, legyenek képesek 
folyamatábrát írni/raj-
zolni és értelmezni.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás, kulcsszavak 
kiemelése
Folyamatábra rajzolása/
írása
Folyamatábra olvasása, 
képzeletjáték
Láncmese írása próza- 
vagy versformában

JEGYZETEIM

4.1c Jövő idő, múlt idő 
Beszéljük meg a gyerekekkel, hogy a magyar nyelvben mivel fejezzük ki a 
jövő időt! Gyűjtsünk olyan jövő idejű mondatokat, amelyek az előttünk álló évre 
vonatkoznak!
Vajon hogyan lehet még a jövő időt kifejezni? Olvassátok el Békés Márta: A múlt 
idő című versét! Mi fejezheti még ki a jövő időt a vers tanúsága szerint?
Alakítsatok ki kis csoportokban olyan szituációkat, helyzeteket, amikor múlt ide-
jű, vagy kijelentő, esetleg felszólító módú mondattal fejezzük ki a jövő időt!

Vedd figyelembe!
Átismételhetjük a jövő idő kifejezésének tanult és általánosan használt eseteit, 
egyszerű példamondatokkal. Például:
• Holnap esni fog.
• Délután már szép idő lesz.
• Majd lemegyünk a térre játszani.
Hogyan lesz a múltból jövő idő a vers szerint?
• Lementem a térre!
És hogyan lesz parancs, felszólító módban?
• Kinyitottad a füzetedet!
További rendhagyó esetek:
• Azonnal megcsinálod a házi feladatod! (felszólítás jelen idővel)
• Megcsinálom. (jövő idő jelen idővel)
• Hát csináld is meg! (jövő idő felszólító móddal)
• Megcsinálnád végre azt a nyavalyás házi feladatot?! (jövő idő feltételes móddal, 

de parancsoló módon)
• Na, megvan. (jelen idő, de az elvégzett múltbeli cselekvésre utal)
• Stb.

4.2 Minden összefügg 

4.2a A patkószeg 
Talán ismerik már a gyerekek a patkószegről szóló angol népköltést (Mese 
a patkószegről), amit ismételjünk most át együtt!

Egy szög miatt a patkó elveszett; 
a patkó miatt a ló elveszett; 
a ló miatt a lovas elveszett; 
a lovas miatt a csata elveszett; 
a csata miatt az ország elveszett - 
máskor verd be jól a patkószeget!

Írjuk fel a mondóka folyamatábráját, vagy rajzoljuk fel egyszerű képi jelekkel! 
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MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzeszköz
Tábla, kréta/táblafilc

Sorokra tördelve, a mondóka gondolatritmusa szerint:
szög → patkó  
patkó →  ló  
ló → huszár  
huszár → csata 
csata → ország 
← patkószeg!

Egyetlen sorban ábrázolva:
szeg → patkó →  ló →  huszár → csata → ország ← patkószeg!

Mit jelentenek (milyen relációt fejeznek ki) a nyilak? (elveszett – Egyetlen patkó-
szegen is az ország sorsa múlik.)

Vedd figyelembe!
Ha időt akarunk nyerni, a feladatot egyszerűbben, a kulcsszavak kiemelésével 
oldjuk meg! Ha a rajzolást választjuk, nem kell a rajzokat részletesen kidolgozni, 
ikonszerű ábrázolásra törekedjenek a gyerekek! 

4.2b Folyamatábra olvasása 
Írjuk vagy rajzoljuk fel a táblára a következő folyamatábrát, és a gyerekek 
próbálják meg kitalálni, mit jelenthetnek a jelek, és milyen történet kapcsolód-
hat hozzá!

0 → 1 → 3 → >:-( →  
Vedd figyelembe!

Az >:-( emoji egy haragos fejet ábrázol, míg az utolsó ikon egy ajándékdoboz 
áthúzva.
A folyamatábra a következő verset készíti elő (annak alapján készült), de itt még 
nyitott képzeletfejlesztő játék, tehát bármilyen logikus megoldás elfogadható.
Elhagyható a feladat, ha az előző feladatra több időt szeretnénk szánni.

4.2c A nulla mint tényező 
Olvassuk el Békés Márta: Egy nulla miatt című versét! Miben hasonlít a 
patkószegről szóló vershez?
Itt miből mi lesz? Szóban készítsük el a folyamatábrát!

4.2d A Buksi miatt…
A két vers folyamatábrája és soroló ismétlése a láncmeséket idézi.  
A gyerekek maguk is írjanak hasonló láncmesét próza- vagy versformában! Pél-
dául: 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Az idő folyamatosságát 
ábrázolják a gyerekek 
képregényszerűen, így 
átélve a jövőbe vezető 
életutat.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása és értel-
mezése
Képregénycsíkok rajzo-
lása csoportmunkában, 
fázisonként
Szintézis: teljes verskép-
regény összeállítása

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Csoportonként:
fehér csomagolópapír 
hosszában kettévágva, 
zsírkréta, filc
Széles cellux ragasztó

JEGYZETEIM

A cipőfűzőmet megrágta a Buksi, emiatt lekéstem a reggeli 
buszt, a késés miatt… stb.

A cipőfűzőmet megrágta a Buksi, 
a cipőfűző miatt lekéstem a reggeli buszt, 
a késés miatt… stb

Végül az arra vállalkozó gyerekek olvassák fel az írásaikat!

Vedd figyelembe!
A Buksi-sztorit is folytathatják a gyerekek, de maguk is kitalálhatnak hasonló 
apró kellemetlenséget, amiből aztán egyre nagyobb baj lesz.

4.3 Képregényes élet  

4.3a Miután 
Olvassuk el Krusovszky Dénes: Miután című versét, majd osszuk fel a ver-
set 8 soronként egy-egy részre (6 rész keletkezik, az utolsó csak hatsoros)! 
Majd osszuk a gyerekeket 2-3-4 fős csoportokra! Minden csoport kapjon egy 
hosszában kettévágott fehér csomagolópapírt, amit osszanak be 4 részre! A vers 
egyes részeit osszuk ki a csoportoknak, akik úgy ábrázolják képkockánként a sor-
párok jelentését, mint egy képregényt! (A lap fekvő helyzetben legyen, és balról 
jobbra következzenek a képek, az olvasás iránya szerint!)
A cél, hogy az óra végén az összeragasztott csíkok alapján, mint egy képregény-
ben, le tudjuk olvasni a teljes verset. Ami nem más, mint egy jövőbe vetített 
életút.

Vedd figyelembe!
23 sorpárral és képpel számolhatunk, amihez az osztálylétszámtól függően kü-
lönböző csoportszervezésre lehet szükség. Nagy létszám esetén többen is rajzol-
hatnak egy képet, vagy párhuzamosan két-két csapat dolgozhat az egész versen. 
(Így két teljes képregény is születhet a végén.) 
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Csukás István: A szófa-
csaró seregélyek (részlet)
Vidor Miklós: Nyelvgyöt-
rők 
Philipp István: Nyelvtörő
Mándy Stefánia: A tükör
Weöres Sándor: Csiribiri 

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projek-
tor, hangfal 

Füzet, íróeszköz

(Betűkészlet)
(Szó- és ritmuskártyák)

Szófacsarás
1x45 vagy 2x45 perces szövegfeldolgozó óra nyelvi 

játékokkal (magyar, kreatív írás)

Az ünnepek sorából január vége sem marad ki: január 22-én 
ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Érdemes ezen a napon a 
gyerekeket rávezetni arra, hogy mennyi játék bújik meg a mi 
gyönyörű nyelvünkben. Ezen a napon Csukás István szójátékokkal 
teletűzdelt meséjét ismerhetik meg a gyerekek, majd négy költő 
szójátékait fedezhetik fel egy-egy versben. Ha csak 45 percet 

tudunk a tanegységre szánni, akkor a meserészlet és a hozzá kapcsolódó nyelvi 
játékok is fantasztikus nyelvi élményt nyújthatnak a gyerekeknek.

Áttekintő vázlat
5.1 Szófacsaró seregélyek  45 perc 

5.1a Meseolvasás  10 perc
5.1b Anagrammák  15 perc
5.1c Szógenerátor  10 perc
5.1d Nyelvgyötrők  10 perc

5.2 Szófacsar-óra  45 perc 
5.2a Kupacoló  5 perc
5.2b Nyelvgyötrők  (20-25) perc
5.2c Nyelvtörők  (20-25) perc
5.2d Tükörszavak  (20-25) perc
5.2e Csiribiri-rímek  (20-25) perc
5.2f Kupac-tanács  15 perc

Összesen:  2x45 perc

A meseolvasásra készüljünk fel előre, begyakorolva a nyelvi 
játékokat, nyelvgyötrőket! Nehogy az órán belegabalyodjon a 
nyelvünk. 
Ha a második órát és a csoportmunkát is tudjuk vállalni, ké-
szítsük jól elő! A moderátori jelenlét mellett sokat segít, ha a 
feladatokat megkaphatják nyomtatva a gyerekek. Így nem kell az 

utasításunkra várni, és a feladat értelmezése is csoportfeladat lesz. 
Ha a második órát meg tudjuk tartani, de a csoportmunkát nem vállaljuk, válasz-
szuk ki a feldolgozandó verseket, és a feladatok alapján állítsuk össze az órater-
vet! Segítségként szó- és ritmuskártyákat vagy vetítendő anyagot is készíthetünk.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék 
fel és próbálják ki az 
anagrammákat, nyel-
vgyötrőket, ezen keresz-
tül csodálkozzanak rá 
nyelvünk játékosságára.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mesehallgatás
Mese olvasása és értel-
mezése
Anagrammavadászat és 
-olvasás, majd -alkotás
Nyelvgyötrő-verseny

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
 (Betűkészlet)

JEGYZETEIM

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Szófacsaró seregélyek

5.1a Meseolvasás 
Beszéljünk a gyerekeknek néhány mondatban arról, hogy január 22-én 
ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját! Éppen ezért ezen az órán egy olyan mesét 
olvasunk – Csukás István: A szófacsaró seregélyek című meséjének részletét –, 
amelyben rácsodálkozhatunk arra, milyen érdekes a nyelvünk. 
Helyezkedjünk el a meseolvasáshoz! Fontos, hogy a mesét a pedagógus olvassa 
fel először, mivel tele van szójátékokkal, nyelvgyötrőkkel. 

Vedd figyelembe!
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük, annak emlékére, hogy – a kézirat 
tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le egy nagyobb 
kéziratcsomag részeként, és jelölte meg dátummal Csekén a Himnusz kéziratát. 
Szomorú, egyben magáért beszélő aktualitás, hogy épp ezen a napon, 1989. január 
22-én halt meg 75 évesen Weöres Sándor, egyik legjelesebb nyelvteremtőnk.

5.1b Anagrammák  
Mi történt a meserészletben? Miről szól eddig ez a mese?
A seregélyek, úgy tűnik, nagyon szeretnek fecsegni. Hányan vannak? 
Mégis úgy tűnik, egész seregélycsapat facsarja a nyelvet.
A szöveg tele van nyelvjátékokkal. Egyik játék az anagramma. Tudjátok-e, mi az? 
Amikor egy szó (vagy több szó) hangjait (betűit) fölcseréljük, és új szavakat alko-
tunk belőlük. Lássunk egy példát:

kötél, öklét, töklé
Mindhárom szó értelmes, és ugyanazokból a hangokból áll.

Keressünk a szövegben további anagrammákat! (Válogató olvasással, aki talál, 
jelzi. Figyeljük meg, hogy tényleg anagrammáról van-e szó! A vége felé már ha-
landzsanyelv keletkezik.) Például:

Tökfilkó, filkótök, kófilköt!
Lárifári, fárilári
Kófic, fickó, kócfi!

Szerintetek melyik a legviccesebb? Próbáljuk minél gyorsabban, hangosan olvas-
ni a kiválasztott anagrammákat!

Tudnátok-e anagrammát alkotni a következő szavakból: gödör, ökrök, török? Ha 
mindháromra találtok megoldást, az szuper. 
A magánhangzók rövid-hosszú párja is szerepelhet, és a szót el lehet vágni. Pél-
dául:
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gödör → ördög, dörög, dög őr
ökrök → körök, kőkör, ők kör
török → tőrök, öt kör, őr köt, tökőr

Tudnátok-e anagrammát írni a saját nevetekből? (Vezetéknév, keresztnév vagy 
mindkettő szóba jöhet.)
És ha nem kell feltétlenül minden betűt felhasználni? Akkor milyen szavak alkot-
hatók a nevetek betűiből?

5.1c Szógenerátor  
A szógenerátor programmal megnézhetitek, hogy a nevetekből hányféle 
értelmes szó alakítható ki (elérhető a Reftantárról) 
Aki kíváncsi, anagrammakészítő programot is talál itt.

Vedd figyelembe!
A feladat kihagyható, ha a többi feladatra több időt szeretnénk szánni.
A szógenerátor NEM SZŰRI A SZAVAKAT, tehát előfordulhat, hogy iskolába, gyerek 
szájába nem illő vagy esetleg bántó szó jön ki. Éppen ezért érdemes előre beütni 
a generátorba a kipróbálásra szánt neveket, hogy lássuk, milyen szavakat ad ki. 
Így elkerülhetjük a meglepetéseket.
Az anagrammakészítéshez nagy segítséget jelent, ha a gyerekek behozzák az első 
osztályos betűkészletet (minden padba elég egy készlet), és rakosgatják a szavak 
betűit, míg próba-szerencse alapon ki nem jön egy-egy értelmes szó. 

5.1d Nyelvgyötrők 
A fura szavakat, mondatokat nyelvgyötrőként is lehet olvasni. De találtok 
a mesében egy jó hosszú nyelvgyötrőt is. Keressétek meg, és olvassuk, 
majd mondjuk el minél gyorsabban!

Ha törököm töröm rönkön, 
Köröm-öröm törökönkön!
Vagyis: tönkön törött török
Feje búbján köröm-körök!

Ki milyen nyelvgyötrőket ismer még? 
Rendezzünk nyelvgyötrő versenyt! A kiválasztott nyelvgyötrőt ki tudja minél gyor-
sabban elmondani úgy, hogy ne akadjon bele a nyelve?

Vedd figyelembe!
A Reftantáron a Nyelvgyötrők gyerekeknek című letölthető fájlban 40 nyelvgyöt-
rőt találunk.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek fedezzék fel 
nyelvünk játékosságát, 
és éljenek is vele.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Csoport- vagy közös 
munka:
Versolvasás, szógyűjtés
Nyelvjáték szabályának 
felfedezése
Rímpár és rímelő sorpár 
alkotása
Ritmizálás, ritmusjáték
Beszámolók

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
 (Szó- és ritmuskártyák)

JEGYZETEIM

5.2 Szófacsar-óra 

5.2a Kupacoló 
Kezdjük egy rövid nyelvgyötrővel az órát:

Egy kupac kopasz kukac meg még egy kupac kopasz kukac 
az hány kupac kopasz kukac?

Majd alakítsunk az osztályból négy csoportot, akik elhelyezkedhetnek a te-
rem négy sarkában egy-egy kupacban (asztal köré vagy enélkül körbe rakva a 
székeket). A kupacok együtt olvassák el a kijelölt verset, és végzik el a hozzá 
kacsolódó feladatokat.

Vedd figyelembe!
A csoportmunkát négy csoportban csak nyelvileg érett, csoportmunkában jártas 
osztály számára javasoljuk. Az ajánlott négy vers helyett választhatunk keveseb-
bet, vagy csak egyet is, és együtt dolgozhatjuk fel a gyerekekkel, csoportbontás 
nélkül. Ebben az esetben a kimaradó versek és feladatok közül választhatjuk a 
(nem kötelező) házi feladatot is.

5.2b Nyelvgyötrők 
Olvassátok el Vidor Miklós: Nyelvgyötrők című versét, és próbáljátok ki 
minden szakaszát gyorsan olvasni vagy mondani! 
• Melyik a legnehezebb?
• Melyik a legviccesebb?
• Melyik tetszik a legjobban?

Mindenki válasszon ki egyet, tanulja meg, és mondogassa jó gyorsan!
Találjatok ki ti is hasonló nyelvgyötrőket! Írjátok is le!

5.2c Nyelvtörők 
Olvassátok el Philipp István: Nyelvtörő című versét, és vizsgáljátok meg a 
fura szavakat! Mitől olyan furák? Rájöttök-e a szabályra?

Keressétek meg a rímpárokat, és gyűjtsétek ki azokat a szavakat, amelyek félbe 
vannak vágva! Mi a másik felük? Hogyan szólnának kiegészítve? Például:

magy → magyar
gó → gólya

Alkossatok hasonló rímpárokat és rímelő sorpárokat, ahol az egyik (vagy mind-
két) rímelő szó félbe van vágva! Írjátok is le!
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5.2d Tükörszavak 
Olvassátok el Mándy Stefánia: A tükör című versét, és beszéljétek meg, 
milyen tükörszabály érvényesül a versben!
Keressétek meg a tükörszavakat, és vizsgáljátok meg, tényleg megfordított-e 
mindent a tükör!
Szerintetek melyik a legjobban sikerült versszak? Miért?

Keressetek hasonló tükör-szópárokat! (Például: ANNA, ANNAK, IRÓN, DIÓS, DERÉK 
stb.)
Alkossatok egy tükör-szópárral új rímelő sorpárt, versszakot! (A kiválasztott szó-
pár kiemelhető a versből, de lehet újonnan felfedezett is.)

Vedd figyelembe!
A vers feldolgozásához készíthetünk szókártyákat a tükörszavakkal, vagy a gyere-
kek a betűkészletükből kirakhatnak egy-egy tükörszót, és olvashatják előre-hát-
ra, illetve kirakhatják fordítva is.

5.2e Csiribiri-rímek 
Olvassátok el Weöres Sándor: Csiribiri című versét, és számoljátok meg, 
hányszor szerepel a csiribiri szó a versben (a címen kívül)! 
A csiribiripárok szakaszokra osztják a verset. Keressétek meg a szakaszokon belü-
li rímpárokat!
Szerintetek melyik rímpár sikerült a legjobban? Miért? 
Alkossatok hasonló rímpárokat!

Tapsoljátok le a vers ritmusát! Olvassátok fel ritmikusan, ritmuskísérettel (taps, 
kopogás stb.) a verset!

Vedd figyelembe!
A csiribiri szó 12-szer szerepel a versben, amit a csiribiripárok hat szakaszra osz-
tanak. Ha közös munkával dolgozzuk fel a verset, a szakaszokon belüli rímpárok-
ból készíthetünk szókártyákat, vagy kivetíthetjük azokat. Például:

Zabszalma 
Alszom ma

Bojtorján
Szellőlány 

Lágy paplan
Lázad van
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A ritmusjátékhoz felírhatjuk különálló lapokra (vagy bevetíthetjük) a vers sorai-
nak ritmusképletét:

ti-ti-ti-ti | ti-ti-ti-ti        
tá-tá-tá       
tá-tá-tá-tá        
tá-tá-tá       

(Az időmértékes verselésnél a sorvégi szótag általában közömbös, alkalmazkodó, 
ezért tekinthetjük például a „zabszalma” szót is a képletbe illőnek.)

A csiribiri honnan ered? A csiribi-csiribá (vagy csiribu-csiribá) épp olyan „va-
rázsszó”, mint a hókuszpókusz vagy abrakadabra. A gyerekmondókák nyelve 
őrzi ezeket a halandzsaszavakat, és a gyerekek jót játszanak velük. Értelmetlen, 
mégis értelmes, mert hangzása elbűvöl, és azt mondja: bűvölj velem! Nyisd meg 
a képzeleted, és járd be vele a világot! Ezt teszi Weöres Sándor „varázsnyelve”: 
képzeletmozdító játékba hív.

Kapcsolódó
A 4. osztályos állami olvasókönyvben is megtaláljuk Weöres Sándor: Csiribiri 
című versét, ugyanerre a versformára írt új versekkel. Vörös István: Cserebere és 
Lackfi János: Parabola című versét is olvassák el a gyerekek (I/88-89. o.)! Diffe-
renciáló feladat lehet a versek közötti formai-ritmikai (és gondolati) kapcsolat 
felfedeztetése.

5.2f Kupac-tanács 
Minden csoport kap kb. 3 percet, ezalatt mutassanak be valamit a közös 
munkájukból! Elmondhatnak egy nyelvgyötrőt, felolvashatnak a sorpárjaikból, 
ritmizálhatják a verset, stb.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Érzékenyítés a jó 
kívánságok üzenetén 
keresztül egymás felé, 
a velünk élő cigányok 
(romák) és más népek 
felé is.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás, versek ösz-
szehasonlítása
Kreatív írás: újévi kö-
szöntő fogalmazása

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg 
és alkalmazzák a hír 
műfajának sajátossága-
it, és azonosuljanak a 
hírmondó szerepével.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása, értelme-
zése
Hír írása jövőbeli esemé-
nyekről
Montázskép készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, újságpapír
Olló, ragasztó, filc

Egyéb ötletek
FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Újévi köszöntő

Olvassák el a gyerekek a Cigány újévi köszöntőt és Kányádi Sándor: Új esztendő 
című versét! 
Hasonlítsák össze a két vers tartalmát: miről szól az egyik és miről a másik? Me-
lyek a közös vonások, hasonlóságok, melyek az eltérések? 

Írjanak a gyerekek maguk is újévi köszöntőt! 
Javasoljuk a prózaformát folyamatos írással, esetleg sorokba törve, szabadvers 
formájában. (A rímes, dalszerű forma elvonja a figyelmet a köszöntés tartalmáról, 
és most ezen van a hangsúly.)

6.2 Hírbagoly 

Olvassuk el Dávid Ádám: Hírbagoly című versét a Reftantáron, majd beszélges-
sünk arról, milyen is a jó hír!
Milyen híreket írna a hírbagoly ebben az évben? És 100 év múlva?
Képzeljétek el, hogy milyen lesz a világ 100 év múlva, és fogalmazzátok meg egy 
hírben!

Nézzük meg a Reftantáron 11 éves Pampuk Zsombor montázsát, amire a vers 
készült!
Készítsék el a gyerekek is a Hírbagoly portréját montázstechnikával, újságkivágá-
sok segítségével!

Vedd figyelembe!
Kiindulhatunk rögtön az Író cimborák blogon található kép-szöveg egységből, 
ami eléggé beszédes és motiváló.
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Miről szól 
ez a téma? 

Miért fontos 
nekünk?

Mit szeretnénk 
elérni?

A gyerekek értsék meg, hogy múltunk hozzá-
tartozik a jelenünkhöz, nélküle nem teljes az 
életünk. Ugyanez vonatkozik a jövőre, a jövő-
képünkre is. Tapasztalataik alapján lássák be, 
hogy az idő személyes és relatív. Éppen ezért 
szükségünk van rá, hogy időről időre belenéz-
zünk az időtükörbe. Az évkör és az életszaka-

szok tudatosításának elmélyítésére, differenci-
álására is alkalmas ez a tanegység. 

Az idő keretei között éljük az életünket, mégis 
az idő az egyik legkevésbé megfogható dolog 
a világon. Az új év kezdetén érdemes tehát az 
idővel, az idő természetével, az időméréssel, 

az idő múlásával is foglalkoznunk, hogy mindez 
közelebb kerülhessen a gyerekekhez.
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Ayhan Gökhan: Szánkó

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Papírtányér vagy műsza-
ki rajzlap / fő
Rajzeszköz: filctoll, szí-
nes ceruza
Olló, tű, fonál

(Füzet, íróeszköz)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg, 
hogy a múlt és a jelen 
összekapcsolódik, így 
vezet a jövő felé.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Fantáziajáték
Vers olvasása és értel-
mezése
Beszélgetés 
Papírmunka: időspirál 
készítése
Életesemények rajzos 
(írásos) megjelenítése

Időspirál
1x45 vagy 2x45 perces, komplex szövegfeldolgozó, 

kép- és szövegalkotó óra 
(magyar, vizuális kultúra, technika, kreatív írás)

Az időutazás mindig is érdekelte az embereket, és biztosan a 
gyerekek is hallottak már róla. Ezen az órán egy képzeletbeli 
„időutazáson” vehetnek részt Ayhan Gökhan versének segítségé-
vel, majd elkészíthetik saját életspiráljukat is az általuk legfonto-
sabbnak tartott életeseményeket jelölve. 

Áttekintő vázlat
1.1 Időgép  45-90 perc

1.1a Hova utaznál, ha lenne időgéped?  10 perc
1.1b Repülő szánkó  15 perc
1.1c Időspirál készítése  20-65 perc

Összesen:  1x45 / 2x45 perc

Anyagok beszerzése, eszközök előkészítése. Készítsünk előre egy 
papírspirált, amit be tudunk mutatni a gyerekeknek! Szerencsé-
sebb, ha ez nagyobb méretű, mint amit ők fognak elkészíteni, így 
messzebbről is jobban látszik.

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Időgép

1.1a Hova utaznál, ha lenne időgéped? 
• Tudjátok-e, mi az időutazás?
• Ha tényleg létezne időutazás, hova, melyik korba repülnél el? 
• Ha csak rövidebb távot járhatnál be az időben – mondjuk a szüleid 

gyerekkoráig repülhetnél vissza –, akkor hova mennél, mit néznél meg?
• Ha még rövidebb időutazásban lehetne csak részed, ha csak a saját életedben 

pergethetnéd vissza az eseményeket, akkor hova mennél? Miért?
• Vajon miért akarjuk újra és újra átélni a számunkra kellemes eseményeket?
• Mi segít ebben? Miért jó és fontos dolog emlékezni?
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MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Papírtányér vagy műszaki 
rajzlap / fő
Rajzeszköz: filctoll, szí-
nes ceruza
Olló, tű, fonál

JEGYZETEIM

Vedd figyelembe!
Az időutazás jobbára a tudományos-fantasztikus irodalom témája, de éppen 
ezért (mert tudományos irodalomról is van szó), nem teljesen alaptalan. Eins-
tein relativitáselmélete, valamint a görbült tér modellje adta meg a lehetőséget 
magának Einsteinnek és tudós társainak, hogy kidolgozzák a féreglyuk-elméletet. 
A féreglyuk valójában egy téridőhíd, amely összeköti a téridő görbületének két 
szintjét, ám olyan parányi, hogy ember semmiképpen sem tud áthatolni rajta. 
(Magyarázó ábra elérhető a Reftantáron.)

1.1b Repülő szánkó  
A gyerekek olvassák el Ayhan Gökhan: Szánkó című versét, és keressék a 
válaszokat a következő kérdésekre:
• Milyen eszköz szerepel a versben „időgépként”?
• Hova utazik vele a versben megszólaló személy? Ki lehet ő? 

A vers elolvasása után beszélgessünk arról, miért szeretne visszamenni a nyárba 
a versben megszólaló! (Akiről okkal feltételezhetjük, hogy maga a költő. Tehát 
Ayhan Gökhan saját „időutazásáról” beszél, ahogy ő azt elképzeli.)
• Mióta ismerhetik egymást Zitával? 
• Milyen kapcsolat lehet köztük a vers alapján? 
• Milyen közös nyaraik lehettek, milyen élményeket élhettek át együtt?

Vedd figyelembe!
Ayhan Gökhan 1986-ban született magyar anyanyelvű költő. Édesapja török, 
édesanyja roma származású. Születésétől fogva Budapesten él. Felesége Izsó Zita 
költő.

1.1c Időspirál készítése 
Mi lenne, ha neked is lehetne egy ilyen időutazó szánkód, amivel visz-
szamehetnél a saját életed bizonyos pontjaira? Gondolkozz el rajta, hogy hova 
mennél vissza szívesen! Miért?
Most elkészítünk egy időspirált, amelyen lecsúszhat az időszánkód, és részt ve-
hetsz egy képzeletbeli időutazáson.

Vedd figyelembe!
Készítsük el előre az időspirált, és mutassuk be a gyerekeknek! Úgy fogjuk meg, 
hogy legkülső kör legyen az ujjaink között, és a kör/spirál középpontja legalul 
(tehát a szélesebb körívtől lefelé, tölcsérszerűen keskenyedik a spirál)! Magya-
rázzuk el a gyerekeknek, hogy most itt állunk a legszélesebb kör végpontján, és 
ahogy siklik le az időszánkónk, úgy megyünk vissza az időben, egészen a születé-
sünk pillanatáig! 
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Műveletek:
1. Az időspirált legegyszerűbb papírtányérból készíteni, mert ott már adva van 

a körforma, és elég jó a tartása, a nagysága is megfelel. Ha nem akarunk 
papírtányérra költeni, akkor egyszerű műszaki rajzlap is lehet az időspirál 
alapja. A lapot a csúcsától indítva visszahajtjuk úgy, hogy a felső él az oldal-
sóhoz illeszkedjen, majd négyzetet vágunk ki belőle. Meghajtjuk a másik átlót 
is, így a két átló metszéspontján megtaláljuk a négyzet középpontját. (Egyéb-
ként nincs belőle baj, ha spirál nem pontosan a középpontból indul.)

2. Rajzolják rá a tányérra/papírra a gyerekek a spirált, majd jelöljék rajta az 
időt: osszák annyi részre, ahány évesek, és számozzák be az éveket! A spirál 
belső csúcsánál van a születés időpontja. Az időspirál sablonja segítséget 
nyújthat a gyerekeknek a rajzolásban. A sablon letölthető a Reftantárról.

3. Gondolják végig, melyek voltak életük legfontosabb, legszebb eseményei, és 
azt jelenítsék meg a spirálon egy rajzzal, egy szimbólummal! Vigyázzanak rá, 
hogy a rajzok ne nyúljanak át a szomszédos spirálkarba!

4. A vonalak mentén vágják fel a spirált! Fonállal függesszék fel! A fontosabb 
eseményekhez lógó díszeket („mérföldköveket”) is készíthetnek.

5. Lásd a Reftantáron elérhető képeket!

Variációk
Ha kidolgozottabb, szebb munkát szeretnénk, illetve ha az a célunk, hogy a gye-

rekek jobban elmélyedjenek saját múltjukban, akkor az időspirál készítésére 
nyugodtan szánhatunk egy vagy másfél tanórát is.

Nem mindenki vizuális típus, lehet olyan a gyerekek között, aki szívesen le is írná 
az emlékeit. Ha több időt szánunk a témára, érdemes egy-egy kerek történet-
ben vagy szabadvers formában (mint a Szánkó című vers) leírni azokat. Választ-
ható otthoni feladatnak is alkalmas.

Ha van rá lehetőségünk (például délutáni szabadfoglalkozás keretében), az idő-
spirálokat „állítsuk ki” a tanteremben! Érdemes úgy felkötni azokat (például egy 
kifeszített spárgára), hogy szabadon foroghassanak. Vigyázzunk, hogy a spirálok 
a színes oldalukkal nézzenek lefelé! A kiállítás-rendezést összeköthetjük azzal 
is, hogy a vállalkozó gyerekek elmesélik a saját legfontosabb életeseményeiket, 
illetve felolvassák a verset, prózát, amit írtak. Ez kitehet egy teljes tanórát is. 
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Békés Márta: Iskola-
bolygó
Békés Márta: 
A hetes öt napja
Barak László: 
Tízéves vagyok

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Füzet, íróeszköz

JEGYZETEIM

Iskolabolygó
2x45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 

(magyar, kreatív írás)

Személyes élettapasztalat, hogy az idő hol röpül, hol meg csak 
vánszorog, és egészen másként telik mondjuk kötelező munka 
vagy szabad játék közben. Így van ez az iskolában is. Fedezzük fel 
a gyerekekkel a feldolgozott versek segítségével, miben más az 
idő folyása az iskolában, mint odakint, a valós világban! Gon-

dolkodjanak el saját életkoruk sajátosságain, és egy fantáziajáték segítségével 
képzeljék el a jövőt!

Áttekintő vázlat
2.1 Iskolabolygó  25 perc 

2.1a Hangoskönyv nézés/olvasás  10 perc
2.1b Hol, mi, mennyi?  15 perc

2.2 A hetes öt napja  20 perc 
2.2a A hetes átváltozásai  15 perc
2.2b Mozogjuk le!  5 perc
2.2c Számoljunk be! 5 perc

2.3 Tízéves vagyok!  45 perc 
2.3a Kinőttem már  10 perc
2.3b Mi való egy tízévesnek?  10 perc
2.3c Világhír  25 perc

Összesen:  2x45 perc

Tervezéskor vegyük figyelembe, hogy a tanegység két különálló, 
negyvenöt perces órában is tanítható, nem feltétlenül egymás 
után:
1. óra: Iskolabolygó; A hetes öt napja 
2. óra: Tízéves vagyok! 
Ismerjük meg a az interaktív hangoskönyv-lehetőségeket a Ref-
tantáron, mielőtt döntünk, melyiket fogjuk használni!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek fedezzék fel, 
hogy más az időszámítás 
az iskolában és a valós 
világban.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Az interaktív hangos-
könyvek olvasása, meg-
tekintése
Összehasonlító táblázat 
készítése

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Iskolabolygó

2.1a Hangoskönyv nézés/olvasás 
Nézzük meg a Békés Márta: Iskolabolygó című verséből készült interaktív 
hangoskönyvet vagy hangosfilmet, változatai elérhetőek a Reftantáron.

Vedd figyelembe!
A hangoskönyvet levetíthetjük hanggal és szöveggel, csak hanggal és csak 
szöveggel is. A szöveges változatoknál a gyerekek magukban, némán követik a 
szöveget. Hang nélküli változat esetében a gyerekek is felolvashatnak.
Az interaktív változat játékkal is segíti a feldolgozás munkáját, ami a táblázatké-
szítést készítheti elő, és differenciálásra is alkalmas.

2.1b Hol, mi, mennyi? 
A gyerekek készítsenek összehasonlító táblázatot arról, hogy a különböző 
időtartamok mennyi időt jelentenek a valós időben, és mennyit az iskolabolygón! 

Vedd figyelembe!
Az alábbi táblázat csak a pedagógus munkáját segíti! Fontos, hogy a gyerekek 
maguk keressék ki a szövegből az időegységeket, és fedezzék fel a különbséget!

Föld Iskolabolygó

Évkezdet Január Szeptember

Év 12 hónap 10 hónap

Egy hét 7 nap 5 nap

Egy nap 24 óra 6 óra, de a péntek öt

Egy óra 60 perc 45 perc

10 perc (szünet) 10 perc 15 perc, de a harmadik 
20

Ha úgy érezzük, hogy segíti a gyerekek munkáját, kinyomtathatunk egy HIÁNYOS 
táblázatot, amit a vers alapján ki kell egészíteniük.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék fel, 
hogy a hetes hatalma 
az idő teltével csökken. 
Fedezzék fel, hogy szá-
mukra mit jelentenek az 
iskolai napok.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers néma és hangos 
olvasása, értelmezése
Mozgásos, mímes játék
Beszélgetés

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek gondolkod-
janak el saját életkoruk 
sajátosságain, és egy 
fantáziajáték segítségé-
vel képzeljék el a jövőt, 
jövőbe vetített életcéljuk 
sikerét.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Interaktív multimédiás 
feladat
Beszélgetés
Vers olvasása, értelme-
zése
Újságcikk írása, projekci-
ós játék

JEGYZETEIM

2.2 A hetes öt napja  

2.2a A hetes átváltozásai 
Kukkantsunk be az Iskolabolygó egy hetére! A pedagógus olvassa fel elő-
ször Békés Márta: A hetes öt napja című versét, a gyerekek pedig figyeljék meg, 
hogyan telnek a hetes napjai!
Beszéljük meg, milyen átváltozáson megy keresztül a hét folyamán a hetes!
A gyerekek némán olvassák újra a szöveget, majd vegyük sorra, hogy mi mindent 
csinál a hetes a hét különböző napjain! 
Mit csinál hétfőn? Kedden? Stb. Mi az oka a változásának? 

2.2b Mozogjuk le! 
Versszakonként más-más gyerek olvassa fel a verset! A felolvasás legyen 
kifejező, érzékeltesse a hetes lelki és fizikai állapotát! A többiek mozogják le, 
amit a hetes az adott versszakban csinál! (Ha nincs elég hely, arcmimikával kö-
vessék a hetes hangulatváltozásait!)

2.2c Számoljunk be!  
És nektek hogyan telik a hét? Mit jelentenek a hét napjai, ha nem vagytok 
hetesek? Hallgassunk meg néhány őszinte beszámolót!

Vedd figyelembe!
A csütörtöki nap leírásában elrejtőzött egy szólás: a „csütörtököt mond”. Ha a 
gyerekek elég szemfülesek, rákérdezhetünk, hogy felfedezik-e. Tudják-e, mit 
jelent, mire és mikor használjuk ezt a kifejezést? Mit jelent a hetesre nézve, hogy 
„ma egy kicsit csütörtök van, mondja”? – Tehát csütörtököt mondott. (Nem igazán 
sikerül ez a nap.)

2.3 Tízéves vagyok! 

2.3a Kinőttem már 
A Kinőttem már! című tankocka képei alapján beszélgessünk arról, mi mindent 
nőttetek már ki! Mi az, amit még nem, de majd egyszer ki fogtok nőni? Mibe nem nőt-
tetek még bele, de már nagyon szeretnétek? Mi az, amit sohasem fogtok kinőni?

2.3b Mi való egy tízévesnek? 
A gyerekek olvassák el Barak László: Tízéves vagyok című versét, és beszél-
gessünk arról, hogy mi mindent nőtt már ki a versben megszólaló gyerek! Mit gon-
doltok, fiú vagy lány az illető? (Tudhatjuk biztosan, hogy fiú? Miért igen vagy nem?)
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2.3c Világhír 
Képzeld el, hogy egyszer te is híres leszel! Mivel szerzel hírnevet? Írj egy 
újságcikket, ami 10-20-30 év múlva beszámol a sikereidről!
Az óra végén a vállalkozó kedvű gyerekek olvassák fel az írásaikat!

Vedd figyelembe!
A „tízéves” kort ne vegyük szó szerint! Ha fiatalabbak (vagy idősebbek) a gyere-
kek, a vers és a feladatok ugyanúgy alkalmasak rájuk nézve is. 
Hogy melyik életkorba, a jövőben mikorra helyezik el a hírnevet, vagyis életük 
kiteljesedését, azt bízzuk a gyerekekre! A sikerre úgy tekintsünk, mint ami a sze-
mélyes életcél elérését, annak beteljesedését jelenti számukra! 

Történeteik végén megemlíthetjük, hogy olyan világhírű alkotók, mint Johann 
Sebastian Bach vagy Friedrich Händel zeneszerzők, munkáikra gyakran ráírták az 
SDG rövidítést, ami azt jelenti: Soli Deo Gloria – Egyedül Istené a dicsőség.
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Kiss Ottó: Idő
Géczi János: Mikor a 
hétfő
László Noémi: Család 
Fekete Vince: Holnap

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Internet, projektor, 
hangfal

Három oszlopra osztott 
A4-es lap (csoportonként)

JEGYZETEIM

Időgyorsító
2x45 vagy 3x45 perces szövegfeldolgozó és szöveg-

alkotó órablokk (magyar, kreatív írás)

Azt, hogy az idő relatív, nem a tudomány szintjén értjük meg iga-
zán, hanem az érzelmeinkre, érzékelésünkre alapozva. A szólások, 
közmondások, illetve a kortárs versek is bőven szólnak a témáról, 
amely meseírásra, versírásra is buzdíthatja a gyerekeket. 

Áttekintő vázlat
3.1 Időgyorsító  45 perc 

3.1a Repül az idő  10 perc
3.1b Gyors és lassú idő  15 perc 
3.1c Hangulatfüggő napok  20 perc

3.2 Napkarakterek 45 perc
3.2a Heti naptulajdonságok 10 perc
3.2b Hét-család  15 perc
3.2c Micsoda nap!  20 perc

3.3 Napra nap 45 perc 
3.3a Tegnap-ma-holnap  15 perc 
3.3b Ma holnap van?  15 perc
3.3c A holnapi újság 15 perc

Összesen:  3x45 perc

A három tanórából álló órablokk szétbontható: az első két tanóra szorosabban 
összetartozik, a harmadik viszont leválasztható és külön is tanítható (vagy el-

hagyható, ha túl nehéznek ítéljük). Legelőbb tehát azt kell eldön-
tenünk, megtartjuk-e a három tanórát egy blokkban, vagy nem.
A harmadik tanórához annyi A4-es lapot készítsünk elő (hármas 
beosztás és feliratozás), ahány padsorban/oszlopban elindítjuk a 
lapot (max. 5-6 gyerek jusson laponként)!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg, 
hogy az idő hangula-
tunktól függően változó 
lehet: hol gyorsabban, 
hol lassabban telik.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Képrejtvényfejtés
Beszélgetés
Versek olvasása, értel-
mezése
Szituációs időgyorsító 
játék
Gyorsolvasás egy le-
vegővel
(Központozás nélküli 
szöveg tagolása)

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Időgyorsító 

3.1a Repül az idő 
Mit jelenthet a képrejtvény?
A „repül az idő” szóláshoz a Reftantáron találunk egy képrejtvényt. Vetítsük ki, és 
a gyerekek találják ki, melyik szólásról van szó! 

Beszélgessünk: 
• Előfordult-e már veletek olyan, hogy csak úgy elrepült az idő?
• Előfordult-e, hogy egy hét olyan gyorsan eltelt, mintha csak egy nap lett volna? 

Meséld el, mi történt akkor!

3.1b Gyors és lassú idő 
Olvassuk el Kiss Ottó: Idő című versét, és beszéljük meg, miért telhet 
gyorsan az idő, amikor Emesével van a versben szereplő gyerek! 
Ki lehet Emese? És ki lehet a versben megszólaló? Mit játszhatnak együtt? 

4-5 fős csoportokban csak mozgással játsszátok el, mit csinálhat együtt a vers két 
szereplője! A főszereplőkön kívül részt vehetnek a játékban a szülők vagy további 
barátok, játszótársak stb.
Mutassa be minden csoport a rövid kis jelenetét! Majd játsszák el úgy is, ahogyan 
a mesélő érezte az idő múlását: gyorsítva! 

3.1c Hangulatfüggő napok 
A gyerekek olvassák el Géczi János: Mikor a hétfő című versét magukban, 
és készüljenek fel a hangos olvasására! Ennek az lesz a tétje, hogy ki tudja egy 
levegővel, a legrövidebb idő alatt, érthetően felolvasni a verset.
A győztes megkapja a Fő-fő-időgyorsító címet (egy vállveregetés kíséretében).

Azért ne hagyjuk annyiban a dolgot, lassabban, megfontoltabban is vegyük 
szemügyre, mi minden történik ebben a versben a napokkal! Melyik nap milyen 
hangulattal lepi meg a versben beszélőt (aki te is lehetnél akár)?

Vedd figyelembe!
A gyorsolvasás egy levegővel nem is olyan egyszerű dolog. Aki nem gazdálkodik jól a 
levegővel, annak hamarabb elfogy, mint ahogy végig tudná olvasni a verset. Ezért azt 
is mérhetjük, ki meddig jut el a versolvasásban egy levegővel. A legmesszebb jutó a 
győztes. Az idő azoknál lesz döntő tényező, akik végig tudták olvasni a verset. 
A mérést megkönnyíti, ha (manuális vagy online) stopperrel végezzük.
A legott régies szó, jelentése: azonnal, rögtön, azon nyomban.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek vegyék észre, 
hogy a hét napjainak 
más-más hangulata, 
karaktere van. Alkotó 
módon is fejezzék ki ezt.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Napok és tulajdonságok 
párosítása
Vers olvasása, értelme-
zése 
Karakteres hangos 
olvasás
Kreatív írás: nap-ka-
rakter próza vagy vers 
formában

JEGYZETEIM

Variáció
A vers azzal is segíti a gyorsolvasó játékot, hogy központozás nélküli a szöveg. 
Ám az értelmezést és a tagolt olvasást ez megnehezíti. Segítsünk rajta azzal, hogy 
közös vagy egyéni munkában kis, álló vonalakkal tagoljuk a szöveget! Ezeken a 
helyeken vagy vesszőt, vagy mondatvégi írásjelet, leginkább pontot kellene tenni, 
ha nem versszövegről lenne szó. 

Hívjuk fel a gyerekek figyelmét: a modern költészetben gyakran előfordul, hogy 
a költő megváltoztatja a helyesírási szabályokat, például eltünteti a mondatot 
tagoló írásjeleket (hasonlóan, mint ahogy megváltozik számára az idő). 

3.2 Napkarakterek

3.2a Heti naptulajdonságok
Géczi János: Mikor a hétfő című versében figyeljük meg, melyik naphoz 
milyen tulajdonság tartozik! „Időgyorsító”, ha megoldjuk együtt a Heti naptulaj-
donságok című tankocka párosító feladatát.

3.2b Hét-család 
A gyerekek olvassák el magukban László Noémi: Család című versét, és 
figyeljék meg, miféle család ez a Hét-család!
Majd beszélgessünk: 
• Melyik nap kicsoda a családban? (apa, anya, gyerekek, vagy mind testvérek?)
• Milyen kapcsolat van a (testvér)párok között?
• Miért van a családban csipkelődés, kötözködés? Vajon mivel húzhatják, piszkál-

hatják egymást?
• Milyen megoldást kínál Vasárnap? Ő ki lehet a családban?
• Te melyik nap lennél a Hét-családban? 

Olvassuk fel a verset hangosan, az adott versszak napkarakterét kifejezve az 
olvasással, versszakonként váltva a felolvasót! Minden szakaszt olyan gyerek 
olvasson, aki az előző kérdésre az adott napot választotta a Hét-családból!

Vedd figyelembe!
Ütemhangsúlyos versről van szó, ahol a vers ritmikáját és az olvasás dinamikáját 
az ütemkezdő hangsúlyos szótagok (fő- és mellékhangsúly) ismétlődése adja. 
Például:
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A tegnap, ma, holnap 
fogalmának differenci-
álása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Tegnapi-mai-holnapi 
tevékenységlista írása
Vers olvasása, értelme-
zése
Együtt gondolkozás, 
filózás
Kreatív írás: rövid hír 
megfogalmazása

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Három oszlopra osztott 
A4-es lap (csoporton-
ként)

Péntek és │ Szombat │ testvérek,
vállukon a │ csillagokig │ elérek.

Csipkelődnek, │ kötözködnek, │ darálnak,
míg a házba │ be nem állít
süteménnyel │ megpakoltan │ Vasárnap.

3.2c Micsoda nap! 
Írjátok meg a választott nap jellemző hangulatát egy kis történettel vagy 
csipkelődő, vicces gondolatokkal! Írhattok próza vagy szabadvers formában, de 
írhattok rímes dalformában is a feldolgozott vers nyomán.

A vállalkozók felolvashatnak az írásaikból.
Aki nem tudta befejezni, az otthon, házi feladatként folytathatja.

3.3 Napra nap

3.3a Tegnap-ma-holnap 
A napokat nemcsak a hét napjai szerint szoktuk megnevezni, hanem a 
múlt-jelen-jövő szempontjából is.
Előzetesen fekvő helyzetű A4-es lapokat osszunk három oszlopba, és írjuk az 
oszlopok aljára: TEGNAP – MA – HOLNAP!
Padsoronként az egymás mögött ülők számára indítsunk el egy lapot! Az első 
gyerek írjon mindhárom oszlop tetejére egy jellemző tevékenységet: Mit csinált 
tegnap? Mit csinál ma? És mit fog csinálni holnap? (Lehetőleg ne ugyanazt, tehát 
ne csak annyit, hogy tanulok az iskolában. Inkább valami olyat, ami az adott 
napot megkülönbözteti a többitől.)
Ha leírta, hajtsa vissza a lapot, és adja hátra a padsorban a mögötte ülőnek, aki 
hasonlóan töltse ki az oszlopokat! Igyekezzetek gyorsan dolgozni, hogy ne kelljen 
sokat várni! Várakozás közben mindenki nyugodtan végiggondolhatja, mit írjon, 
vagy mit írhatott volna még.
Ha végigért a lap a saját padsorban, olvassátok fel a tegnapi, mai és holnapi 
tevékenységeket!

Vedd figyelembe!
Padsoronként egymás mögött általában 5-6 gyerek szokott ülni. Ennél több ne 
nagyon legyen egy-egy padsor-csoportban (ahol egy lap megy végig), különben 
nagyon elhúzódhat a feladat! Ha hosszú padsoraink vannak, elölről és hátulról is 
indíthatunk lapokat.
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3.3b Ma holnap van? 
Olvassuk el Fekete Vince: Holnap című versét!
Gondolkodjunk együtt:
• Mit lehet kapni a holnapi boltokban? Mit ír a holnapi újság? Miért félelmetes a 

holnapi farkas?
• Mi van akkor, ha egyszerre történik a ma és a holnap? Lehetséges ilyen? Hogy 

lehet mégis?
• Mit csinálnál másként, ha ma volna holnap? (Mit változtatnál meg a tegnapod-

ban? És mit változtatnál meg a mádban?)
• Mi lenne a legmább, ami történhetne veled?

3.3c A holnapi újság 
Fogalmazz meg írásban egy rövid hírt a holnapi újságból! Bármilyen téma 
szóba jöhet (ami nem sértő), fő, hogy „holnapi” legyen a hír, mégis olyan, amit 
már ma megtudunk. (Talán ettől lesz „mább” a ma, mint máskor.)

A vállalkozók felolvashatnak az írásaikból.

Vedd figyelembe!
A „Napra nap” című tanóra az első két tanórától függetlenül, más időpontban is 
megtartható.
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Miklya Zsolt: Válasz 
Julinak

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Digitális eszközök vagy 
nyomtatott szöveg a 
csoportmunkához
Egy-két működő mecha-
nikus óra
Gyerekenként egy nyom-
tatott melléklet a napóra 
papírmodellhez 
Olló, ragasztó
(Vagy:
Gyerekenként két 
PET-palack, szigetelősza-
lag, átszitált homok
Pedagógusnak: Zsákvar-
rótű vagy szeg, laposfo-
gó, gyertya vagy tűzhely 
lángja)

Jár az óra
2x45 perces komplex tanóra (ének-zene, magyar, 

természetismeret, matematika, technika)

A mai, átdigitalizált világban a gyerekek sokszor még a mutatós 
órát sem ismerik. Fontos tehát, hogy megismerjék a különböző 
óratípusokat, az időmérés eszközeit, és megértsék, milyen sze-
repet töltött be az idő az emberek életében a régebbi korokban. 
Végül egy egyszerű napórát is elkészíthetnek. 

A téma jól kapcsolható a természetismeret, matematika tárgyak időméréssel 
kapcsolatos témáihoz is, hiszen az egymásra épülő tapasztalatszerzés alapozza 
meg igazán az időfogalmat.

Áttekintő vázlat
4.1 Jár az óra  45 perc 

4.1a Válasz Julinak  15 perc
4.1b Hogyan mérték az időt?  20-25 perc 
4.1c Tiktak  5-10 perc 

4.2 Napóra (homokóra) készítése  45 perc
Összesen:  2x45 perc

A csoportmunkához szükség van három jól működő, egymástól 
független digitális eszközre a szövegolvasáshoz, vagy a szöve-
gek nyomtatására. Szerezzünk be néhány mechanikus órát is a 
tiktak-feladathoz! 
A napóra modelljét készítsük el előre, és nyomtassunk ki 
megfelelő mennyiségű sablont az elkészítéséhez! Érde-

mes kipróbálni a homokóra modelljét is, amit a napóra helyett vagy mellett is 
elkészíthetünk a gyerekekkel. Ha mindkét modellt elkészítjük, a technikaóra több 
szervezést, előkészítést igényel.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerked-
jenek meg az időmérés 
történetével és eszköze-
ivel előbb játékos, érzéki 
formában, majd informá-
ciók feldolgozásával. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zenehallgatás, énektanu-
lás, felelgető éneklés
Interaktív multimédiás 
feladat
Ismerettartalmú szöveg 
olvasása és értelmezése 
csoportmunkában
Óravizsgálat 
(mechanikus óra)

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Egy-két működő mecha-
nikus óra

JEGYZETEIM

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Jár az óra 

4.1a Válasz Julinak 
Hallgassuk meg Miklya Zsolt: Válasz Julinak című versét a Paulik Családi 
Zenekar előadásában a Reftantáron!
Zenehallgatás után a gyerekek nyissák ki a szöveggyűjteményt, és énekeljük 
együtt a dalt a hangfelvétellel! Legalább a refrént meg is tanulhatjuk. Ha már 
jól megy, énekelhetjük a dalt felelgetve: a refrént mindenki, a szólókat egy-egy 
önként vállalkozó.

Majd gyűjtsük össze, hányféle óratípusról van szó a versben, és párosítsuk össze 
az órák neveit a képekkel! (Az utolsó versszakhoz tartozik az úgynevezett csillagóra 
vagy csillagászati óra.) A Különféle órák című tankocka elérhető a Reftantáron.

4.1b Hogyan mérték az időt? 
Miklya Luzsányi Mónika: Az idő mérése című ismerettartalmú szöveget 
csoportbontásban dolgozzák fel a gyerekek! A szövegrészleteket csoportok 
szerint számozva, online találjuk meg Reftantáron. Ha a csoportok számára nem 
tudunk külön digitális eszközt biztosítani a feladathoz (például okostelefon, lap-
top, multimédiás tábla), akkor kinyomtatva, külön lapon adjuk oda a szöveget!

Olvassátok el a csoportnak kiadott szövegrészletet, válaszoljatok a kérdésekre, 
majd számoljatok be a többieknek arról, mit is olvastatok!

1. csoport: Nap, Hold, csillagok
• Hány éves az, aki tíz tavaszt élt meg?
• Mihez viszonyították a régi emberek az időt?
• Mi volt ennek az időmérésnek a hibája?
• Mi az a holdhónap? Mi volt ezzel a baj?
• Hogy működik a napóra?

2. csoport: Víz, homok és gyertya
• Hogy működött a vízóra?
• Mi köze van a vízórának a locsogáshoz?
• Miért fedezték fel később a homokórát?
• Honnan ered a mondás: Körmére ég a munka?
• Mire nem volt jó a gyertya-óra?
• Hogyan használták időzítésre a gyertyát?
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek készítsenek 
napórát (vagy homok-
órát), és szerezzenek 
tapasztalatot a 
működéséről.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Papírmunka: napóra 
készítése
(vagy PET-palackokból 
homokóra készítése)

3. csoport: Rugó, fogaskerék, kvarckristály
• Mivel működtek a mechanikus órák? 
• Hol helyezték el az első mechanikus órákat, és miért?
• Miért fejlesztették ki az első karórát?
• Miért ketyeg a mechanikus óra?
• Hogyan működik a kvarcóra? 

4.1c Tiktak 
A gyerekek többsége nem tudja, milyen a mechanikus óra. Ha van rá lehe-
tőség, vigyünk be nekik egy vagy több mechanikus órát, régi vekkert, olyat, ami 
jár is! Adják körbe, hallgassák meg, hogyan tiktakol!
A legjobb az lenne, ha be tudnánk vinni egy olyan régi mechanikus órát, aminek 
le lehet venni a hátlapját, hogy a gyerekek megnézhessék az órát működtető 
fogaskerekeket is. 

Variáció
A mechanikus órákat a gyerekek is behozhatják (nagyszülők, szülők régi, nem 
használt órái).
Ha tehetjük, látogassunk meg egy múzeumi óragyűjteményt, vagy menjünk el a 
településünkön egy idősebb óráshoz, akinek vannak régebbi, mechanikus órái is!
Múzeumok (honlapjaik elérhetőségét megtaláljuk a Reftantáron):
       Budapesten a Nemzeti Múzeum Óra és Műszergyűjteménye 
       Kecskeméten a Hanga Óragyűjtemény 
       Székesfehérváron Kovács Jenő órásmester Óramúzeuma

4.2 Napóra (homokóra) készítése 

Az óratörténet típusai közül talán a napóra elkészítése a legegyszerűbb. Elég 
hozzá egy bot, amit az udvaron puha talajba leszúrunk. Papírból pontosabb és 
hordozható napórát is készíthetünk Vasné Tana Judit leírása és modellje segítsé-
gével, amely online elérhető a Reftantáron.  

Variáció
Homokóra készítése
Készíthetünk homokórát is két PET-palack összeépítésével: A palackok két ku-
pakját sima felületükkel egymáshoz illesztve ragasztószalaggal összeragasztjuk, 
majd a két kupakot átforrósított zsákvarrótűvel vagy szeggel kilyukasztjuk. Apró 
szemcséjű (átszitált) homokot helyezünk az egyik palackba, aztán a palackokat 
összeillesztjük a kettős kupakkal. A homokóra „menetideje” most véletlenszerű, 
mérjük meg, mennyi ideig tart, míg lecsorog! Lehet kísérletezni a homok ponto-
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MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Gyerekenként egy nyom-
tatott melléklet a napóra 
papírmodellhez 
Olló, ragasztó
(Vagy:
Gyerekenként két 
PET-palack, szigetelősza-
lag, átszitált homok
Pedagógusnak: Zsákvar-
rótű vagy szeg, laposfo-
gó, gyertya vagy tűzhely 
lángja)

JEGYZETEIM

sabb adagolásával, beállítva mondjuk 3 perces időtartamot. (Ezzel a pontosabb 
időmérést is gyakoroljuk.) 
Ha a palack túl hosszú, rövidebbre vágva és az alját visszaragasztva alacsonyabb 
homokórát is készíthetünk. 
A PET-palackokat érdemes előre összegyűjteni. 

Egy óvodai foglalkozás képei megmutatják (a Reftantáron elérhető), hogy a mo-
dell elkészítése nem nehéz.
Iskolai feladatként az óra „pontosítása” lehet az a plusz feladat, ami az életkor-
nak megfelelő „kihívás”. (Például: Ki tud a legpontosabb háromperces homokórát 
készíteni PET-palackból?) Ezt nem kötelező, otthoni barkácsfeladatnak is kiad-
hatjuk.

Vedd figyelembe!
Vigyázat! A kupakok átforrósított tűvel/szeggel való lyukasztását csak felnőtt 
végezheti! (Iskolában a pedagógus, otthon a szülő.)
Amennyiben ez nem megoldható az iskolában, a kupakok összeragasztását és 
lyukasztását otthon is elvégezhetjük, amiben szülők is segíthetnek. (Szülői mű-
helymunkában előre elkészíthetnek a létszámnak megfelelő lyukasztott dupla, 
összeragasztott kupakot.)
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Zelk Zoltán: Hét nap
Zelk Zolán: Új mese a 
négy vándorról
Horgas Béla: Időfa

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Időjárási megfigyelések 
feljegyzései (füzet)

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz 

A/3-as nyers színű kar-
ton vagy hullámkarton 
lapok sablonrajzzal
Normál fehér és színes 
papír, olló, ragasztó

Időfa
Minimum 3x45 perces komplex témanap 
(magyar, kreatív írás, vizuális kultúra)

A gyerekek saját megfigyeléseik és az irodalmi művek segítségé-
vel élhetik át az időjárás változásait, majd ábrázolják az évszako-
kat egy 3D-s fa maketten.

Áttekintő vázlat
5.1 Hét nap  45 perc 

5.1a Időjárás-megfigyelés  20 perc
5.1b Mesesarok  25 perc

5.2 Időfa  90 perc 
5.2a A négy vándor  15 perc
5.2b Versszínház  15 perc
5.2c Az én évszaktündérem 15 perc
5.2d Időfa  45 perc

Összesen:  3x45 perc

A gyerekek figyeljék meg egy héten át az időjárást! Hány fokot 
mutatott a hőmérő, milyen volt a felhőzet, sütött-e a nap, 
volt-e csapadék, szél, és ha igen, milyen mennyiségű, erősségű? 
Készítsenek a füzetbe feljegyzéseket a megfigyelésükről!
Az Időfa modelljéhez annyi kartonlapot készítsünk elő, hogy 4 

vagy 8 csoport számára jusson egy-egy lap, amiből egy vagy két fát tudunk majd 
összeállítani! Valamennyi kartonlapra fel kell vázolnunk a fa alapformáját, ami-
hez készítsünk sablont az online elérhető minta alapján!
Csoportonként szükség lesz megfelelő mennyiségű színes, a tél csoportjánál 
fehér lapra, ollóra, ragasztóra. 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek figyeljék 
meg, hogyan változik az 
időjárás egy héten ke-
resztül! Gondolják végig, 
mit jelent ez a számukra, 
illetve mások számára!

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Időjárás megfigyelése, 
beszámoló
Beszélgetés
Mesehallgatás Szöveg 
értelmezése
Szóbeli szövegalkotás

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Időjárási megfigyelések 
feljegyzései (füzet)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek évszakokhoz 
kapcsolódó 
megfigyeléseinek, 
érzelmeinek aktiválása 
alkotások átélésével és 
létrehozásával.

JEGYZETEIM

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Hét nap 

5.1a Időjárás-megfigyelés 
A gyerekek számoljanak be arról, hogy milyen volt az időjárás a héten, 
majd beszélgessünk a következő témákról:
• Mit hoztak nekünk a hét napjai?
• Mit szeretnétek a jövő hétre?
• Mit hozhat a jó időn kívül egy nap? Milyen örömeink, bánataink lehetnek? Em-

lékszel-e, neked melyik nap adta eddig a legnagyobb ajándékot?

Vedd figyelembe!
A téli időjárás megfigyelése volt a feladat a decemberi Angyaljárás című téma 
Ki az igaz Mikulás? című tanegységében is (04-2/3). Ha elvégeztük ezt a felada-
tot, akkor a mostani megfigyeléseinket összehasonlíthatjuk a kb. egy hónappal 
ezelőttivel. Miben hasonlít, miben tér el a két időszak időjárása? Melyik mutat in-
kább téli vonásokat? (Manapság mintha „összezavarodtak” volna az évszakok egy 
kicsit. Így elképzelhető, hogy a két hét megfigyelése egészen eltérő eredményt 
mutat, holott mindkettő téli időszakban készül.)

5.1b Mesesarok 
Helyezkedjünk el a meseolvasáshoz, és a pedagógus olvassa fel Zelk Zoltán: 
Hét nap című meséjét! A gyerekek figyeljék meg, melyik nap mit hozott az embe-
reknek! 
• Minek örültek, minek nem?
• Miért örültek egyik nap az esőnek, a másik napon pedig nem?
A szombatról és vasárnapról kevés szó esik. Vajon miért? Bővítsük ki ezt a befeje-
ző részt együtt! (Közös mesealkotás a vállalkozók bevonásával.) 

5.2 Időfa  

5.2a A négy vándor 
A gyerekek olvassák el magukban Zelk Zoltán: Új mese a négy vándorról 
című meséjét, majd beszéljük meg, mi mindent hoztak a vándorok!
• Neked melyik a kedvenc évszakod? 
• Mit hozott annak az évszaknak a vándora? 
• Mivel tudnád még kiegészíteni: mi az, amit nagyon szeretsz abban a hónapban?
• Észrevettetek-e valami különöset olvasás közben? 
• Ki mit fedezett fel?
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mese olvasása, értelme-
zése, rímek felfedezése
Vers ütemes olvasása, 
ritmizálása
Kreatív írás: vers- és 
prózaszöveg alkotása
fa képi rétegeinek 
megalkotása 
papírapplikációval
3D-s fa összeállítása

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
A/3-as nyers színű kar-
ton vagy hullámkarton 
lapok sablonrajzzal
Normál fehér és színes 
papír, olló, ragasztó

Vedd figyelembe!
A gyerekek bármilyen tartalmi dolgot különösnek tekinthetnek, tehát itt több 
válasz is elfogadható. Legyünk nyitottak a válaszokra!
Amire mégis kíváncsiak vagyunk:
• Az évszakok közül csak a tavasz és a nyár beszél. Az ősz és a tél ajándékait csak 

a mesélő mondja el, jóval tömörebben.
• A mese tele van rímelő, összecsengő szavakkal. Ez egy úgynevezett maká-

ma-mese (rímes próza). Példaként keressetek rímelő szavakat! Azt is jelölheti-
tek egy-egy bekezdésben, hol bontanátok sorokra a szöveget, ha versformába 
kellene tördelni.

5.2b Versszínház 
Olvassa fel a pedagógus Horgas Béla: Időfa című versét ritmizálva, mintha 
az erős tagoló ritmus is az idő múlását (óra tiktakolását, metronóm kattogását) 
jelezné! A gyerekek közben szemükkel követhetik a szöveget. 
A vers erős tagolású, hat szótagos sorokból áll (kivéve két kilenc szótagos sort). A 
kezdő sorpárok kérdései, és a záró sorpárok olvashatóak egybe, soráthajlással, a 
többi sort szünetekkel tagolhatjuk. 
A bemutató olvasás után a gyerekek közül vállalkozók olvassanak el egy-
egy versszakot hasonló ütemezéssel ritmizálva! Majd elolvashatjuk együtt is 
kórusban, ütemes szövegmondással a verset. A kórust a pedagógus kar- és kéz-
mozgással vezényelheti.

Beszéljük meg: Ki lakik ebben a fában? Ki az a négy tündér? Melyiket mivel jel-
lemzi a költő?

5.2c Az én évszaktündérem 
Választható kreatívírás-feladatok a vers nyomán:
• A vers mintájára írj egy rövidke verset a saját, kedvenc évszakodról!
• Írd meg kedvenc évszakod tündérének a beszámolóját arról, mi mindent 

köszönhetsz neki! (Itt prózaszövegről van szó.)

5.2d Időfa
A vers és a mese alapján készítsük el az Időfát! A gyerekeket osszuk négy 
csoportba! (Ha hasonló létszámmal kedvelték az évszakokat, akkor történhet 
évszakok szerint is a csoportalkotás.)
Mindegyik csoport kapjon egy kb. A/3-as méretű nyers színű karton vagy vékony 
hullámkarton lapot, amelyre előre felrajzoltuk az időfa körvonalait! Azért kell 
előre megrajzolni, hogy a fák között ne legyen túl nagy eltérés, és majd jól illesz-
kedjenek.
Minden csoport vágja ki az Időfát, majd papírkivágással és -applikációval (színes 
és fehér papírok felhasználásával) díszítse fel úgy, ahogyan az adott évszakban 

JEGYZETEIM 

165

15
perc

15
perc

45
perc



JEGYZETEIM

kinéz! Szerepeljen rajta mindaz a szép és jó, amit az évszakról a versben és a 
mesében olvastak, illetve amit még elképzelnek a gyerekek! 
Ha elkészültek, a hossztengelye mentén hajtsunk félbe minden fát, és hátolda-
lukkal ragasszuk össze, hogy egy 3D-s Időfát kapjunk! Egy fa négy elemből áll, az 
évszakoknak megfelelően.

Az elkészítés menetéről találunk  képeket és sablont is a Reftantáron.
A minta alapján készítsünk megfelelő méretű sablont, amivel a kartonlapokra fel 
tudjuk rajzolni a faformát! Fontos, hogy tengelyesen szimmetrikus legyen, így lesz 
könnyen összeilleszthető négy elemből a fa.

Vedd figyelembe!
Egy csoportban 4-5 gyereknél ne legyen több! Ha nagyobb az osztálylétszám, 
inkább több fa készüljön!
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Gazdag Erzsi: Szűkeszten-
dő – Bőesztendő
Schein Gábor: Március-
ban jaguárok? 

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Székek
Évkör körcikkekre osztva 
(íves, félíves műszaki 
karton)
Fehér és színes papír, 
filctoll
Olló, ragasztó

Füzet, íróeszköz 

Rajzlap/írólap, rajzesz-
köz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A hónapok megsze-
mélyesítése, ezáltal a 
hónapok, születésnapi 
dátumok karakteressé, 
személyesebbé tétele.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vershallgatás, versértel-
mezés
Mozgásos játék, szüle-
téskör kialakítása
Születésnaptár készítése

Személyes évkör
45 vagy 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó, 

szöveg- és képalkotó óra 
(magyar, dráma, kreatív írás, vizuális kultúra)

A gyerekek a naptár, az évkör változásait éljék át megszemélyesítve, 
mesei, játékos nyelven! Tegyük ezáltal személyessé saját hónapka-
rakterüket, és figyeljék meg a többiekét is! Nem utolsósorban pedig 
figyeljünk az év során egymás születésnapjára!

Áttekintő vázlat
6.1 Szűkesztendő, bőesztendő  30 (45) perc 

6.1a Mesesarok  10 (15) perc
6.1b Születéskör  10 perc
6.1c Évkör szülinapokkal  10 (20) perc

6.2 Jaguár és feguár  15 (45) perc
Összesen:  45 (2x45) perc

A teret oly módon rendezzük át óra előtt, hogy legyen helye a 
mesehallgatásnak és székekkel kirakott évkör kialakításának is!
A kartonra rajzolt évkört előre el kell készítenünk, az órán már csak 
a feliratokat és a név-szülinap köröket kell elkészíteni, elhelyezni.
Ha szeretnénk megoldani a záró feladat órai kidolgozását, akkor 

a tanegységet két tanórásra is bővíthetjük. 

FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Szűkesztendő, bőesztendő 

6.1a Mesesarok 
Helyezkedjünk el a meseolvasáshoz, és a pedagógus olvassa fel Gazdag 
Erzsi: Szűkesztendő – Bőesztendő című verses meséjét! A gyerekek figyeljék meg, 
melyik hónap hogyan távozott az otthonából! 

• Miért mentek el a hónapok otthonról? Hogyan távoztak a hónap-gyerekek?
• Melyik hónap a fiú, melyik a lány? (Egyértelmű? Ahol nem, vitassuk meg!)
• Hogyan tértek vissza a hónap-gyerekek? Kik az Év unokái?
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MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Székek
Évkör körcikkekre osztva 
(íves, félíves műszaki 
karton)
Fehér és színes papír, 
filctoll
Olló, ragasztó

JEGYZETEIM

• Mit jelent a Szűkesztendő, és mit jelent a Bőesztendő kifejezés? Mikor volt szű-
kiben, és mikor volt bőviben az év? (Szűk volt, amikor még alig teltek napjai, bő 
lett, amikor már sok vagy minden nap eltelt belőle.)

6.1b Születéskör 
Alakítsunk ki 12 székből egy kört! Minden szék egy hónapot jelöl az évben. 
Minden gyerek álljon a mögé a szék mögé, amelyik hónapban a szülinapja van! 
Melyik hónapban születtek a legtöbben? – Ez a legbővebb hónap.
Melyik hónapban születtek legkevesebben (vagy nem született senki)? – Ez a 
legszűkebb hónap.

Vegyük ki a székeket, és készítsünk egy nagy születéskört az alapján, amikor 
születtek a gyerekek! Mindenki bekerül a körbe, méghozzá születési sorrendben. 
Azonos hónapon belül a napok sorrendje is számít. 
Mindenki vegyen fel egy olyan pózt a körben, ami szerinte leginkább kifejezi az ő 
születésének a hónapját és napját! 

6.1c Évkör szülinapokkal
Íves, félíves műszaki kartonra előre rajzoljunk egy nagy kört, amit osz-
szunk 12 körcikkre! A gyerekekkel írjuk fel, vagy rajzolt jelekkel jelöljük a hónapok 
neveit! Mindenki vágjon ki egy-egy kis kört színes papírból, amibe írja bele a 
nevét, születésnapját, és helyezze el az évkör megfelelő körcikkében! (A színeket 
a gyerekek maguk válasszák ki!)
A szülinapos évkör egész évben kint lehet az osztályban, emlékeztetve minket, 
mikor kit kell köszönteni.

Vedd figyelembe!
A hónap-feliratokat, jeleket is színes vagy fehér papírból kivágott cédulákra 
írhatják, rajzolhatják a gyerekek. Így mindenki a saját kis lapjain dolgozik, amit 
majd elhelyezhet az évkörön, ha elkészül. 
A szülinapos évkörre felkerülhetnek a gyerekek portréfotói is, de csak akkor, ha 
mindenki tud behozni ilyet.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A hónapnevek játékával 
a nyelvi és képi képzelő-
erő fejlesztése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása, értelme-
zése
Nyelvjáték-figurák rajzos 
ábrázolása
Mese- vagy versírás 

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap/írólap, rajzesz-
köz

 

6.2 Jaguár és feguár

Olvassák el a gyerekek magukban Schein Gábor: Márciusban jaguárok? című 
versét, és húzzák alá a hónapok neveit! 
Ellenőrizzük: Ki mit talált? Hány jó megoldás van? (csak a március)
Miért nem jó megoldás a jaguár vagy a feguár? Ők mi a csodák? Hogyan, miből 
lett a nevük? Milyennek képzeled őket? 

Válassz a feladatok közül:
• Rajzold le jaguárt és feguárt, akik úgy hasonlítanak egymásra, mint két tojás!
• Találd ki, mi történt velük a saját hónapjukban, és írj egy rövid történetet, me-

sét!
• Adj játékos fantázianevet a saját szülihónapodnak, és írj vele egy rövid verset! 

Ha kedved van több, más hónapot is bevonhatsz a játékba!

Vedd figyelembe!
A feladatok alapos kidolgozására egy tanórában aligha marad idő. Folytassák és 
fejezzék be a gyerekek otthon a választott feladatot!
Vagy bővítsük két tanórássá a tanegységet, így a kreatív rajzos, írásos feladatok 
órán is elkészíthetők és befejezhetők!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg 
a napirend fontosságát 
(akkor is, ha sok benne 
a játék).

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása, értelme-
zése
Napirend írása, képi 
ábrázolása

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, rajzeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A kozmikus jelenlét 
képzetének kialakítása 
az égitestek megszemé-
lyesítésével.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása és értel-
mezése
Festés, gyertyarajz, pa-
pírkollázs 

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, festőeszköz
Gyertya, színes papír, 
olló, ragasztó

JEGYZETEIM

Egyéb ötletek
FELADATOK LEÍRÁSA

7.1 Játszótér-napszakok 

Olvassuk el a gyerekekkel Acsai Roland: Játszótér című versét, elérhető a Reftan-
táron!
Beszélgessünk arról, hogy: 
• Meddig tart a reggel, meddig a délelőtt, délután, este, éjszaka? Mivé válnak 

ezek az időszakok a versben? Hogy lehet ez?
• Mit csinál a versben megszólított személy a különböző napszakokban? Mit gon-

doltok, ki lehet ő: gyerek vagy felnőtt?
• Te mit csinálsz a különböző napszakokban? Írd le a napirended!
• Szerinted mi benne a jó? Min kellene változtatni? Miért? Hogyan lehetne a vál-

toztatást megoldani?

Az évkörhöz hasonlóan a gyerekek ábrázolják kör alakban a napot, beosztva nap-
szakokra, és rajzolják bele a körcikkekbe, mikor mit csinálnak! 
Melyik napszakba jut a legtöbb játék?
Lerajzolhatják a napkört úgy is, mint egy játszóteret.

7.2 Nap-Hold szülinap

Olvassuk el László Noémi: Születésnap című versét, majd beszélgessünk róla a 
gyerekekkel (elérhető a Reftantáron)!

Vizuális műhelymunkával kapcsolódjunk a vers képeihez! 
Ötletek a képalkotáshoz:
• Hogyan ünnepelheti szülinapi buliját a Nap? – Festés aranysárga, illetve vörös, 

„mélyvörös” színekkel.
• És a Hold? – Rajz gyertyával, majd kék árnyalatokkal átfesteni a lapot.
• Szülinapi naptorta, holdtorta – festés vagy papírkollázs 
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Miről szól 
ez a téma? 

Miért fontos 
nekünk?

Mit szeretnénk 
elérni?

Az irodalmi művek segítségével szeretnénk 
felfedeztetni a gyerekekkel a nevek jelentését 
és jelentőségét. A „beszélő nevek” kódolása 
a mindennapi életben és az irodalmi, bibliai 
szövegek megértésében is elengedhetetlen, 

ezért nem árt minél korábban elkezdeni. 9-10 
éves korban a nyelvjátékok, humoros és komoly 

névkarakterek egy része már jól kódolható.

A neveknek legtöbbször jelentése van. Ha ezt 
nem tudjuk pontosan, akkor is van egy benyo-
másunk a név viselőjéről a neve alapján, ami 

nem mindig szerencsés. Családi neve, kereszt-
neve és beceneve vagy csúfneve alapján is 

valamilyen karaktervonással ruházzuk fel az 
illetőt, főleg az utóbbiak elég beszédesek le-

hetnek. Az irodalmi művekben is gyakran talál-
kozunk úgynevezett „beszélő nevekkel”, melyek 
szimbolikusan és játékosan a név viselőjének 

karakterére utalnak. Hasonló a helyzet a bibliai 
nevekkel, amelyek jelentése mindig összefo-
nódik a viselője életével, sorsával. Ezt mi sem 

kerülhetjük el, akkor sem, ha ma a névválasztás 
többnyire már nem a jelentés alapján történik.



FELDOLGOZOTT MŰVEK
Eörsi István: Halpagár

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény 

Írólap, filctoll
Tábla, színes kréta vagy 
táblafilc

Füzet, íróeszköz

Névkönyv, például: 
Bíró Ágnes – Ladó János: 
Magyar utónévkönyv 
(Vince Kiadó, 2016)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg, 
hogy a név hangulata 
nem azonos a gazdája 
személyiségével, egy 
ember kinézete pedig 
nem feltétlenül árul-
kodik arról, milyen is ő 
valójában.

JEGYZETEIM

Ki is az a Halpagár?
45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

(magyar, vizuális kultúra)

A neveknek legtöbbször jelentése van. Ám ha meghallunk egy 
nevet, és nem tudjuk, mit jelent, akkor is van egy elképzelésünk 
arról, hogy milyen lehet az illető, aki ezt a nevet viseli. A nevet 
ugyanis azonosítjuk az emberrel, ami nem mindig szerencsés. 
Eörsi István versének feldolgozása közben a gyerekek szembesül-

hetnek azzal, hogy a nevünket nem mi választjuk, éppen ezért nem biztos, hogy 
olyanok vagyunk, mint amilyennek a nevünk alapján elképzelnek bennünket. Sőt! 
Sokszor a kinézetünk is más, mint amilyenek valójában vagyunk.

Áttekintő vázlat
1.1 Rettenetes Halpagár  30 perc 

1.1a Milyen lehet Halpagár?  15 perc
1.1b Halpagár-nyomozás  15 perc

1.2 Az én nevem  15 perc 
1.2a Jó név / rossz név  5 perc
1.2b Újnév-kereső  10 perc

Összesen:  45 perc

A táblára való rajzoláshoz készítsünk elő színes krétát vagy 
táblafilcet! Nem árt, ha a medverajzhoz ötletelünk, vázlatokat 
készítünk, egyszóval felkészülünk rá. Ha mégsem akarunk mi raj-
zolni, a gyerekek közül is választhatunk egy jó rajzost, aki elkezdi 
a táblán a figurát.

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Rettenetes Halpagár  

1.1a Milyen lehet Halpagár? 
Milyen lehet az, akit Halpagárnak hívnak? Milyennek képzelitek el? 
Ötelteljünk!
Az ötletbörze után olvassuk fel Eörsi István: Halpagár című versének első 
verssza kát!
Most mit gondoltok, miféle szerzet ez a Halpagár? Ember? Ha nem ember, akkor 
mi lehet? És hogy néz ki?
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Ötletbörze: jellemzés név 
alapján
Karakterrajz filctollal
Nyomozás: Rekonstrukci-
ós rajz a vers alapján
Vers olvasása, 
értelmezése
Névváltoztatás, új név 
adása

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Írólap, filctoll
Tábla, színes kréta vagy 
táblafilc

Rajzoljátok le egy írólapra filctollal, milyennek képzelitek Halpagárt az első 
versszak alapján! 

Vedd figyelembe!
Már az első ötletelésnél észrevehetik a gyerekek a névben rejlő állatneveket: hal, 
agár. Ez alapján egy több állatból összetett fantázialény (mitológiai lény), vagy 
a két állat tulajdonságait ötvöző szerzet is lehet. De ez csak egy lehetőség. Ne 
szóljunk bele a gyerekek elképzeléseibe! 

1.1b Halpagár-nyomozás 
Mondjuk el a gyerekeknek, hogy a rendőrség nyomoz Halpagár után, hogy 
megállapítsák a kilétét, ezzel helyezzük szituációba a verset! Például így:
– Úgy tudom, önöknek van információjuk erről a Halpagárról, akiről igazság 
szerint azt sem tudjuk, hogy kicsoda, micsoda. Úgy tudjuk, Önöknek vannak 
fantomrajzaik Halpagárról! Kérem, mutassák be a rajzokat! (A vállalkozó gyerekek 
bemutatják a Halpagár-rajzokat.)
Hát ezzel nem mentünk sokra, mert ahány rajz, annyiféle Halpagárt ábrázol. De 
úgy tudom, létezik egy vers, ami felfogható egyfajta személyleírásnak. Azt kér-
ném, hogy versszakonként, hangosan olvassák fel a verset, hogy ennek alapján 
egy pontosabb rajzot tudjunk készíteni a keresett személyről.

Olvassák fel a gyerekek versszakonként hangosan a verset! Minden versszak után 
álljunk meg, és emeljük ki, milyen új dolgot tudtunk meg Halpagárról! 
Közben a táblán indítsunk el egy Halpagár rekonstrukciós rajzot! Az első rajzot 
(a medve körvonalait) lehet, hogy jobb, ha a pedagógus rajzolja fel (a 3. versszak 
után). A következő versszakoknál már rajzolhatnak a gyerekek.
Amikor készen van a rajz, és elolvastuk az utolsó versszakot is, beszélgessünk ar-
ról, hogy Halpagár valóban olyan félelmetes-e, mint amilyennek elképzeltük, és 
amilyennek az elbeszélő a vers elején látta! Miből gondolhatjuk, hogy valójában 
nem is olyan rettenetes Halpagár? Akkor szerintetek milyen lehet? 

• Segített-e Halpagár neve a nyomozásban? 
• Ha igen, mivel vezetett nyomra? Ha nem, mivel vezetett félre? 
• A névben rejlő szójáték csak véletlen lehet: hal-p-agár? Vagy szándékos vicc, 

tréfa? Mi lehetett vele a költő szándéka?
• Ti milyen nevet adnátok ennek a medveforma szelíd lények, ami jobban kifejezi 

a tulajdonságait? Vagy maradjon csak Halpagár?

Variáció
Szabadfoglalkozás idejében vagy szorgalmi feladatként a gyerekek folytathatják a 
Halpagár-rajzokat. 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Névkorrekció: A gyerekek 
válasszanak maguknak 
olyan nevet, ami a leg-
jobban kifejezi őket.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Névválasztás, indoklással 
(írásban)
Névkönyv használata

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Névkönyv, például: 
Bíró Ágnes – Ladó János: 
Magyar utónévkönyv 
(Vince Kiadó, 2016)

JEGYZETEIM

1.2 Az én nevem  

1.2a Jó név / rossz név 
Beszélgessünk arról, hogy ki az, aki szereti a (kereszt)nevét! Miért? 
Ki az, aki nem? Miért?

1.2b Újnév-kereső
A nevünket nem mi választjuk, éppen ezért egyáltalán nem biztos, hogy 
kifejezi, milyenek is vagyunk valójában. Gondolkozz el rajta, hogy szerinted mi-
lyen név illik hozzád a legjobban! Írd le a nevet a füzetedbe, és néhány mondat-
tal indokold is meg, hogy szerinted miért ez lenne a legjobb név számodra! Ha 
nincs ötleted, használd az utónévkönyvet! 
Aki úgy érzi, hogy neki teljesen megfelel a neve, az is írja le, hogy miért elégedett 
vele! Miért az a név fejezi ki őt a legjobban, amit a szülei választottak neki?

Variáció
Nem biztos, hogy a gyerekek meg tudják indokolni, miért tetszik, vagy nem tet-
szik a saját nevük vagy egy másik név. Ezért, ha túl nehéznek tartjuk a feladatot, 
a szülinapos évkörhöz hasonlóan (05-2. téma, 6. tanegység) készíthetnek a gye-
rekek egy névkört is, amelyen jelölik a nevüket, annak jelentését, és azt a becéző 
formát, ami a legjobban tetszik nekik (tehát nem feltétlenül azt, amin szólítani 
szokták őket!).

Házi feladat lehet, hogy a gyerekek kérdezzék meg otthon, miért éppen ezt a 
keresztnevet kapták, amit majd mondjanak is el (ha szeretnék) például egy 
szabadfoglalkozáson. (A téma köré ismét egy jó, kiadós, „spontán” beszélgetés 
szervezhető.)
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Eörsi István: Bumburi
Csukás István: Lackó… 
(részlet)
Magyar népi névcsúfoló 
mondókák (online)
Ijjas Tamás: Tánc

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Otthonról hozott alvós 
állat, baba, játéktárgy

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Névjátékok
3x45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 

(magyar, kreatív írás)

Majdnem minden gyereknek van az osztályban beceneve, de ha ott 
nem, akkor otthon biztosan becézik valahogy. A csúfolódás is elég 
gyakori, szinte nincs olyan gyerek, akit ne csúfoltak volna valami-
kor. Az irodalmi alkotások és a kreatívírás-feladatok segíthetnek 
a gyerekeknek megérteni a csúfnevek és a becenevek közötti kü-
lönbséget. Humorral, derűvel sokszor áthidalható ez a különbség.

Áttekintő vázlat
2.1 Bumburi  45 perc

2.1a Alvós állatok  10 perc 
2.1b Ki lenne Bumburi?  10 perc
2.1c Ki az a Bumburi?  15 perc
2.1d Bumburitulajdonságok 10 perc

2.2 Lackó  45 perc
2.2a Lackó nevei 15 perc
2.2b Csúfolódók, csipkelődők  15 perc
2.2c Névjátékok  15 perc

2.3 Becéző  45 perc 
2.3a Becenevek  5 perc
2.3b Mosolypanka  10 perc
2.3c Becenévadó  30 perc

Összesen:  135 perc

Szóljunk előre a gyerekeknek, hogy behozhatják azt a játékálla-
tot, babát vagy játéktárgyat, amivel aludni szoktak. Nem kötelező, 
csak az hozza el, aki szívesen megmutatja a többieknek. Csak ak-
kor adjuk ki ezt a feladatot, ha BIZTOSAK VAGYUNK BENNE, hogy 
senkit sem csúfolnak majd miatta. Ha fennáll a veszélye, inkább 
a Variációban leírt megoldást válasszuk bevezető játéknak!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg, 
hogy csúfolódás és 
csipkelődés, viccelődés 
között keskeny a határ-
vonal. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Alvós játékok bemuta-
tása
Vers olvasása, értelme-
zése
Jellemzés a név alapján, 
tulajdonságok gyűjtése, 
karakterformáló szerepe

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Otthonról hozott játék-
tárgyak
Grafitceruza

JEGYZETEIM

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Bumburi 

2.1a Alvós állatok 
A gyerekek mutassák be alvós állataikat, babáikat, tárgyaikat! Mondják el, 
hogyan hívják őket, és miért kapták ezt a nevet! Ha nincs, adhatnak most nevet.

Variáció
A feladat megoldható úgy is, hogy a gyerekek nem hozzák be kedvenc alvós 
állatukat, babájukat, tárgyukat, csak beszélnek róla. Így kevésbé intenzív az érzel-
mi hatás, inkább a képzelet lép működésbe. A veszély is kisebb, hogy valamelyik 
gyerek megbántódik, mert a többieknek valamiért nem tetszik az alvós állata, ba-
bája, tárgya. Aki nem szívesen beszél róla, annak most nem is kell megszólalnia. 

2.1b Ki lenne Bumburi? 
Milyen plüssállatnak adnátok azt a nevet, hogy Bumburi? Miért?
Ki kaphatná ezt a nevet az emberek közül? (Gyerek vagy felnőtt is szóba jöhet.) 
Ha valakit így hívnának, a neve alapján mit gondolnál róla?
Szerintetek a Bumburi inkább csúfnév vagy becenév?
Mikor lenne csúfnév? Mikor becenév?

2.1c Ki az a Bumburi? 
A pedagógus olvassa fel Eörsi István: Bumburi című versének első három 
versszakát (az Utóiratig)!
• Mit gondoltok a hallottak alapján, ki vagy mi lehet Bumburi? 
• Miért kell rá vigyázni?
• Kinek szól a vers? Kit szólít meg a beszélő? 
• Mit csinál az, akit megszólít, a különböző versszakokban? (1: jár, rohan, 2: úszik, 

pancsol, 3: száll, repül) 
• Miért félti tőle a beszélő Bumburit?

Olvassátok el magatokban az utóirat két versszakát! 
• Most milyennek látjátok Bumburit? 
• Mi történhetett vele? 
• Ki ő? 
• Ki néz vissza a tükörből?

2.1d Bumburitulajdonságok
Kire lehetnek igazak ezek az állítások? Egy gyerekre? Plüssállatra? Mese-
lényre? Vagy valaki másra, aki bennünk lakik?
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg, 
hogy csúfolódás és 
csipkelődés, viccelődés 
között keskeny a határ-
vonal. A becenév viszont 
szeretetből fakad.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szöveg olvasása, értel-
mezése
Beszélgetés, véleményal-
kotás, vita
Csúfolók megismerése és 
kifejező hangos olvasása 
Névjátékok, rím- és mon-
dókaalkotás

csimbókos, de szőrtelen
kéknél zöldebb, zöldnél kékebb
bömbölődzik, csöndesen
roppant nagy, de szörnyen apró
alva éber, ébren alvó

Vedd figyelembe!
A költő sem ad több magyarázatot, sem egyéb támpontokat. Így a fantáziánkra és a 
név hangulatára van bízva, meg a felsorolt paradox tulajdonságokra, ki lehet Bum-
buri. Mindenesetre gyerekkel is azonosítható, aki örökké kócos, tele van kék-zöld 
foltokkal, könnyen sírva fakad, mégis nagy dolgokat képzel, bár apró termetű, és 
gyakran álmodik, még ébren is. Akár a következő szöveg főszereplője, Lackó.

És persze bumburis a helyesírása, nehezen megy neki a szövegtagolás, mert csak 
úgy árad belőle a szó. Ha felfedezzük, hogy a versszöveg tagolása következetlen, 
mert hol kiteszi a vesszőt a költő, hol nem, mondhatjuk azt, hogy a szöveg karak-
tere is olyan bumburis.

Variáció
Ha marad még időnk, folytassuk Bumburi történetét szóban!Lehet ez a tanórát 
záró közös mese- vagy történetalkotás, amikor egymáséhoz fűzzük a monda-
tainkat. (Nem kell leírni, így a helyesírásunkat senki sem nézi, és a beszédünk 
nyugodtan lehet bumburis.)

2.2 Lackó

2.2a Lackó nevei
Olvassák el a gyerekek magukban Csukás István: Lackó… című írását, ami 
igazából az Utazás a szempillám mögött című meseregényének kezdete. 
• Milyennek mutatja be a főszereplőt az író? Hányféle néven szólítják? 
Húzd alá a mindet! 
• Melyiket szereti legjobban? Miért? 
• Mi jellemzi még a fiút? 
Húzd alá a tulajdonságait jelző kifejezéseket is!

Önálló munka után beszéljük meg a válaszokat!
Majd tegyük fel a kérdést: 
• Van-e olyan tulajdonság, amiben hasonlít Lackó és Bumburi? 
• Mit gondoltok, miért nem rajongott Lackó a Laci-Paci névért?
• Szerintetek milyen név ez a Laci-Paci? Csúfnév vagy becenév?
Vitát is nyithatunk a kérdésről.
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2.2b Csúfolódók, csipkelődők 
A Reftantáron kárpátaljai mondókákat (Magyar népi névcsúfoló mondó-
kák) találhatunk P. Punykó Mária – Hutterer Éva gyűjtésében, közöttük névcsúfo-
lókat is. A Lackóra ezt találjuk:

Lackó, 
pipadohányzacskó!

Olvassunk fel még néhányat!

A gyerekek döntsék el, hogy melyik valóban csúfolódás, melyik csipkelődés, és 
melyik születhetett csak a szójáték kedvéért. 
Valószínű, hogy nem fognak mindben egyetérteni, hiszen van, ami az egyik 
gyereknek bántó, a másiknak nem. És az sem mindegy, hogy aki mondja, milyen 
szándékkal teszi. 
Vegyük elő például az Anna névhez kapcsolódó csúfolókat:

Anna, 
Csípjen meg a hangya!

Anna, 
Kiborult a kanna!

Anna, 
A feje kanna!

Mondjátok valamelyiket (egyénileg vagy kórusban):
• Bántó módon, agresszív, sértő szándékkal
• Csúfolódva, gúnyolódva
• Poénkodva, de nem bántó szándékkal
• Csipkelődve, egy kicsit életet lehelve a bánatos Annába
• Szerelmesen, mint aki az érzéseit akarja így kifejezni

Ugye, nem mindegy, hogyan mondjuk? És az sem, a másik minek veszi.
Vitassuk meg, hogy ezek a mondókák valóban csúfolók vagy sem! Mikor és miért 
érezhetik az Anna nevű gyerekek úgy, hogy csúfolják őket?

15 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek fedezzék fel a 
becenév kifejező erejét, 
benne a szeretetkapcso-
lat nyelvi gesztusát.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Vers hangos olvasása 
Vers értelmezése 
Becenévadás
Kreatív írás: mese, tör-
ténet, vers a becenevet 
viselő főszereplővel

2.2c Névjátékok 
Keressünk az Anna és a Lackó névre olyan rímes sorokat, amelyek tényleg 
nem csúfolók, hanem kedves, baráti rigmusok! Például:

Anna,
Tejjel teli kanna! 

Anna,
Égből hulló manna!

Lackó,
cuki pandamackó.

Lackó,
barátságos fickó.

Írjanak a gyerekek hasonló pozitív „névcsúfolókat” bármilyen ismert névre! Aki 
szeretné, fel is olvashatja.

Vedd figyelembe!
A mondóka és rímalkotás történhet egyénileg, párban vagy kis csoportban is, ahogy 
jobban megy a munka. Csak figyeljünk oda, hogy ne bohóckodják el a dolgot!

2.3 Becéző 

2.3a Becenevek 
Neked mi a beceneved otthon és a suliban? Melyiket szereted? Miért? 
Melyiket nem? Miért?
A családodban vannak-e más becenevek is? Milyenek? Neked melyik a kedven-
ced? Miért? Melyik becenév a legkifejezőbb? 

2.3b Mosolypanka 
Olvassuk el Ijjas Tamás: Tánc című versét! Vállalhatja valaki egyedül, 
hangosan a felolvasást, miközben a többiek követik szemükkel a szöveget. Lehet 
több vállalkozó is egymás után.

Majd beszéljük meg: 
• Hogyan becézték a kislányt a szülei? Mit fejeznek ki ezek a nevek? 
• Milyen lehet az a kislány, akinek a beceneve Mosolypanka és Csillagom? 
• Miért táncol Mosolypanka szíve, ha a szülei megszólítják?
• Miért táncol még akkor is, ha fél, vagy ha úgy érzi, nem szeretik?
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Vedd figyelembe!
Hogy táncolnak a juharhelikopterek? Ha találunk vagy tudunk szerezni juharter-
mést, legegyszerűbb bemutatni.
Ha nem, akkor is megnézhetünk egy képet a Reftantáron, talán felismerik a gye-
rekek.

2.3c Becenévadó 
Találj ki a Mosolypankához hasonló, kedves beceneveket a barátaidnak, 
rokonaidnak, szeretteidnek, magadnak! Írd le ezeket, és írd melléjük, melyik név 
mit fejez ki! 

Válaszd ki az egyik becenevet, és írj egy rövid mesét, történetet vagy verset, ami-
nek a főszereplője ezt a nevet viseli! 

Végül mondják el a gyerekek a legjobb beceneveiket, és olvassanak fel az írásaik-
ból!
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Kányádi Sándor: Három 
székláb
Méhes Károly: A bánatos 
radiátor

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Internet, projektor, 
hangfal 

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Ismerjék fel a gyere-
kek tárgyak ikerneveit 
a szövegben, illetve 
fedezzék fel nyelvünk 
ikerszavait.

Vicces tárgyak
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó 

és szövegalkotó óra 
(magyar, ének-zene, kreatív írás) 

A tárgyaink sokszor olyan erősen hozzánk nőnek, hogy még nevet 
is adunk nekik. Ezek a nevek sokszor viccesek, és kifejezik a tárgy 
tulajdonságait és a hozzájuk fűződő viszonyunkat. 
A névadásban rejlő nyelvi játék gyakran hangzásával is kifejező, amit 
felfedezhetünk a versben és a rokon hangzású, játékú szavakban. 
Ennek nyomán elengedhetjük a fantáziánkat egy-egy mese erejéig.

Áttekintő vázlat
3.1 Vicces tárgyak  45 perc

3.1a Billeg-ballag  15 perc
3.1b Ki az ikerpárod?  15 perc
3.2c Ikermese  15 perc

3.2 Tárgyak meséi 45 perc 
3.2a Tárgyak és neveik  5 perc
3.2b Radiátor-mese 15 perc
3.2c Közös tárgymese 15 perc
3.2d Saját tárgymese 10 perc
(3.2cd Vicces tárgyak 25 perc)

Összesen:  2x45 perc

Az osztályunk fogalmazási készségétől függ, hogy a közös vagy 
önálló meseírásra tesszük inkább a hangsúlyt. Egyéni vagy páros, 
csoportos differenciálásra is alkalmasak a feladatok.

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Vicces tárgyak

3.1a Billeg-ballag 
Nézzük meg a Kányádi Sándor: Három székláb című versére készült 
animációs filmet a Reftantáron! A verset a Kaláka együttes megzenésítésében 
halljuk.
Tanuljuk meg énekelni, miközben olvassuk hozzá a szöveget! Végül táncolhatunk 
is rá, ha van hozzá kedvünk! 
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zenehallgatás, énekta-
nulás, tánc
Vers olvasása, értelme-
zése
Ikerpár-, ikerszókereső 
játék
Mondat- és szövegalko-
tás ikernevekkel

JEGYZETEIM

• Kik a vers szereplői? A széklábak neve elég beszédes. Miről mesélnek? 
• Hogyan képzeled el a kisszék életét ezekkel a lábakkal? A kisszéknek nincs 

neve. Neki milyen nevet adnál? 
• És a kisszék gazdája ki lehet? Mit gondoltok, szereti-e ezt a székét? Miért? Miből 

derül ki?

Vedd figyelembe!
Kányádi Sándor: Három székláb című verse szerepel a 2. osztályos állami olva-
sókönyvben is (I/121. o.), ezért a gyerekek már valószínűleg ismerik. Fontos vers, 
tárgyakkal és nevekkel való játéka, zeneisége miatt érdemes most újra elővenni. 

3.1b Ki az ikerpárod? 
Billeg és Ballag akár ikrek is lehetnek. Nemcsak a széklábforma hasonlít, 
hanem a hangzásuk is. Hasonló ikerpárok rejtőztek el azokban a nevekben, me-
lyeket kis lapokon találtok. Mindenki kap egyet, vajon megtalálja-e az ikerpárját? 
Az egymásra talált párok álljanak a tábla elé!
Miután minden pár megvan, a párok úgy foglalhatnak újra helyet, ha a neveiket 
(az ikerszót) hangosan felolvassák.

Vedd figyelembe!
Az ikerszavak elő- és utótagját írjuk külön-külön cédulákra, nagy kezdőbetűvel. 
Annyit cédulát készítsünk elő, hogy minden gyereknek jusson! (Páratlan osz-
tályétszám esetén a pedagógus is kap egy cédulát.) A következő ikernévpárok 
szerepelhetnek a lapokon: 

Billeg-Ballag
Csiszeg-Csoszog
Kipeg-Kopog
Tityeg-Totyog
Dirmeg-Dörmög
Izeg-Mozog
Cseng-Bong
Illan-Villan
Fidres-Fodros
Irgum-Burgum
Gyim-Gyom
Ancsa-Pancsa
Cica-Mica
Ugra-Bugra
Tere-Fere
Ici-Pici
Csiri-Biri
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A névadás érzelmi 
azonosulással jár, amit a 
tárgyaink felé is gyako-
rolhatunk.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Mese olvasása és értel-
mezése
Névadás tárgyaknak
Mesealkotás közösen és 
egyénileg
(Interaktív multimédiás 
feladat)

Az óra további részében az ikerpárok egymás mellé ülhetnek, és együtt dolgoz-
hatnak. 

3.2c Ikermese 
Alkossatok ikerszavakból ikerneveket, és írjatok velük vicces, érdekes 
mondatpárokat! Például:

Dirib darabol.
Darab diribel.
Dirib darabolja a répát.
Darad diribel, mind a dáthás dücsök.

A legjobb ikernévpárral vagy ikernévhármassal írjatok egy rövid mesét! 
Az előbbi példa nyomán:
Élt egy szakács, volt három fia. A legkisebb: Dirib. A legnagyobb Darab. A középső: 
Diribdarab. Az apjuk befogta őket dolgozni, egész nap répát megy krumplit diri-
beltek-daraboltak. Már nagyon unták a dolgot… Stb.

Vedd figyelembe!
Nem baj, ha a gyerekek csak a mondatírásig jutnak. A meseírás, illetve a mese 
folytatása lehet választható házi feladat is.

3.2 Tárgyak meséi 

3.2a Tárgyak és neveik 
Nálatok szokás-e a tárgyaknak nevet adni? Milyen neveik vannak a tárgya-
itoknak?

3.2b Radiátor-mese 
Olvassák el a gyerekek magukban Méhes Károly: A bánatos radiátor című 
meséjét, és figyeljék meg, milyen nevei vannak a tárgyaknak! 
Soroljuk a neveket, és beszéljük meg, miért különös ez a névadás! 
• És a főszereplőnek mi a neve? Ez a név honnan való? (A KitKat egy csokimár-

ka, a Kitekat pedig egy cicatáp neve. A gyerekek könnyen felfedezhetik, hogy a 
Kitkat is ikernév, vagyis ikerszó.) 

• A neve alapján ki lehet a főszereplő? Fiú vagy lány az illető? Miért? (A Kitkat a 
Katalin, Kati becézése lehet.)

• Milyen kapcsolatban van Kitkat a tárgyakkal? Miért kellett megvigasztalnia a 
Radiátort?
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3.2c Közös tárgymese
Nézzünk szét a termünkben Kitkat szemével, és nevezzük el a tárgyakat! 
Keressünk egy-egy jellemző tárgyat/tárgynevet, fedezzük fel a köztük lévő kap-
csolatot, és alkossunk együtt egy tárgymesét! 

Vedd figyelembe!
A mese közös szövegalkotással készül, ami kezdődhet a szereplők kiválasztásával, 
a kapcsolatuk jellemzésével, és egy fontos probléma, esemény kiválasztásával. 
Majd valaki elkezdi, és a vállalkozók egy-két mondattal folytatják a történetet, a 
pedagógus moderáló jelenlétével.

3.2d Saját tárgymese
A közös tárgymese után mindenki képzelje el a szobáját, ahol lakik, és ír-
jon a saját fontos tárgyai szerepeltetésével egy rövid mesét! A meseírást az órán 
elég elkezdeni, befejezése otthoni feladat lehet.

Variáció
3.2c-d Vicces tárgyak
Nézzük meg a Tárgyak nevei című tankocka képeit! Vajon mi lehet a képe-
ken szereplő tárgyak neve? 

Válasszanak a gyerekek a képek közül egyet, és írjanak egy rövid, vicces mesét az 
általuk elnevezett tárgyról! 
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Miklya Zsolt: Pintyszép-
ségverseny
Keresztesi József: A Hegyi 
Zsupsz
Keresztesi József: A Lápi 
Trotty természetrajza

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projek-
tor, hangfal 

Madárhatározók, mada-
ras könyvek

Füzet, íróeszköz
Írólap, rajzeszköz

Hegyi Zsupsz 
és Lápi Trotty

2x45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra, 
bibliai utalással 

(magyar, hittan, természetismeret, kreatív írás)

Az állatok közül soknak beszélő neve van. Ez általában az állat 
valamelyik tulajdonságát fejezi ki, és gyakran hangzósságával is 
ábrázol, jellemez. A konkrét állatnevekből kiindulva jutunk el a 
gyerekekkel odáig, hogy ők maguk is alkossanak egy képzeletbeli 
állatot, és írják le a természetrajzát próza- vagy versformában. 

Áttekintő vázlat
4.1 Állatok nevei  45 perc

4.1a Állatnévadó  15 perc 
4.1b Pintyem, pintyem… 15 perc
4.1c Beszélő madárnevek  15 perc

4.2 Zsupszok és Trottyok  45 perc 
4.2a A Hegyi Zsupsz  10 perc
4.2b A Lápi Trotty  15 perc
4.2c Képzelt állatok természetrajza  20 perc
(4.2c Rímkereső  20 perc)

Összesen:  2x45 perc

Szerezzünk be madárhatározókat, madaras könyveket, melyekben 
lehetőleg van állatnévmutató! Felkészülhetünk további (a versben 
szereplő) pintyfélék, madárfajok internetes keresésére is.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek fedezzék 
fel az állatok „beszélő” 
neveit, és maguk is al-
kossanak hasonlókat!

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés az állatok 
neveiről
Bibliai párhuzam megis-
merése
Állatnévadó és névértel-
mező játék
Interaktív multimédiás 
feladatok
Vers olvasása, értelme-
zése
Madarak és madárnevek 
megismerése, összeha-
sonlítása
Képzeletjáték madárne-
vekkel
Közös mese: szóbeli 
szövegalkotás

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Madárhatározók, mada-
ras könyvek

JEGYZETEIM

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Állatok nevei

4.1a Állatnévadó 
• Neked van-e valamilyen állatod? Mi a neve? Miért pont ezt a nevet ad-

tad neki?
• Mit gondoltok, miért pont úgy hívják az állatokat, ahogyan nevezzük őket? Miért 

kutya a kutya, cica a cica?
• És persze kutyából, cicából is hány fajta van, és azoknak mennyi neve? Milyen 

kutyafajtákat, cicafajtákat ismertek? 

A Biblia tanúsága szerint Ádám, az első ember nevezte el az állatokat. Vagyis az 
állatok neve emberi eredetű:
Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi ma-
darat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi; mert minden élőlény-
nek az a neve, aminek az ember elnevezi.
1Mózes 2,19

Ha rátok bízta volna Isten ezt a feladatot, milyen nevet adtatok volna a táblára 
vetített állatoknak? (Új állatnevek című tankocka a Reftantáron)
Az állatok eredeti neve: kaméleon, tapír, manul, hörcsög, imádkozó sáska, med-
veállatka, pandahangya, papucscsőrű madár, narvál

4.1b Pintyem, pintyem…
A pedagógus olvassa fel Miklya Zsolt: Pintyszépségverseny című versét 
kellő dinamikával! Hányféle pintynevet hallotok? Meg tudjátok számolni? (11 név 
szerepel. Akinek sikerül megszámolni, külön jutalmat érdemel.)

Olvassák el a gyerekek is a verset, és húzzák alá a pintyfélék neveit!
(Teljes nevükkel: zebrapinty, havasi pinty, fenyőpinty, erdei pinty, zsezse, zöldike, 
meggyvágó, kenderike, tengelic, keresztcsőrű, csicsörke)
Valamennyien a pintyfélék családjába tartoznak, a pinty tehát a „családnevük”. A 
teljes név a fajnevet, a pintyfajtát jelenti. 
A fajnév sokszor beszédes, és olyan tulajdonságot jelez, ami alapján fel lehet 
ismerni a madarat.

Hat pintyfajt „indítunk” a Pintyszépségverseny című tankockánk szépségverse-
nyén, olyanokat, amiknek a neve is árulkodó, mert van benne valami, ami a ma-
dár tulajdonságára utal. Először próbálják meg párosítani a gyerekek a neveket a 
madarakkal, majd a véleményük (esetleg szavazataik) alapján rendezzük szépség 
szerinti rangsorba őket!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A képzelet fejlesztése, 
átjárás a képzelet és 
valóság, nyelvjáték és 
referenciális (valóságnak 
megfelelő) nyelv között.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mímes-mozgásos játék
Versek olvasása, értel-
mezése
Fantáziajáték
Kreatív írás: képzelt állat 
leírása
(Rímkeresés, rímalkotás)

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Írólap, rajzeszköz

A vers is „eredményt hirdet” a második versszakban. Mit tudunk meg ebből, mi 
a végeredmény? Ki ért vele egyet, ki nem? Indoklással mondják el a gyerekek a 
véleményüket, vitát is rendezhetünk!

Vedd figyelembe!
Honnan ismerős a nyitó mondat: „Pintyem, pintyem, mondd meg nékem, ki a 
legszebb a vidéken?” A kérdést a gyerekeknek is feltehetjük.
Hófehérke meséjében a gonosz mostoha kérdezi bűvös tükrétől: „Tükröm-tük-
röm, mondd meg nékem, ki a legszebb a vidéken?”
A szépségverseny győztese a vers szerint maga a vidék, ami megszépül a pintyektől.

4.1c Beszélő madárnevek 
Megkereshetjük az interneten a versben szereplő többi pintyfaj képét is. 
Keressünk madárhatározóban, madaras könyvben további madárneveket, ame-
lyek beszédesek, elárulnak valamit a madárról! 
Például milyen lehet a neve alapján a csuszka, ökörszem, kárókatona, pász-
tormadár, barázdabillegető, süvöltő, rozsdás csuk, nyaktekercs, szalakóta, lap-
pantyú, őszapó, barátkaposzáta, tüskebujkáló stb.?
Találjatok ki mesei tulajdonságokat is a nevek alapján! Milyen karakterűnek kép-
zelitek a madarat egy állatmesében vagy egy versben?

Alkossatok mesét közösen, amiben a megismert madarak közül szerepelnek páran! 
(Például: Miről beszélget Süvöltő, a Rozsdás Csuk és Őszapó egy őszi reggelen?)

4.2 Zsupszok és Trottyok 

4.2a A Hegyi Zsupsz 
A gyerekek olvassák el magukban Keresztesi József: A Hegyi Zsupsz című 
versét, majd jelenítsék meg mozgással a címadó lényt:
Képzeljétek el, hogy ti vagytok a Hegyi Zsupsz!
Lent ültök a völgyben.
Felnéztek a hegy tetejére. De szép!
Eszetekbe jut, hogy fel kéne menni oda? De hogyan?
Lassan feltápászkodtok.
Tesztek egy lépést. Kettőt. Talán hármat is.
De hirtelen visszacsúsztok a lejtőn, és fenékre ültök… 
Stb.

Mit gondoltok, milyen lehet a Kőszáli Puff? Játsszuk el az ő mozgását is! 
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4.2b A Lápi Trotty 
Olvassuk el Keresztesi József: A Lápi Trotty természetrajza című versét! 
• Mit tudunk meg a versből a Lápi Trottyról?

• Hol él?
• Mikor élénkül meg?
• Mi a fő ellensége?
• Mi a népi elnevezése?
• Mit eszik?
• Miért jó házi kedvencnek?
• Milyen hangot hallat? Alkossunk trottykórust, utánozzuk a Lápi Trotty hangját!
• Mire kell vele vigyázni? Mit érdemes elkerülni?
• Milyen valós állatra hasonlít?

• A versekben található előnevek (Hegyi, Kőszáli, Lápi, Mocsári) mire utaltak 
legtöbbször? 

• Milyen fantáziaállat-neveket alkotnál a következő előnevekkel? (Villámgyors 
névasszociációs játék: ami hirtelen az eszükbe jut, már mondhatják is a gyere-
kek. Nem baj, ha bekiabálnak.)
Szirti
Havasi
Házi
Mezei
Kerti
Erdei
Parti
Vetési
Széki
Leveli
Homoki
Folyami

4.2c.Képzelt állatok természetrajza 
Találj ki te is egy képzeletbeli állatot, adj neki fantázianevet, és írd le a 
természetrajzát! Írhatsz prózaszöveget, de ha megtetszettek a rímjátékok, írhatsz 
rímes-ritmikus formában is. 
Ha jut rá időd, rajzold le magát az állatot is!

Vedd figyelembe!
A gyerekek kedvelik ezt a témát, és előfordulhat, hogy belelendülnek a beszél-
getésbe. Nem baj! A képzeletbeli állat természetrajza lehet, szorgalmi vagy házi 
feladat, esetleg közös, de szabadon választható délutáni tevékenység is. 
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Variáció
A vizsgált versek nyelvi leleményei, szójátékai is megérnek egy feladatsort, 
amivel kiegészíthetjük és bővíthetjük az órát. A képzeletbeli állat természetrajza 
ebben az esetben is szorgalmi vagy házi feladat lehet. 

Rímkereső 
Keresd meg a verssorok végén, és húzd alá azokat a szavakat, amelyek 
egybecsengenek, rímelnek a Lápi Trotty névvel! 
Hány különböző sorvéget találtál? (Hatot: úgy-ahogy / vízbepotty / trottykurutty 
/ hörghurutty / egyre fogy / …száju Klotty)

A talált rímszavak többségére mi jellemző? Milyen szavak ezek? – Hangutánzók, 
mert valamilyen hangot utánoznak, a hangzásuk az adott hangra emlékeztet. A 
trottykurutty a békák hangjára emlékeztet, akik úgy zenélnek: kutykurutty. De 
még a béka név helyett is szoktuk mondani, hogy kutykurutty.
Hasonló módon a fürj sajátos, ritmikus hangjára azt mondjuk, hogy pitypalattyol, 
és magát a fürjet is nevezik úgy, hogy pitypalatty. „Szól a pitypalatty.”

Vizsgáld meg a többi sorvéget is! Milyen szabályszerűséget veszel észre? (páros 
rímek)
Melyik rímpár tetszik legjobban? Miért?
Alkossunk hangutánzós vagy szójátékos rímpárokat! Kinek van ötlete? (Szóbeli és 
írásbeli feladat is lehet, de viszonylag gyors, villámszerű legyen!)
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Oravecz Imre: anyu más-
hogy Erzsi
Kántor Péter: Göncölsze-
kér
Kányádi Sándor: Névte-
len mese
Miklya Luzsányi Mónika: 
Egy furcsa névadó

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal 

Füzet, íróeszköz

Rajzlap vagy írólap
Festés eszközei vagy 
filctollak

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék 
meg, hogy csak akkor 
szólítunk keresztnéven 
valakit, hogyha közel 
egyidősek vagyunk, és 
személyes, bensősé-
ges a viszonyunk vele. 
Hivatalos személynek a 
szerepét kifejező névvel 
adunk tiszteletet.
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Neveden szólítottalak
Minimum 3x45 perces komplex témanap 

(magyar, vizuális kultúra, hittan)

A nevünk összefonódik az életünkkel. Nem mi határozzuk meg, a 
szüleinktől kapjuk, mégis meghatároz minket. Családi és keresztne-
vünknek egyaránt története, jelentése és jelentősége van. A bibliai 
történetekben is megfigyelhetjük a nevek szerepét, fontosságát.

Áttekintő vázlat
5.1 Keresztnevek  45 perc 

5.1a Keresztnévgyűjtés  15 perc
5.1b Máshogy mindenki más  10 perc
5.1c Göncölszekerezés  15 perc

5.2 A nevek hatalma  45-60 perc 
5.2a A névtelen ember  15 perc
5.2b Bátor Opos legendája  10 perc
5.2c Családi címer  20-45 perc

5.3 Egy furcsa névadó  45 perc 
5.3a Miért ez a nevem?  10 perc
5.3b Egy furcsa névadó  20 perc
5.3c Jobbról balra  15 perc

Összesen:  min. 3x45 perc

A gyerekek előre kérdezzék meg otthon, hogy miért pont azt a 
nevet kapták, amit a szüleik választottak!
A címerkészítésen múlik, hogyan szervezzük az órákat, ennek 
megfelelően készítsük elő a rajzolás vagy festés eszközeit is!

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Keresztnevek 

5.1a Keresztnévgyűjtés 
A gyerekeket osszuk 4-5 fős csoportokba! Öt perc alatt melyik csoport tud 
több keresztnevet összegyűjteni? A csoportok olvassák fel a gyűjtésüket!
Tudjuk-e, miért „kereszt”-név a keresztnév? Mi köze van a kereszthez? Ki volt már 
keresztelőn? Mit tapasztalt? Milyen volt?

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

5. 
tanegység

45
perc

15
perc
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Keresztnévgyűjtés
Versolvasás és -értel-
mezés
Hangos, ütemező olvasás
Csillagkép egyeztetése a 
nevével
Vonulós játék

Vedd figyelembe!
A keresztnév: keresztelés + név jelentésű, a német Taufname tükörfordítása. Más 
szóval utónév, amit a magyar nyelvben a vezetéknév (családnév) után írunk.

Variáció
Koncentráltabb és izgalmasabb lehet a névgyűjtés, ha versenyszerűen zajlik. 
Készítsünk elő annyi betűkártyát, ahány csoportot alakítunk! Minden csoport 
húzzon egy betűt! A versengés arról szól, hogy a kihúzott betűvel (mint kezdőbe-
tűvel) melyik csoport tud több keresztnevet összegyűjteni öt perc alatt. Mond-
hatjuk azt is, hogy valójában a betűk versenyeznek, tehát a „legtermékenyebb” 
betűt kiálthatjuk ki győztesnek. Szét lehet válogatni a győztes neveit női és 
férfinevekre.

5.1b Máshogy mindenki más 
A gyerekek olvassák el Oravecz Imre: anyu máshogy Erzsi című versét!
• Ki beszél a versben? Neki mi lehet a neve? Kb. hány éves lehet? 
(Oravecz Imre: Máshogy mindenki más című könyvéből megtudjuk, hogy a 
versbeszélő egy Niki nevű „aprócska kislány”, aki még óvodás.)
• Miért lehetett furcsa Nikinek, hogy anyu másként Erzsi, apu meg Pista, a doktor 

bácsi pedig Viki?
• Hogyan szólítja egyébként ezeket az embereket a gyerek?
• Ti ismertek mindenkit a keresztnevén? Tudjátok, mi a keresztneve az anyukátok-

nak, apukátoknak, a tanító néninek, a napközis tanító néninek, az igazgató bácsi-
nak, a konyhás néninek vagy a postás bácsinak? Kit melyik nevén szólítotok?

• Miért nem ismerjük annyira az iskolai dolgozók vagy a hivatalos személyek ke-
resztnevét? Kiket szoktunk csak a keresztnevükön szólítani? Mikor szólíthatunk 
egy felnőttet a keresztnevén?

5.1c Göncölszekerezés 
Olvassuk el Kántor Péter: Göncölszekér című versét közösen! Előbb az 
értelmezést követő hangsúlyokra figyelve. Majd a vers ütemeire figyelve, melyek 
4-4 szótagos egységekből állnak. Dülöngélve olvashatunk, amikor is egy-egy 
ütemre jobbra vagy balra, illetve előre vagy hátra dőlünk. Ha lassan olvasunk, 
lassan dülöngélünk, ilyenkor lassú a szekér. Ha gyorsabban olvasunk, gyorsabban 
dülöngélünk, ilyenkor gyorsabban megy a szekér.

Nézzük meg a Csillagképek című tankocka feladat csillagképeit a Reftantáron, és 
keressük meg közöttük a Göncölszekeret!
Ismertek még csillag(kép)neveket?

Végül mozgassuk meg egy kicsit a gyerekeket, játsszunk vonuló játékot („vonato-
zás” helyett most szekerezés), amivel átvezetjük őket a következő feladathoz!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg, 
hogy a családi nevünk is 
kifejez minket, a csalá-
dunkat, az őseinket. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Meseolvasás 
Szerepjáték
Név-legenda megisme-
rése
Címerkészítés

JEGYZETEIM

Te hova utaznál a Göncölszekérrel? Álljunk fel, kapaszkodjunk egymásba, és utaz-
zunk együtt, mintha a Göncölszekéren ülnénk, és a Tejúton haladnánk!
Hova utazunk? Meseországba!

Vedd figyelembe!
A versforma ütemhangsúlyos felező nyolcas, ahol a 8 szótagos sorok 4-4 szótagos 
ütemekre tagolódnak (még akkor is, ha emiatt egy szó szétvágódik). A költő a har-
madik sort külön sorokba is töri, így lesz a 3-4. sor a felező nyolcas fél-fél sora:

Jaj, de messze, | jaj, de régen 
Göncölszekér | megy az égen. 
Megy a szekér, |
mintha állna, 
mintha csak u|tasra várna. 

Akárki lesz | az utasa, 
nem lesz annak | több panasza. 
Elringatja |
tarka álma, 
megy a szekér, | mintha állna. 

A versforma meghatározását (ütemhangsúlyos felező nyolcas) nem kell a gyere-
kekkel közölni, ez a pedagógusnak szóló háttérinformáció. Az ütemező ritmizálás 
erre épül, ezért nem árt, ha tisztában van vele.
A versforma felfedezése alkalmas differenciálásra. A nyelvileg érettebb, érdek-
lődő gyerekekkel megkereshetjük a szótagokat, jelölhetjük a hangsúlyt, ütemvo-
nalat. Míg a többiek számára elég, ha a szótagokat megszámolják. A hangsúlyos 
olvasás, ütemes mozgás pedig mehet közösen.

5.2 A nevek hatalma

5.2a A névtelen ember 
A gyerekek olvassák el Kányádi Sándor: Névtelen mese című meséjét, 
majd beszélgessünk róla!
Milyen élete volt a szegény embernek, amíg nem volt neve? Játsszuk el! Gyűjtsük 
ki a versből a parancsokat! Valaki vállalja el a szegény ember szerepét, és telje-
sítse a parancsokat! A gyerekek kitalálhatnak új parancsokat is, de vigyázzunk, ne 
legyenek megalázóak vagy veszélyesek! 
Milyen neve lett később a szegény ember utódainak? Vajon miért?
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MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap vagy írólap
Festés eszközei vagy 
filctollak

5.2b Bátor Opos legendája 
Nézzük meg a gyerekekkel a Báthory család címerét a Reftantáron elér-
hető azonos című tankockában! Mit ábrázol? Hallgassuk meg előbb a gyerekek 
gondolatait, ötleteit! 

Beszéljünk a gyerekeknek arról, hogy a Báthory család több fejedelmet is adott 
Erdélynek! Birtokaik a mai Nyírbátortól a Kárpátok vonaláig terjedtek. A Báthory 
család címere egy sárkányt és három sárkányfogat ábrázol, ugyanis a Báthory 
család őse, Bátor Opos (más néven Vid), aki az itáliai Velencéből származott, 
és Szent István seregében harcolt. Hősiessége jutalmául kapta meg a királytól 
az Ecsedi-láp környéki birtokokat. Igen ám, de a legenda szerint akkoriban egy 
sárkány tanyázott a lápban, így azt megközelíteni sem lehetett. Opos azonban 
megölte a sárkányt, és hogy a rettegő nép megbizonyosodjon a szörnyeteg halá-
láról, kitörte három fogát. Ezért szerepel a sárkány és a sárkányfog a Báthoryak 
címerében. 

Vedd figyelembe!
Ez a történet először a Képes Krónikában (1360 körül) szerepel. 
A legendák alakulását is jól példázza a Báthoryak és a sárkány motívumának 
alakulása. Báthory Gábort 1604-ben orgyilkosok megölték. A nép nagyon szerette 
a fiatalon meghalt fejedelmet, akit a nyírbátori református templomban rava-
taloztak fel. Bátor Opos legendás sárkányölését hamarosan áttestálták Báthory 
Gáborra. Ezt a legendát még az 1980-as években is Báthory Gáborral mesélték az 
Ecsedi-láp pákászai a néprajzkutatóknak. 
Megjegyzendő még (amit a gyerekeknek nem kell feltétlenül tudni), hogy a 
Báthory/Bátori név kétféleképpen írandó: Bátori István erdélyi fejedelem, de 
Báthory Gábor, aki szintén erdélyi fejedelem volt.

5.2c Családi címer 
Neked jelent-e valamit a vezetékneved? (Például: Szűcs, Kovács, Nagy, Far-
kas stb.) Ha nem (vagy nem tudod), milyen „beszélő” nevet adnál a családodnak? 
(Például: Erős Markó Imre) 
Rajzoljátok vagy fessétek meg a családotok címerét!

Vedd figyelembe!
A címerfestés megoldható egyszerűen, filctollal is. Ekkor elég a feladatra kb. 20 
perc. Ám sokkal izgalmasabb és szebb alkotások születhetnek, ha hullámpapírra, 
temperával festenek a gyerekek. Ekkor egy teljes tanórát szánjunk a festésre!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg, 
hogy a nevünknek 
jelentősége van, akár 
szeretjük, akár nem. 
Érdemes kinyomozni a 
nevünk történetét.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Bibliai történet olvasása 
és értelmezése
Írásfordító játék
Titkos üzenet írása

JEGYZETEIM

5.3 Egy furcsa névadó 

5.3a Miért ez a nevem? 
A gyerekek előre kérdezzék meg otthon, hogy miért pont azt a keresztne-
vet kapták, amit a szüleik választottak! 
Beszélgessünk: 
• Ki az, aki szereti a nevét, ki az, aki nem? Miért igen, miért nem? (A családi és 

keresztnevekről is szó lehet.)
• Mit tudtál meg a keresztnevedről, miért kaptad éppen azt?

5.3b Egy furcsa névadó 
A gyerekek olvassák el a bibliai történet Miklya Luzsányi Mónika: Egy fur-
csa névadó című átiratát magukban, majd beszélgessünk róla!
• Kivel találkozott Zakariás a templomban?
• Miért nem akart hinni az angyalnak?
• Mi lett a büntetése?
• Miért volt furcsa a családtagok számára, hogy Jánosnak akarják nevezni a kisfiút?
• Tudjátok-e, ki lett ez a János, amikor felnőtt?
• Ha a gyerekek tudják, ki volt Keresztelő János, beszélgessünk róla egy kicsit, ha 
nem, akkor mi meséljünk róla! 
• A történetben szerepel egy nagyon fontos név: a Messiás. Ki ő? Mit tudunk róla? 
• Mi köze lesz hozzá Jánosnak, amikor felnő?

5.3c Jobbról balra 
Mutassuk meg a gyerekeknek a héberül leírt János nevet a Reftantáron, 
majd beszélgessünk kicsit a héber írásról!
Fontosabb sajátosságai:
• Jobbról balra halad. 
• Nincsenek magánhangzókat jelölő betűk, csak pontok jelölik a helyüket.
Próbáld ki:
• Írd le a neved jobból balra! (A betűk nem fordulnak meg.)
• Írd le még egyszer jobbról balra, de magánhangzók nélkül!

Írj egy titkos köszönő levelet a szüleidnek a héber írásmód szerint! Ne legyen túl 
hosszú, elég egy-két mondat is, de jobbról balra íródjon, és ne legyenek benne 
magánhangzók (helyüket egy kis ponttal jelölheted)! Ha több sor van, a sorok 
lefelé haladnak. 

Vedd figyelembe!
Ha szorosan igazodni kell a csengetési rendhez, és előtte címerfestés van, az 
utolsó feladat elhagyható, hogy beleférjen a 45 perces festési feladat (a szünet 
bevonásával).
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg, 
hogy a természet kin-
cseinek nincs szükségük 
névre, az ember az, aki 
nevet tud adni nekik.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása és értel-
mezése
Névadó játék
Rajzolás, festés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, rajzolás, festés 
eszközei

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek készítsenek 
névkalendáriumot, ezzel 
gondolják át az évet, és 
kapcsolják össze névna-
pokkal, személynevekkel.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Fantáziajáték
Versolvasás
Mímes-mozgásos játék
Kreatív írás: névkalen-
dárium
Névnapkör készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Évkör körcikkekre osztva 
(íves, félíves műszaki 
karton), színes papír, 
filctoll, olló, ragasztó

Egyéb ötletek
6.1 A nevesincs patak

A névtelen ember társa lehet a névtelen patak. (Lásd Kányádi Sándor: Névtelen 
mese című meséjét az 5. tanegységben!)
Olvassuk el Szepesi Attila: A nevesincs patak című versét, és figyeljük meg, a 
patak számára mit jelent a névtelenség! Van-e szüksége névre?
Kinek van arra szüksége, hogy egy patakot, hegyet vagy csillagképet elnevezzen? 
Miért?

Szerepel mégis egy név a versben. Melyik az?
Tudjátok-e, hol van Korond? Mit jelenthet ez a név?
Korond Erdélyben, Székelyföldön található. Neve vagy a korom vagy a korong, 
korongolás szóból származik. Lakói hagyományosan fazekassággal foglalkoznak, 
messze földön híres a korondi kerámia. 

Ha te lehetnél a patak névadója, milyen nevet adnál neki?
Rajzold le vagy fesd le a patakot, a kép címe a patak új neve legyen!

6.2 Naptár nevekkel 

A gyerekek próbálják kitalálni, ki vagy mi lehet a Csizió! Ötleteljünk!
Olvassuk el Weöres Sándor: Csizió című versét!
Ki találta meg benne a saját nevét?
Mozgásokkal kövessük a verset! Egyvalaki olvassa, a többiek mozogják le a cse-
lekvéseket!

Írjatok ti is hasonló Csiziót – névkalendáriumot – néhány általatok kedvelt névre! 
(Nem fontos versformában írni.)

A szülinapos évkörhöz hasonlóan (05-2. téma, 6. tanegység) készíthetnek a gye-
rekek névnapkört is, amelyen jelölik a nevüket és névnapjuk időpontját (több 
időpont esetén azt, amikor a névnapjukat tartják).
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek áttételes 
módon tudják kifejezni a 
félelmeiket. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Vers olvasása, értelme-
zése
Filmrészlet megtekintése
Rajzolás
Imádság írása

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, rajzeszköz
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Vedd figyelembe!
A Csizió egy öröknaptár, ami hasznos tanácsokkal látta el olvasóit. A várható 
időjárástól kezdve a mezőgazdasági munkákon keresztül az egyszerűbb orvoslási, 
betegápolási vagy akár állatgyógyászati tanácsokig igen sok mindent tartalma-
zott, nem egyszer verses formában. Először a 16. században nyomtatták ki, és 
olyan sikere volt, hogy még a két világháború között is újra kiadták. 

6.3 Mumusok 

6.3a Félelmeink 
Beszélgessünk: Hogyan lehet legyőzni a félelmet? Te mitől félsz?
Olvassuk el, mitől fél a kislány Finy Petra: Fekete Péter című versében! (A szöveg 
elérhető a Reftantáron.) Hogyan tudja legyőzni a félelmét? Hogyan segíthet neki 
ebben Fekete Péter?

6.3b A mumus 
Mi az a Mumus? Hogyan lehet legyőzni? Nézzünk meg egy részletet a Harry 
Potter című filmből a Reftantáron, amely szerint a „varázslásnál” van egy sokkal 
jobb módszer a félelmeink legyőzésére!

6.3c Rajzold le a mumusodat! 
Rajzold le a mumusodat úgy, ahogyan Lupin professzor javasolja!

6.3d Imádság írása  
A Biblia a varázslást határozottan tiltja, de az a filmből is kiderül, hogy 
nem igazán hatékony módszer a félelmeink ellen. A nevetés is jó, de Isten igéje 
szerint van egy sokkal jobb módszer. Mit gondoltok, mi az?
Írjatok egy rövid imádságot, amelyben elmondjátok Istennek a félelmeiteket, és 
kéritek a segítségét!

Vedd figyelembe!
Az imádság az egyik legszemélyesebb dolog a világon! A gyerekek most ne olvas-
sák fel az imádságaikat! Viszont adjunk lehetőséget rá, hogy megmutathassák! 
Ha érett rá a csoport, és imaszokásainkhoz illeszkedik, imakört is tarthatunk a 
témában, amikor aki szeretne, hangosan imádkozhat a félelmei legyőzéséért.

45 
perc

10
perc

10
perc

20
perc

5
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek a vers, a kép 
szimbolikus ábrázolá-
sán keresztül éljék át a 
félelem kifejezését. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Vers olvasása, értelme-
zése
Rajzolás
Versfilm megtekintése
Ábrázolások 
összehasonlítása

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, rajzeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek váljanak 
motiváltabbá a szemét-
gyűjtésre, de legalább 
a rím-újrahasznosító 
játékra.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása, értelme-
zése
Rímalkotó módszerek 
megfigyelése
Bibliai párhuzam felfe-
dezése
Rímpárok alkotása, 
versírás
Napi szemétgyűjtés
Szelektív gyűjtés lehető-
ségének megteremtése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Szemétgyűjtés eszközei

6.4 Hátteki

Olvassuk el Ranschburg Jenő: Hátteki  versét, amely elérhető a Reftantáron! 
• Kik a vers szereplői? Ki beszél? 
• Ki az a Hátteki? Honnan kapta a nevét?
• A gyerek félelme hogyan nagyítja fel Hátteki tulajdonságait? 
• Te hogyan képzeled el a vers alapján Háttekit? Rajzold le!

Rajzolás után nézzük meg a vers alapján készült versfilmet is a Reftantáron!
Hasonlítsuk össze a film és a gyerekek Hátteki-ábrázolásait!

6.5 Vers-öko

Manapság egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a fenntarthatóságra, amelynek 
egyik, az iskolában is megvalósítható eszköze a szelektív hulladékgyűjtés, illetve 
a szemétgyűjtés a környezetünkben. Ám ez nem túl vidám dolog. Egy játékos, 
ötletgazdag vers azonban motiváltabbá teheti a gyerekeket erre a feladatra is.

Olvassuk el Kovács András Ferenc: Lapát Elek című versét a Reftantáron!
Beszélgessünk: 
• Hogy tetszett a vers? Mi tetszett benne? Mi nem tetszett? Miért?
• Hogyan dolgozott Lapát Elek?
• Hogyan dolgozott a költő? Figyeljük meg néhány módszerét:

Név-újrahasznosítás: 
Miből lett a „főhős” neve? Milyen rímszót talált a névre a költő? 
Lapát Elek / lapátolok – Hogy lett az Elekből olok? Mi változott? (A magas 
e-hangok mély o-hangokká váltak.)

Rím-újrahasznosítás:
Keressünk még példákat olyan rímekre, ahol az első rímszóból csak néhány 
hang átalakításával lesz a második. Például:
Elek → kelek
Tolok → dolog
Járta → járda
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Érzékenyítés: Vegyük 
észre, hogy ami nekünk 
természetes, másoknak 
elérhetetlen lehet. De aki 
jóval a mi színvonalunk 
alatt él, az is ember. Neki 
is jár(na) név, munka, 
megbecsülés.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása, 
értelmezése
Papír- vagy textilkollázs 
portré készítése két 
élethelyzetről

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Gyűrt színes papírok 
vagy maradék textil-
anyagok
Rajzlap, olló, ragasztó
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Szemét-újrahasznosítás:
Milyen rímpárt kap a „szemetem” szó?
Mit hoz ki a szemétből a szeretet? 
Mire utalhat a „mindennapi szemetem” kifejezés? 

Alkossunk hasonló módszerekkel rímpárokat! 
Megírhatjuk Lapát Elek mindennapi munkájának egy-egy új versszakát is.

Hogy ne csak a szánk járjon, tegyük lehetővé a gyerekek számára a mindennapi 
szemétgyűjtést szelektív gyűjtők, kukák beállításával, felelősök kijelölésével stb.!

Kapcsolódó
Belemagyarázás nélkül állíthatjuk, hogy a „mindennapi szemetem” az Úri imád-
ságban szereplő „mindennapi kenyér” párhuzama (Máté 6,11). Lapát Elek minden-
napi „tápláléka” a szemét, amit el kell takarítania („fogyasztania”). 

6.6 Foltember

Olvassák el a gyerekek Krusovszky Dénes: Foltember című versét a Reftantáron! 
Beszélgessünk: 
• Kiről szól a vers? Mit tudunk meg róla? Megtudjuk-e a nevét? Miért nincs neve? 
• Hogy szoktuk nevezni az ilyen embert? A saját nevén? 
• Mi lehet a saját, valódi neve? 

Készítsék el a gyerekek a Foltember teljes alakos képét vagy arcképét papír- vagy 
textilkollázs technikával! A papírok közül legalkalmasabb a gyűrt papír, és kifeje-
zőbb, ha tépjük a papírfoltokat, nem ollóval nyírjuk ki. A gyűrt és tépett papírfe-
lület fejezi ki leginkább a Foltember kisemmizett helyzetét.

Mi lenne, ha Foltember újra nevet, munkát és rendes ruhát kapna? Készítsék el a 
gyerekek a portréját így is!

Vedd figyelembe!
A kollázskészítés történhet egyéni, de páros vagy csoportmunkában is, ahol a 
gyerekek megoszthatják a feladatokat.

45 
perc
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Miről szól 
ez a téma? 

Miért fontos 
nekünk?

Mit szeretnénk 
elérni?

A gyerekek fedezzék fel, hogy az emlékeink 
illatok, színek, hangok és hangulatok hatására 
is előhívhatók. Szeretnénk, hogy az irodalom, a 
mozgás, a tánc, a zene és a vizualitás eszköze-
ivel átéljék a tél örömeit, rácsodálkozzanak az 

évszakok gazdagságára. 

A tél talán a legkevésbé kedvelt évszak, pedig 
rengeteg szépséget és örömöt rejt, amit ér-

demes újra felfedezni a gyerekekkel közösen. 
Emellett az többi évszakkal együtt az évkörben 

elfoglalt helyét is megfigyelhetjük ebben a 
témában.



FELDOLGOZOTT MŰVEK
Dániel András: Este
Mészöly Ágnes: Télbefőtt 

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Illatos, szagos dolgok

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Anyagok, eszközök a 
télbefőtt, vagy a hógömb 
készítéséhez
Írólap, rajz- és íróeszköz
Fonal vagy szalag, textil-
anyag
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Télbefőtt
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó 

és szöveg- és tárgyalkotó óra 
(magyar, kreatív írás, technika)

A gyerekek által megismert szövegekben az emlékek kerülnek a 
középpontba, így maguk is felismerhetik egy-egy illatban a saját 
emlékeiket, és egy kreatív írásgyakorlat során meg is fogalmaz-
hatják azokat. Majd a saját kezükkel készíthetnek télbefőttet vagy 
hógömböt, amely a téli élményekre emlékezteti őket. 

Áttekintő vázlat
1.1 Emlékek és illatok  45 perc

1.1a Illatfelismerés  10 perc 
1.1b Kicsibácsi befőttjei  15 perc
1.1c Mit érzel?  10 perc
1.1d Az én Kicsibácsi-befőttem  10 perc

1.2 Télbefőtt  45 perc 
1.2a Versolvasás  15 perc
1.2b Az én télbefőttem  30 perc

Összesen:  2x45 perc

Alaposabb előkészületet igényel az anyagok, eszközök, tárgyak 
„begyűjtése” vagy megvásárlása az illatfelismeréshez és a télbe-
főtt vagy hógömb készítéséhez. A gyerekek számára is kiadhatjuk 
előre a gyűjtőfeladatot.
A télbefőtt rajzos, írásos változata a verbális, vizuális intelligen-
ciájú gyerekek számára jó differenciáló lehetőség. (Nem minden-
kinek elég ügyes a keze, ezért lehet, hogy szívesebben ír vagy 
rajzol. Ha megengedjük a választás lehetőségét, az kedvez a téli 
hangulat adekvát kifejezésének.)

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

1. 
tanegység
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek fedezzék fel, 
hogy az emlékekhez 
különböző érzékletek: 
illatok, színek, hangok, 
sőt ízek is kötődnek.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Illatfelismerés
Szöveg olvasása, értel-
mezése
Képzeletjáték, névadás
Szituációs játék
Kreatív írás: hangulat-
leírás

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Illatos, szagos dolgok

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Emlékek és illatok

1.1a Illatfelismerés 
Vigyünk be különböző erős illatú dolgokat, ami a télre emlékeztetheti a 
gyerekeket! Például: narancs, fenyőág, fahéj, mézeskalács stb.
A gyerekek üljenek körbe, csukják be a szemüket, a pedagógus pedig vigye körbe 
a tárgyakat, és mindenki szagolja meg egyenként! 
Majd beszéljük meg, hogy milyen évszakra emlékeztetnek minket ezek az illatok! 
Miért? Milyen emlékeitek kötődnek ezekhez az illatokhoz?

Vedd figyelembe!
Fontos, hogy a gyerekek ne lássák és ne fogják meg a tárgyakat! Ám ha a peda-
gógus egyedül viszi azokat körbe, az elég hosszadalmas, ezért kiválaszthat maga 
mellé néhány segítőt a rátermett gyerekek közül. Legjobb, ha minden tárgynak 
van egy „illatmestere”, akik egyszerre indulnak el osztály különböző pontjairól 
(például padsoronként).

1.1b Kicsibácsi befőttjei 
A gyerekek olvassák el Dániel András: Este című meséjét!
• Miket gyűjtött Kicsibácsi? 
• Ez miért furcsa, érdekes? 
• Mi hogyan tudjuk összegyűjteni a számunka kedves esték „illatát”?
Most hunyjátok be a szemeteket, és képzeljetek el egy ilyen estét! Mondjátok el, 
mit éreztek! 
• Miért jó ez az este? 
• Miért érdemes a megőrzésre? 
• Milyen illatokat éreztek? Milyen hangokat hallotok? Milyen színeket láttok? 
Nevezd el az estét valamelyik 
• illatról,
• hangról,
• színről,
• hangulatról!
Milyen neveket kapott az este? Mit tudnál még elmondani annak az estének a 
hangulatáról?

Vedd figyelembe!
A képzeletjátékba bevonhatunk más érzékleteket is, nemcsak az illatokat. Így a 
hangok, színek, hangulatok neveit is használhatjuk, ha ezzel nem kavarjuk össze 
a gyerekeket.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek gondol-
kozzanak el kedvenc 
téli emlékeiken. 
Készítsenek, illetve 
írjanak, rajzoljanak erre 
emlékeztető jelet is.
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1.1c Mit érzel? 
Képzeljük el, hogy kinyitjuk Kicsibácsi egyik befőttjét, és abból kiszáll egy 
illat! Milyen emlékképhez kötődhet ez az illat? 4-5 fős kis csoportban játsszátok 
el azt a jelenetet, amit emlékként meg akart őrizni Kicsibácsi azzal az illattal!

Vedd figyelembe!
A szövegben négy illat van megemlítve: korom, faforgács, penész, babér. Kisebb 
osztálylétszámmal elég is négy csoportot alkotni. Ha több csoportra van szükség, 
akkor néhány csoport kitalálhatja, mi lehet az elszállt illat, elrepült este, vagy mi 
lesz, amit a következő héten gyűjt majd Kicsibácsi.

1.1d Az én Kicsibácsi-befőttem 
Írjatok rövid fogalmazást arról, hogy ti milyen eseménynek, hangulatnak 
őriznétek meg az illatát! Persze nevet is adjatok az illatnak!

Vedd figyelembe!
Kicsibácsi esti-éjszakai illatokat, hangulatokat gyűjt, ám a gyerekek számára nem 
biztos, hogy ez a napszak a legmotiválóbb. Ezért ebben a feladatban már kinyit-
hatjuk az „orrunkat” a többi felé is: hadd válasszanak a gyerekek, melyik napszak 
illata kedvesebb nekik!
Kinyithatjuk a feladatot más érzékletek felé is, ha a gyerekek a korábbi képzelet-
játékban jól tudtak élni a lehetőséggel. Így lehet színes vagy hangos reggelünk, 
hangulatos délutánunk, ízes esténk stb. Több érzéklet is összevonható egy kifeje-
zésben, például egy morgós reggel egyszerre hangos és hangulatos. Egy kakaóil-
latú vacsorának pedig az ízét is érezzük, nem csak az illatát.

1.2 Télbefőtt  

1.2a Versolvasás 
A pedagógus olvassa fel hangosan Mészöly Ágnes: Télbefőtt című versét, 
miközben a gyerekek szemmel követhetik a szöveget! 
• Mi mindent talált a versbeszélő a télbefőttekben? 
• Neked melyik tetszik a legjobban? 
• Te mit táraznál be a télből, hogy a nyári hőségben kéznél legyen?
Néhány idegen eredetű szó, illetve rövidítés is magyarázatra szorul, amit nem 
biztos, hogy értenek a gyerekek:
• esztéká = a szakorvosi rendelőintézet régi neve; az SZTK a társadalombiztosítás 

központjának rövidítése volt a szocializmus idején (Szakszervezetek Társada-
lombiztosítási Központja)

• fád = kedvetlen, unalmas, uncsi
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Vers olvasása, értelme-
zése
Áthajlások megfigyelése, 
hangos olvasás
Beszélgetés, téli emlékek 
felidézése
Télbefőtt, hógömb 
készítése dekorációs 
anyagokkal
Alternatív lehetőség: téli 
élmény rajzos, írásos 
rögzítése – elhelyezése 
befőttesüvegben

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Anyagok, eszközök a 
télbefőtt, vagy a hógömb 
készítéséhez
Írólap, rajz- és íróeszköz
Fonal vagy szalag, textil-
anyag

• snassz = hitvány, selejtes, szegényes
• nassol = torkoskodik, nyalakodik

Figyeljük meg a verssorokat! Észrevesztek-e valami visszatérő szabályszerűséget?
Visszatérnek rövidebb sorok, méghozzá mindig 4 hosszabb sor után.

Számoljátok meg a szótagok számát is a hosszú és rövid sorokban!
8 és 4 szótagosak: 4 hosszú, 8 szótagos sor után jön mindig egy rövid, 4 
szótagos.

Figyeljétek meg azt is, a rövid sor hogyan kapcsolódik a hosszú sorokhoz: telje-
sen különálló vagy szorosabb a kapcsolat? 

A rövid sorok mindig egy hosszú sorhoz kapcsolódnak szorosan, és ha olvas-
suk, szünet nélkül egybe is kell olvasni ezeket. Próbáljuk ki! Például:

s ha a nyarat nem kedvelem, 
lecammogok.

Majd felnyitok 
egyet mindjárt a sok közül. 

Azaz talán 
legyen inkább a síelés,

Olvassuk el újra hangosan verset, és ügyeljünk a megfigyelt helyekre! Ki próbálja 
meg? 
Részekre tagolhatjuk a verset a rövid sorok előtt vagy után, a mondathatáron. 
Hét szakaszra tudjuk osztani, és mindet más olvashatja el.

Vedd figyelembe!
A poétikai jelenség neve: enjambement = áthajlás, átkötés. Lényege: az egyik 
verssorban kezdődő mondat folytatódik a következő sorban. Tehát a verssorha-
tár kettévág egy mondattani egységet, ami disszonanciát eredményez. Ezzel a 
hatással fejez ki valamit, teremt hangulatot a költő. (Mindezt nem kell definíció-
szerűen ismertetni a gyerekekkel, a maguk fogalmi szintjén viszont felfedezhetik, 
megfogalmazhatják a lényegét.)
Az áthajlások miatt (főleg, ha gyengébben olvasó osztályról van szó) a verset 
először a pedagógus olvassa fel!

1.2b Az én télbefőttem 
Készítsünk a gyerekekkel télbefőttet úgy, hogy egy kisebb (2 dl-es) be-
főttesüveg kupakjára belülről különböző téli terméseket, ágakat (toboz, tuja, 
berkenye) ragasztunk, majd az üveget ráfordítjuk és rácsavarjuk a kupakra, és így 
lezárjuk. A befőttesüveg így fejjel lefelé, a kupakján áll.
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Ha apró műanyagtárgyakat használnak a gyerekek (virágdekor webshopokban 
sokféle téli témájú dekortárgy kapható, viszonylag olcsón), akkor hógömböt is 
készíthetnek.
A hógömb készítésének a leírása elérhető a Reftantáron.

Vedd figyelembe!
A hógömbbe lehetőleg csak műanyag tárgyakat rakjunk, mert a fém korrodál, a 
szerves anyag könnyen megbüdösödik, megrothad. 
A télbefőtt (hógömb) készítése egy teljes tanórát is igénybe vehet!

Variáció
Befőttesüvegbe nemcsak dekorációs tárgyakat, hanem papírtekercsre írt szöve-
get, rajzot is elhelyezhetünk, mintha palackpostát készítenénk. Szerezzünk be eh-
hez egy nagyobb, szélesebb szájú befőttesüveget, amibe a gyerekek mind belete-
hetik majd a tekercseiket! Később bármikor felbonthatjuk a télbefőtt tekercseken 
tárolt ízeit, hangulatait.

Papírlapra rajzoljanak vagy írjanak le a gyerekek egy-egy olyan téli eseményt, 
hangulatot, ami számukra kedves, emlékezetes, és jó lesz rá később, akár nyáron 
is emlékezni. Aki az írást választja, az inkább prózában fogalmazzon! (Aki mégis 
verset szeretne írni, annak a szabadverset javasoljuk, mert a kötött szótagszámú, 
szabályos rímelésű vers könnyen megköti a gondolkodást. Így az élmény eredeti 
„íze” megváltozik.)

A papírlapot, ha túl széles, hajtsuk hosszában ketté, tekerjük fel, és kössük át 
szalaggal vagy vastagabb fonállal! Így helyezzük el a befőttesüvegben! Az üveg 
tetejére maradék textilanyagból készíthetnek a gyerekek kis fedőtakarót is. Ez a 
fedőnél szélesebb körlap, amit a fedőre hajtva zsineggel, fonallal kötünk meg.
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Géczi János: Cserepembe 
jégvirágot vetek
Finy Petra: Jégjátszótér
Kányádi Sándor: Tél 
derekán

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal 

Jégbuborék-készítés 
anyagai, eszközei
Rajzlap, rajzeszközök
Virágültetés anyagai, 
eszközei

Jégjátszótér
45 perces vagy 2x45 perces 

komplex szövegfeldolgozó, mozgásos óra 
(magyar, testnevelés)

A tél rengeteg örömet ad, de a mai gyerekeket sokszor nehéz 
kirobbantani a szobából, a tabletjük vagy telefonjuk mellől. A 
versek megismerésével, a képekkel és a havas-jeges játékokkal 
szeretnénk elérni azt is, hogy kedvet kapjanak a kinti játékhoz, a 
havazáshoz, jegezéshez. Így lesz a nyelvi élmény is teljes.

Áttekintő vázlat
2.1 Jégvirágok  45 perc

2.1a Fele sem igaz  5 perc
2.1b Ablakomba jégvirág  15 perc
2.1c Jégjátszóterek a világban  10 perc
2.1d Versbe faragott jégjátszótér  15 perc

2.2 Játék a hóval, jéggel  45 perc
2.2a Csattog a fagy  5 perc
2.2b Hómulatság, jégbuborék  40 perc
vagy:
2.2 Virágrajz, virágültetés  45 perc

Összesen:  1x45 / 2x45 perc

Az első óra előkészítése a szokásos, a második viszont az időjá-
rástól függ. Így vagy a havazós tornaórát vagy a jégbuborék-fú-
vást vagy a tantermi tevékenységet készíthetjük elő, az ott leírt 
tevékenységeknek megfelelően.
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2. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek csodálkozza-
nak rá a tél örömeire, és 
arra, milyen nyelvi játék-
ra készteti ez a költőket.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Fele sem igaz játék
Találós kérdések
Vers olvasása, értelme-
zése
Képzeletjáték
Nyelvjátékok, nyelvi 
eszközök a versben
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FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Jégvirágok

2.1a Fele sem igaz 
Vajon mit láthattok a képeken? (Mi lehet ez? című tankocka a Reftantáron)

A három állítás közül melyik igaz a képekre?
1. Nagy hidegben az ablakra lerakódó pára kívülről megfagy, és virághoz hason-

ló alakzatokat hoz létre.
2. Az Északi-sarkon jégbe fagyott növények képeit látjuk.
3. Nagyító alatt ilyen változatos képet mutatnak a deres levelek.

És erre a három állításra mi lehet a válasz?
Ha kihajt, itt az ősz. 
Ha virágzik, itt a tél. 
Ha elhervad, itt a tavasz.

Olvassuk el Géczi János: Cserepembe jégvirágot vetek című versét, és megkapjuk 
a választ!

2.1b Ablakomba jégvirág 
• Mit tudtunk meg a jégvirágról?
• Mit nem tudtunk meg róla?
• Mi van vele nyáron?
Egy találós kérdés ezt mondja:

Télen virágzik,
Nyáron elszárad.

Mivel játszik a találós kérdés és a költő? 
A jégvirág jelentésével. Mert szó szerint a jégvirág megfagyott pára, ami virághoz 
hasonlít. De kép szerint igazi virág, amit a képzelet játéka elültet és életre kelt.

Mi lehet a következő találós kérdés megfejtése?

Gyökere felfelé,
hegye lefelé.

Megoldás: Jégcsap – ami elég veszélyes játék, ha alá állsz, vagy ha kardozni kez-
desz vele. De azt tudnod kell, hogy a jég, ha vigyázunk vele, remek játék lehet.

45
perc

5
perc

15
perc
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Vedd figyelembe!
A két találós kérdés forrása: Hold elejti, nap felkapja. Kibédi találós kérdések 
(Kriterion Kiadó, Bukarest, 1990, 68. o.)

2.1c Jégjátszóterek a világban
A világ több területén (Észak-Kanada, Szibéria), ahol hosszú ideig komoly 
fagyok vannak, a felnőttek jégből és hóból játszótereket készítenek a gyerekeknek. 
Nézzünk meg róluk néhány képet a Reftantáron elérhető tankockán! 
Ti milyen játékokat terveznétek a jégjátszótérre?

2.1d Versbe faragott jégjátszótér
Finy Petra versbe faragta a jégjátszóteret. Olvassátok el Jégjátszótér című 
versét!
• Milyennek képzelte el a jégjátszóteret a költő?
• Milyen játéklehetőségek vannak a versben?
• Mi van hóból, és mi van jégből? Szerintetek miből van a fagyháló? 
• Miért mállik szét a vízszoknya a tó tükrén?

• Na de hogyan faragja Finy Petra a verset? Milyen szavakból áll a jégjátszótér? 
Mit vesztek észre?  

Adjunk a gyerekeknek időt a vizsgálódásra és felfedezésre! Hallgassuk meg az 
észrevételeiket, és ha valamelyik kapcsolódik az alábbiakhoz, fejtsük ki, és figyel-
tessük meg azt még jobban! Amit nem említenek a gyerekek, azokat hagyjuk a 
végére!

1. Sok az összetett szó. – Keressetek a versben összetett szavakat!Milyen szavak-
ból tevődnek össze, mi szerepel sokszor a szóösszetételek szavai közül? Gyűjt-
sünk még a jég és hó szavakkal összetett szavakat!

2. A sorok háromszótagos ütemekből állnak. Egy-egy ütem sokszor egy-egy szó-
nak felel meg, de ha több szó, akkor is szorosan összetartozik. Például:

Jégből nőtt, | szikrázó | játszótér, 
Jégföldjén | pelyhekkel | játszó dér.

3. Minden szótag időtartama hosszú, kivétel nélkül. A vers így egyenletes tá-tá-
tá ritmusú ütemegységekből áll. Elolvashatjuk a verset egyenletes tá értékekkel, 
ütve hozzá a mérő ritmust. 
Vajon miért van ez a lassító ritmus? A hideg így hat a szervezetre: megsűrűsödik 
a vér, lelassul az élet. Pedig egy játszótéren pereg és forog minden, a csúszkálás 
és korcsolyázás sem a lassulásról beszél. Mégis, van valami csendesítő és lassí-
tásra késztető a télben, amíg a növényvilág alszik, az állatvilág telel.

JEGYZETEIM 

207

15
perc

10
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek játsszanak 
egy nagyot a hóban! Vagy 
ültessünk virághagy-
mát, és várjuk együtt a 
tavaszt!

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Versolvasás
Jégbuborék-, hóember- 
és hóvárkészítés
Esetleg rajzolás, virág-
hagyma-ültetés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Jégbuborék-készítés 
anyagai, eszközei
Rajzlap, rajzeszközök
Virágültetés anyagai, 
eszközei
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Vedd figyelembe!
Megfigyelhetjük, hogy Weöres Sándor: Száncsengő című verse is ugyanezzel a 
ritmussal játszik, így a Jégjátszótér előképének tekinthetjük. A téma is ugyanaz: 
tél, szánkó, kopogó játék, majd:

Szétmálló hangerdő 
Csing-ling-ling-száncsengő.

Talán a „szétmálló hangerdő” ihlette Finy Petra versét? Ebből faragta Jégjátszóte-
re ritmusát és szétmálló vízszoknyáját?

2.2 Játék a hóval, jéggel

2.2a Csattog a fagy 
Motivációként olvassuk el a gyerekekkel Kányádi Sándor: Tél derekán 
című versét, majd menjünk ki a szabadba!

2.2b Hómulatság, jégbuborék 
Ehhez a tanegységhez érdemes egy havas, jeges, kinti játékokra épülő 
tanórát is betervezni. Természetesen ez csak akkor lehetséges, ha van hó.
Ha nincs túl nagy hideg, de azért van hó (ami sajnos egyre ritkább), akkor is 
menjünk ki a gyerekekkel a szabadba egy hóember- vagy hóvárépítésre, esetleg 
egy hógolyócsatára (a baleset-megelőzési szabályok figyelembevételével)!

Az egyik legcsodálatosabb téli játék a jégbuborék készítése, ami nem is igényel 
sok előkészületet. Nagy hideget viszont annál inkább, mert a jégbuborékok mí-
nusz 7 foktól képződnek látványosan. 
Ha nem tudtok jégbuborékot készíteni, legalább nézzétek meg videofilmen, a 
Reftantáron! Még így is csodálatos élmény!

Vedd figyelembe!
Ez az óra nyilvánvalóan csak akkor tartható meg, ha megfelelő az időjárás.
A jégbuborékhoz szükséges folyadék elkészítése:
Sima buborékhoz szükséges
• 5 dl langyos víz,
• 2,5 dl jó minőségű mosogatószer (pl. Jar),
• 3 evőkanál glicerin (gyógyszertárban kapható),
• 1 teáskanál cukor.
Keverjük össze az összetevőket - óvatosan, mert habzik! Hagyjuk állni egy napot! 
Használat előtt kicsit rázzuk össze, és már fújhatjuk is! A receptért köszönet a 
spórolok.blognak.

45
perc

5
perc

40
perc
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Erős fagy esetén tegyünk bele több glicerint, 5-6 evőkanálnyit, és lassan fújjuk! 
Ha az alaprecepthez lényegesen több glicerint adunk (kb. 1 dl), akkor masszívabb 
gömbünk lesz, ám akkor nehezebben fagy meg. 

Variáció
Virágrajz, virágültetés 
Mit csináljunk akkor, ha nincs hó? 
Várjuk a tavaszt!
Géczi János versére alapozva a gyerekek lerajzolhatják a négy évszak virágait, 
vagy ültethetünk hagymás növényeket cserépbe, amelyeknek várjuk a kinyílását. 

Vagy téli játékokat játszunk továbbra is a versek segítségével – lásd a következő 
tanegységet, ami szorosan kapcsolódik ehhez a tanegységhez!
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Kányádi Sándor: 
Tél derekán
Csík Mónika: Sítúrán 
László Noémi: 
Korizni este jó 
Csoóri Sándor: 
Hókutya 

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Fotókarton / sötét 
karton
Festés eszközei, tempera 
(főleg fehér)
Ritmushangszerek

Füzet, íróeszköz

Gyurma/sólisztgyurma
Gyurmázás eszközei 
(alátétlap, formázókés, 
pálcika stb.)
Havas udvar
Eszközök a hószobrá-
szathoz: lapát, virágülte-
tő lapát, fakés stb.

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek csodálkoz-
zanak rá a tél örömeire, 
és arra, milyen nyelvi 
játékra készteti ez a 
költőket.
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Télműhely
Minimum 1x45 vagy 2x45 perces 

komplex szövegfeldolgozó, szöveg- 
és kép/tárgyalkotó óra téli játékokkal 

(magyar, kreatív írás, vizuális kultúra, testnevelés)
A téli örömök a képzelet útján is átélhetők, amire most a versek 
műhelyszerű feldolgozásával vállalkozunk. A foglalkozás így 
kötetlenebb, játékosabb, jobban hasonlít a téli játékok nyújtotta 
élményhez. Persze ez nem zárja ki a szabadban való játékot sem, így 
ha tehetjük, kössük össze a műhelymunkát udvari játékokkal is! A 
tanegység az előző, Jégjátszótér című tanegység folytatása is lehet.

Áttekintő vázlat
3.1 Télműhelysarkok 45 perc

3.1a Tél derekán 35 perc
3.1b Sítúrán (35 perc)
3.1c Korizni este jó (35 perc)
3.1d Hókutya  (35 perc)
3.1e Bemutatók 10 perc

3.2 Irány az udvar! min. 45 perc 
Összesen:  min. 45 / 2x45 perc

A műhelymunkát négy csoport számára szervezzük meg, amihez 
a helyszínek kialakítása a helyi adottságoktól függ. A feladatok 
kiadását megkönnyíti, ha csoportonként kapnak a gyerekek egy 
nyomtatott lapot, rajta a feladatleírással, kérdésekkel. Így rögtön 
el tudják kezdeni a munkát, nem kell a pedagógusra várni, aki 
moderáló módon van jelen, ahol szükséges, ott segít. 

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Télműhelysarkok

Műhelyünknek négy sarka van, mind a négyben egy-egy verssel találkozhatnak 
a gyerekek. Legjobb, ha teremrendezéssel valóban létre is tudjuk hozni a mű-
helysarkokat, vagy legalábbis ki tudunk alakítani négy csoportmunkára alkalmas 
helyet.

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

3. 
tanegység

45
perc
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Versek olvasása, értel-
mezése
Festés sötét alapra fehér 
és szürke temperával
Versolvasás, ritmizálás
Hangjáték készítése
Kreatív írás: vers hasonló 
ritmussal
Beszélgetés
Kreatív írás: téli élmény 
leírása, asszociációk
Hószobortervek: állatala-
kok formázása gyurmá-
ból, sólisztgyurmából

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Fotókarton / sötét 
karton
Festés eszközei, tempera 
(főleg fehér)
Ritmushangszerek
Gyurma/sólisztgyurma
Gyurmázás eszközei 
(alátétlap, formázókés, 
pálcika stb.)

3.1a Tél derekán
Olvassátok el Kányádi Sándor: Tél derekán című versét!
Milyen színek szerepelnek a versben? Milyen színeket láttok még, amikor olvas-
sátok a verset?

Ki festett már csupa fehérrel? Pedig a tél olyan festőművész, aki szeret fehérrel 
festeni. (Akkor is, ha mostanában ritkábban veszi elő az ecsetjét.)

Fekete vagy sötét alapra fessetek téli képet sok fehérrel és a világosszürke árnya-
lataival! Az ecset mellett a tubusból nyomott festéknyomokkal is lehet dolgozni. 
Szerepelhetnek a képen más színek is (gyerekek ruhája, sapkája), de jóval keve-
sebb, mint máskor.

3.1b Sítúrán
Olvassátok el Csík Mónika: Sítúrán című versét!

Ritmizáljátok a verset versszakonként: kopogjátok le a szavak ritmusát rövid és 
hosszú szótagok szerint (ti és tá ritmusértékekkel)! 

Készítsetek a versből hangjátékot, amit kopogással, ritmushangszerekkel is kísér-
hettek!
Írjatok verset hasonló ritmuselemekkel, ritmusjátékkal! A téma lehet szintén egy 
téli játék: síelés, szánkózás, hógolyózás, vagy csak séta a hóban stb.

Vedd figyelembe!
Az első versszak még nyugodt, sok benne a hosszú szótag:

Állok fenn a dombtetőn, – – │ – U │ – U │ –
minden tejfehér,  – – │ – U │ – 
szembe tűz a – déli nap, – U │ – U │ – U │ –
kesztyűm adta dér.  – – │ – U │ – 

Hirtelen megiramodik a ritmus is, ahogy a siklás indul, a következő szakaszokban 
sokkal több a rövid szótag:

Iramodok,   U U │ U – 
gyorsulok,   – U │ –
szlalomozok,    U U │ U – 
fordulok.   – U │ –

Hókása gyűl   – – │ U – 
fogam alatt,   U U │ U – 
siklok, mint a szél.   – – │ – U │ –
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Az erdő mellett kígyózó vonallal siklik el, hosszú-rövid ritmusváltásokkal:

Erdő mellett visz az út  –  – │ –  – │ U U │ –
kígyóvonalon,   – – │ U U │ –
bókolnak a téli fák,  – – │ U U │ – U │ –
álmosak nagyon.  – U │ – U │ – 

Végül változatos, játékos ritmusrajzzal ér véget a vers:

Pőre testük   – U │ – – 
didereg,   U U │ –
kérges karral   – – │ – U
intenek.   – U │ –

Lenne lécük,   – U │ – –
száguldhatnánk   – – │ – –
együtt a havon.   – – │ U U │ –

Gyűjthetünk hasonló ritmusú szavakat, mint az
• iramodok (ti-ti-ti-tá)
• fordulok (tá-ti-tá)
• didereg (ti-ti-tá)
• kígyóvonalon (tá-tá-ti-ti-tá)

3.1c Korizni este jó
Olvassátok el László Noémi: Korizni este jó című versét!
Beszéljétek meg:
• Ki lehet a versbeszélő, ki mondhatja ezeket a gondolatokat? (Gyerek vagy fel-

nőtt? Hány éves lehet?)
• Hol korcsolyázik a versbeszélő? Hogyan képzelitek el a korcsolyapályáját?
• Csak a korcsolyázásról beszél? Mit tesz még hozzá? Mi jut még eszébe róla?
• Nektek mi jut eszetekbe a korcsolyázásról? Milyen téli sportot ismertek még? 

Azokról mi jut eszetekbe?

Válasszatok egy téli sportot vagy játékot, írjátok le egy vele kapcsolatos élmé-
nyeteket, és ami még az eszetekbe jut róla! (Próza vagy szabadvers formában is 
lehet.)

35
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A versek által felidézett 
téli mozgásélményt éljék 
át a gyerekek valósá-
gosan is, amennyire a 
körülményeink engedik.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Hógolyócsata
Csúszkapálya készítése a 
havon, csúszkálás
Hószobrászat: hóállatok, 
hóvár készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Havas udvar
Eszközök a hószobrászat-
hoz: lapát, virágültető 
lapát, fakés stb.

3.1d Hókutya 
Olvassátok el Csoóri Sándor: Hókutya című versét!
El tudjátok képzelni a leírt hókutyát?
Akkor képzeljétek el azt is, hogyan lehet a hóból megformálni egy állatot, és for-
mázzátok meg kicsiben gyurmából (vagy sólisztgyurmából) a kutyát! 
Jégcsap helyett kerülhet a szájába egy pálcika- vagy fogpiszkálódarab.

Formázzatok további állatalakokat, melyeket szintén el tudtok képzelni hóból is 
(hómedve, hóteknős, hóbálna stb.)!

3.1e Bemutatók
A csoportok mutassák be a munkáikat, illetve azok közül egy-egy jellemző 
darabot! 

3.2 Irány az udvar!

Ha esett a hó, és elég hideg van, ne habozzunk, irány az udvar!
Ha friss még a hó, rendezzünk hógolyócsatát!

Ha öreg már a hó, akkor is csúszkálhatunk rajta. A csúszkálás nincs korcsolyához 
vagy síléchez kötve, és egy jó csúszkapályát felnőtt vezető segítségével akár a 
suliudvaron is készíthetünk. Ne ijedjünk meg tőle, inkább kérjük olyan szülők 
segítségét, akik maguk is csúszkáltak gyerekkorukban, és ismerik annak örömeit, 
veszélyeit és technikáit! Egy közös csúszkálás a szülőkkel jó közösségépítő alka-
lom lehet, nem fontos miatta sítáborba se menni. Fontos, hogy az akcióhoz előre 
kérjük a szülők beleegyezését és segítségét!

Kipróbálhatjuk a hószobrászatot is, ha jól tapad a hó. Építsünk hókutyát, hómed-
vét és egyéb hóállatokat! De építhetünk hóvárat is falakkal, bástyákkal, torony-
nyal. Vagy hótróntermet hótrónussal a hókirályi párnak. 
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35
perc

10
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min. 45 
perc



FELDOLGOZOTT MŰVEK
Móra Ferenc: A kíváncsi 
hópelyhek
Nyulász Péter: Hókristály 
keringő
Weöres Sándor: Szán-
csengő

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Internet, projektor, 
hangfal 

Szöveggyűjtemény

(Füzet, írólap, író- 
és rajzeszköz)

Anyagok a montázshoz
Rajzlap, olló, ragasztó
Zsineg, csipeszek

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek éljék át az 
örömöt, amit a hóesés 
jelent. 
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Hópelyhek tánca
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó és 

képalkotó óra 
(magyar, tánc, vizuális kultúra)

A hóesés mindig örömöt jelent a gyerekeknek. Ezen a komplex 
órán az irodalom, a tánc, a mozgás és vizualitás kifejezőeszközei-
nek segítségével idézhetik fel ezt az örömöt.

Áttekintő vázlat
4.1 Hópelyhek tánca  45 perc

4.1a Esik a hó  5 perc
4.1b Hópelyhek tánca  10 perc
4.1c Kíváncsi hópelyhek  25 perc
4.1d Hópehely körtánc  5 perc

(4.1 Hópehely-szövegnyomok 45 perc)
4.2 Hókristály keringő  45 perc 

4.2a Keringő hópelyhek  10 perc
4.2b Hópehely divatház  35 perc

Összesen:  2x45 perc

A szövegfeldolgozásra két alternatívát is kínál ez a tanegység, 
ezért legelőször el kell döntenünk, melyiket választjuk. Ha mind-
két feldolgozási módot alkalmasnak és fontosnak találjuk, egy 
plusz tanórával bővíthetjük az órablokkot. 
A gyerekek is gyűjtsenek anyagokat a kollázshoz, amihez jóval 
előtte szólnunk kell nekik!

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Hópelyhek tánca

4.1a Esik a hó
A gyerekek álljanak fel szétszóródva a teremben vagy laza körben! Test-
mozgással, helyzetváltoztatással játsszák el a következőket:
Képzeljétek el, hogy ti vagytok a hópelyhek! Mutassátok meg, hogyan mozogtok, ha…
• …először csak lassan, nagy pelyhekben kezd szállingózni a hó.
• A pelyhek egyre nagyobbak és nagyobbak lesznek, de még mindig lassan hulla-

nak az égből.

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

4. 
tanegység

45
perc

5
perc
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Mímes-mozgásos játék
Balett-tánc megtekintése
Mese olvasása, értelme-
zése
A mese dramatizált han-
gos olvasása
Körtánc

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
 Írólap és rajzeszköz

• Egyre erősebb a havazás.
• Feltámad a szél, elkezdi kavarni a havat.
• Körbe-körbe kavarja, forgatja a hópelyheket.
• Még erősebben fúj a szél, a hópelyhek szinte táncot járnak.
• Hirtelen eláll a szél. A hópelyhek szépen lassan földet érnek.

4.1b Hópelyhek tánca 
Nézzük meg a Reftantáron, a New York-i Operaház balettkara hogyan adja 
elő a Hópelyhek táncát Csajkovszkij: Diótörő című művéből!

4.1c Kíváncsi hópelyhek 
A gyerekek olvassák el Móra Ferenc: A kíváncsi hópelyhek című meséjét, 
és beszélgessünk róla!
• Hogyan várták a faluban, a szántóföldeken a hópelyheket? Vajon miért?
• Mit gondoltak a hópelyhek, hogyan fogják fogadni őket a városban?
• Mit jelent ez a mondat: „De mire kireggeledett, a hópelyheknek beesteledett”?
• Keressük ki a szövegből, mi történt velük a városban!
• Mit gondoltok, miért nem becsülték meg a városi emberek a havat, és miért örül-

tek nekik a falusiak? Mit jelent a hó a városban, és mit jelent a termőföldeken?

Ezek után a gyerekek alkossanak 6-7 fős csoportokat, és készüljenek fel a mese 
szereposztás szerinti felolvasására! A mesélő szerepét megosztva 2-3 gyerek is 
olvashatja, és a hópelyhek szövegét is olvashatják többen: Mesélő 1-2-3., Varjú 
apó, Szántóföld, Hópehely 1-2.
Minden csoport olvassa fel a mesét szereposztás szerint! 

Vedd figyelembe!
A gyerekekkel beszélgethetünk egy kicsit arról, milyen problémákat okoz a városi 
közlekedésben egy hirtelen hóesés. A szántóföldeken viszont a hó betakarja és 
melegen tartja a növényeket, megvédi őket a nagy fagyoktól. Mostanában keve-
sebb a hó, és nem marad meg egész télen a földeken, ami sokszor kárt okoz az 
őszi vetésű növényeknek. 

Variáció
Hópehely-szövegnyomok
Ez a mese alkalmas arra, hogy egy kicsit belekóstoljunk a „komolyabb” 
szövegelemzésbe is. Az Irodalmi körök című módszerre alapozva, már a szöveg 
megismerésekor csoportmunkában dolgozzanak a gyerekek! Minden csoportban 
különböző „tisztségeket” jelölhetünk ki. (Jelen leírás az Irodalmi körök módszerét 
a sokrétű intelligenciával egészíti ki.)
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Szófejtő (verbális-nyelvi intelligencia): Érdekes, furcsa, szép vagy nehezen érthető 
szavakat, kifejezéseket keres. 

Nyomozó (logikai-matematikai intelligencia): Állítson össze egy kérdéssort, 
amelynek segítségével felgöngyölíthető a cselekmény!

Hangmester (zenei-ritmikus intelligencia): Megkeresi azokat a részleteket, ame-
lyeket hanghatással lehetne kísérni.

Karakterelemző (testi-mozgásos intelligencia): A mese szereplőinek karaterét 
mutatja meg egy-egy mozgássorral. 

Illusztrátor (vizuális-térbeli intelligencia): Képi jelekben (szimbólumokban) ábrá-
zolja a hópelyhek sorsának alakulását. 

Összekötő (Kapcsolati intelligencia): Kapcsolatot keres a mese és a valóság kö-
zött.

Költő (önismereti intelligencia): Keresse meg a kulcsmondatot, ami a történet 
szívét, lelkét, közepét adja! Gyűjtsön hozzá asszociációkat, további gondolatokat!

Lelki vezető (egzisztenciális intelligencia): Melyik hópehelycsapat adott több örö-
met az embereknek? Miért? Fejtse ki az érveit!

A tisztségek képviselői végül beszámolnak tevékenységükről, illetve bemutatót 
tartanak. Ez a csoportmunkával együtt kitöltheti a teljes tanórát.

4.1d Hópehelykörtánc 
Csajkovszkij zenéjének részletére járjunk körtáncot!

Vedd figyelembe!
Ügyeljünk rá, hogy a hópelyhek szállingózva, lassan keringve hullnak, és ha fúj a 
szél, az jól meg is kavarja őket!
Ezzel szemben a jégeső gyorsan, peregve, kopogva hull, ami inkább dobpergés-
hez, mint tánchoz hasonlítható.

Variáció
Ha a gyerekek nem szívesen táncolnak, nézzünk meg egy szép videót a hópely-
hek születéséről a Retantáron!

5
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A vers ritmusának és 
képeinek átélésével, 
megelevenítésével 
szerezzenek mesebeli 
hóélményt a gyerekek.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Vers hangos olvasása
Ritmusjáték
Kollázskészítés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Anyagok a kollázshoz
Rajzlap, olló, ragasztó
Zsineg, csipeszek

4.2 Hókristály keringő

4.2a Keringő hópelyhek 
Olvassuk el hangosan, ritmizálva Nyulász Péter: Hókristály keringő című 
versét! 
A sorok három szótagos ütemekből és csupa hosszú szótagból (spondeusból) 
állnak, ezért lassú, keringő mozgással is kísérhetjük (dülöngélve vagy kézmozdu-
latokkal):

–  –  – | –  –  –  tá-tá-tá | tá-tá-tá

Hó tündér | csipkét varr,
jégtűből | fátylat sző.
Álmot lát | minden nap:
kristályként | áttetsző
függöny lesz | fátylából.

Vedd figyelembe!
Weöres Sándor: Száncsengő című versében hasonló ritmussal találkozunk, ezért 
ezt a Hókristály keringő előképének tekinthetjük. Mondhatjuk úgy is, hogy a 
Száncsengő dallamára készült. Ha van időnk, és fogékonyak rá a gyerekek, össze-
hasonlíthatjuk a két vers ritmikáját:

Éj-mélyből | fölzengő 
– csing-ling-ling – | száncsengő. 
Száncsengő – | csing-ling-ling – 
tél öblén | halkan ring. 

Finy Petra: Jégjátszótér című verse szintén erre a ritmikára épül, bővebben lásd a 
2. tanegységben!

4.2b Hópehely divatház 
A gyerekek készítsék el Hó tündér és Tél herceg ruháit kollázs technikával, 
majd mutassák is be a tervezett modelleket! Fontos, hogy a versben megjelenő 
elemek visszaköszönjenek az alkotásokon! Például: csipke, fátyol jégtűből, kris-
tályként áttetsző függöny, holdfényben csillámló bunda. 

A ruhabemutató történhet felvonulással, amikor ki-ki a saját modelljét felmu-
tatva végigsétál a többiek előtt. Ha erre nincs elég idő, a teremben kifeszített 
zsinegre függesszük fel csipesszel a modelleket, ez lesz a ruhabemutató!

JEGYZETEIM 

217

45
perc

10
perc

35
perc



JEGYZETEIM JEGYZETEIM

218

Vedd figyelembe!
A kollázshoz az anyagokat érdemes már jóval előtte összegyűjtögetni. Hozzanak 
be a gyerekek régi csipke, függöny, tülldarabokat, vásároljunk tortapapírt, se-
lyempapírt, selyemszalagokat, flittereket! 

A kollázs időigényes, akár egy teljes órát is rászánhatunk, vagy délutáni foglalko-
záson is elkészíthetjük a divatház ruháit. Ha végképp nincs elég időnk, a legegy-
szerűbb megoldás az, ha tortapapírból készítik el a gyerekek a ruhákat. 
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Miklya Zsolt: Végtelen sál
Máté Angi: Volt egyszer 
egy hideg
Kányádi Sándor: Csikor-
gó, a fagykirály

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Egy vagy több sapka

Füzet, írólap, 
rajzeszköz,
íróeszköz

Internet, projektor, 
hangfal 

Festés eszközei, anyagai 
(fotókarton, tempera)

Csikorgó király 
birodalma
3x45 perces témanap 

(magyar, ének-zene, dráma, mozgás, 
vizuális kultúra, kreatív írás)

A tél persze nem mindig esik jól, hiszen fázni senki sem szeret. 
De játékkal a hideg is könnyebben elviselhető. Főleg, ha van egy 
sálunk, ami végtelen, és átrepít minket a télen. Vagy ha képesek 
vagyunk a didergés és a vacogás hangjaira építve kórust alapítani. 
És tudnunk kell azt is, hogy Csikorgó király uralma nem tart örökké, 
hiszen elég egy dallam keltette napsugár, és máris futva menekül. 

Áttekintő vázlat
5.1 Végtelen sál  45 perc 

5.1a Sapkafogó  10 perc
5.1b Sálút a télen át  10 perc
5.1c Miről mesél a sál?  20 perc
5.1d Sál karokból  5 perc

5.2 Didergés és vacogás  30 perc 
5.2a A hideg  15 perc
5.2b Didergő-kórus  15 perc

5.3 Csikorgó birodalma  60 perc 
5.3a A fagykirály  10 perc
5.3b A pacsirta  5 perc
5.3c Csikorgó király bukása  45 perc

Összesen:  3x45 perc

A bevezető mozgásos játék helyszínét kell előre kiválasztani, és 
ahhoz igazítva szervezni a témanapot. Néhány sapkára, rajz- és 
festőeszközökre, valamint jó hangélményt biztosító multimédiás 
táblára lesz szükség. 
A záró, alkotó szakaszt érdemes differenciálni: választási lehető-
séget kínálni a gyerekeknek többféle feladat között.
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Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek



MIT AKARUNK ELÉRNI?
Mozgásos játékkal ráhan-
golódás a versre, képze-
letjátékkal bevonódás a 
vers világába, képzelet-
beli utazás a télen át.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Mozgásos játék
Vershallgatás, képzelet-
játék
Vers folytatása képekkel 
szóban és rajzban
Kooperációs játék

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Egy vagy több sapka
Füzet/írólap, rajzesz-
közök
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FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Végtelen sál  

5.1a Sapkafogó 
Játsszunk egy gyors sapkafogó vagy sapkaadogató játékot! 
A sapkafogó egyszerű fogójáték, annyi különbséggel, hogy a fogó fején van egy 
sapka. Akit elfog, annak gyorsan a fejébe húzza a sapkát, és azután ő lesz a fogó.
A sapkaadogató a körcicához hasonló játék. A gyerekek körbe állnak, a sapkava-
dász a kör közepén. A gyerekek körbeadogatják, illetve dobálják a sapkát. Nem 
kell sorban adni, sőt, a szomszédnak átadni nem is lehet. Viszont át lehet dobni 
a túloldalra, vagy oldalra passzolni stb. A sapkavadász célja, hogy elkapja a sap-
kát. Akinél (mint adogatónál) elkapta, az lesz a következő sapkavadász.

Vedd figyelembe!
A játékot olyan helyen rendezzük (iskolaudvar, tornaterem, esetleg aula, folyosó), 
ahol a balesetveszély elkerülhető!

Variáció
Szintén sapkafogó, arra az esetre, ha a teremben vagy más helyiségben a nagy 
mozgás nem megengedhető. 4-5 sapka vesz részt a játékban, egyik közülük a 
fogó. Tehát a sapkák „futnak”, nem a gyerekek. Ők csak továbbadják vagy -dobják 
egymásnak a sapkákat, miközben maradnak a helyükön (felállhatnak, de nem 
mehetnek el). Ha a fogó sapka utolér egy másik sapkát, akkor az lesz a fogó. 

5.1b Sálút a télen át 
Sapka mellett sálat is hordunk a télen, és bizony van, amikor jól jön egy jó 
hosszú, meleg, bolyhos sál. Figyeljétek meg, miféle sál szerepel a versben, és mi 
történik vele!
A gyerekek csukják be a szemüket, és képzeljék el, amit hallanak! Olvassuk fel 
hangosan Miklya Zsolt: Végtelen sál című versét! 
• Milyen képeket láttatok? Mi minden lett a sálból? Számoljatok be róla!
• Milyen évszakhoz kötődtek inkább a képek? El lehet dönteni?
• Folytassuk a sál meséjét! Mi lesz (még) a sálból télen, amikor a télen repül át?

5.1c Miről mesél a sál? 
Egyéni feladat:
Rajzold le a sálat, amint repül veled a télen át! Arról meséljen a rajz, hogy merre 
szálltok, mi történik veletek, hogyan színesíti meg a telet a sál! 

45
perc

10
perc

10
perc

20
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Hang és ritmusjátékokkal 
idézzük meg a nagy téli 
hidegeket. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Meseolvasás némán és 
hangosan, szógyűjtés
Hang- és ritmusjáték

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ugyanolyan 
intenzitással éljék át a 
tavasz, a napfény meg-
születésének örömét, 
mint ahogyan a télnek 
tudtak örülni. 

5.1d Sál karokból 
Milyen hosszú sálat tudunk alkotni a karjainkkal? Mindenki tárja szét 
két karját, minél szélesebbre! Ez most a sál. Kapcsolódjatok egymáshoz a sálja-
itokkal: fogjátok meg egymás kezét, úgy, hogy egyetlen hosszú sál keletkezzen! 
Mindenki belekapcsolódik a sálba? Csak akkor lesz kész, ha mindenki benne van.

5.2 Didergés és vacogás 

5.2a A hideg
A gyerekek olvassák el magukban Máté Angi: Volt egyszer egy hideg című 
meséjét, és keressék meg a szövegben a hangutánzó szavakat!
Majd olvassuk fel a mesét úgy, hogy közben a gyerekek mozgással és hangadás-
sal fessék alá a szöveget! Amikor kell, dideregjenek, vacogjanak, topogjanak, 
táncoljanak, hapcizzanak stb.!

5.2b Didergő-kórus 
Képzeljük el, hogy nagyon fázunk! Mozgással, hangadással játsszuk el 
együtt a következőket:
• Álljunk fel, és dideregjünk!
• Vacogjunk!
• Vacogjunk egyre hangosabban! 
• Vacogjunk úgy, hogy összecsattanjanak a fogaink!
• Dideregjünk, vacogjunk, közben topogjunk, mert a lábunk is fázik!
• Fújkáljunk a tenyerünkbe, hogy felmelegedjen!
• Hiába! Csak megfáztunk! Hapcizzunk egy jó nagyot: Hááápci! Hápci!

Amikor már jól mennek ezek a hanghatások, alakítsunk didergő kórust! Meghatá-
rozott sorrendben és ritmusban adjuk elő a hanghatásokat! Lehet többszólamú 
is a kórusunk: egyik szólam didereg, másik vacog, harmadik toporog, a negyedik 
hapcizik, bizonyos ütemre, ritmusra. 
A szólamokat karmesterként a pedagógus irányítja. Nevet is kaphat, lehet mond-
juk Szélmester, aki jól megmozgatja a népeket.

5.3 Csikorgó birodalma 

5.3a A fagykirály 
A mozgásos játék után a gyerekek helyezkedjenek el a mesehallgatáshoz, 
és olvassuk fel nekik Kányádi Sándor: Csikorgó, a fagykirály című meséjét! 
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5
perc

30
perc

15
perc

15
perc

60
perc

10
perc



MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Mesehallgatás
Szöveg olvasása, értel-
mezése
Beszélgetés
Zenehallgatás
Festés
(Kreatív írás: történet 
adott cím alapján)

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Festés eszközei, anyagai: 
fotókarton, tempera
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A mesében el van rejtve egy közmondás. Megtaláljátok, melyik az?
A szöveg felolvasása után beszélgessünk a gyerekkel a meséről:
Milyen király volt Csikorgó?
Kik szerették, és miért?
Miért akartak az alattvalók véget vetni Csikorgó uralmának?
Mit gondoltok, miért nem járt sikerrel a fecske?
Mi történt, miután a pacsirta felrepült a naphoz? 

Vedd figyelembe!
A mesében található közmondás közismertebb változata: Egy fecske nem csinál 
nyarat. De a közmondásnak másik változata is van: Egy fecske nem csinál tavaszt.
A mese egy szólást és szólásmagyarázatot is tartalmaz, a farkasordító hidegről. 
Ezt is beszéljük meg, ha a gyerekek említik! Amikor azt mondjuk: farkasordító 
hideg van, az inkább szólás, mint közmondás.

5.3b A pacsirta 
Tudjátok, hogyan énekel a pacsirta? Hallgassuk meg a Reftantáron!

Hallgassuk meg Grigoraș Dinicu: A pacsirta című művét Déki Lakatos Sándor 
előadásában, az azonos című tankockában a Reftantáron! Közben lehunyt szem-
mel képzeljétek magatok elé, ahogy a pacsirta felröpül az égen!

5.3c Csikorgó bukása 
A gyerekek fessék meg temperával Csikorgó király bukását! Hatásos képi 
megoldások születhetnek, ha fekete fotókartonra fehér temperával festik a hó, a 
jég birodalmát, világosbarnával az égbe szökő pacsirtát, és sárgával a magának 
utat törő napsugarakat. 

Vedd figyelembe!
Amennyiben feldolgoztuk a Télműhely című 3. tanegységben Kányádi Sándor: Tél 
derekán című versét, és festettek a gyerekek fehér temperával, építhetünk az ott 
szerzett tapasztalatokra.

Variáció
Nem mindenki szeret festeni. Ezért érdemes választási lehetőséget kínálni a 
gyerekeknek: Ha rajtatok múlna, milyen történetet írnátok a megismert művek 
címéhez? Írjatok fogalmazást valamelyik címmel:
• Végtelen sál 
• Volt egyszer egy hideg
• Csikorgó király birodalma 

5
perc

45
perc
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Kiss Ottó: Kedvenc 
évszakom 
Oravecz Imre: a szobá-
ban tavasz van
Gryllus Vilmos: Kémény 
tetején (online)
Balázs Imre József: Bedo-
bozolt nyár (online)
Lengyel Balázs: Mese a 
fehércsillagos sündisz-
nóról
Bertóti Johanna: Az öt 
lehunyt szemű madár

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény 

Csoportonként egy 
(egész vagy félíves) 
csomagolópapír
Filctoll, zsírkréta
Megfelelő ruhák

Nyár

Internet, projek-
tor, hangfal vagy 

zenelejátszó (esetleg 
nyomtatott szöveg)

Székek, kabátok, sálak

Ősz
Internet, pro-
jektor, hangfal 
(vagy nyomtatott 
szöveg)

Írólap, íróeszköz

Gyufásdobozok
Színes papír, olló, 
ragasztó

Évszakforgó
4 tanórányi, 180 perces témanap vagy 

5 különálló komplex óra 
(magyar, technika, ének-zene, tánc és dráma, 

testnevelés)
A gyerekek éljék át az évszakok körforgásának szépségeit egy 
játékos témanap keretein belül! 

Áttekintő vázlat
6.1 Ha azt mondom  40 perc

6.1a Kedvenc évszakom  5 perc
6.1b Fura ház  15 perc
6.1c Öltözködő verseny 20 perc

6.2 Nyár  35 perc 
6.2a Mit csinálunk a nyáron?  5 perc
6.2b Kémény tetején  15 perc
6.2c Gólyafészek-építés  15 perc

6.3 Ősz  35 perc 
6.3a Bedobozolt nyár  10 perc
6.3b Őszi örömök lista  10-15 perc
6.3c Őszdoboz  10-15 perc

6.4 Tél  35 perc
6.4a A sündisznócska kérdése  15 perc
6.4b Hóvirágkészítés  20 perc

6.4 Tavasz  35 perc
6.5a Visszük a telet messze  15 perc
6.5b Dramatizálás: hangjáték  20 perc

Összesen négy tanórának megfelelő:  5x35 perc

A témanap anyaga tanítható lineárisan, a feladatokat egymás 
után megtartva az osztályunkban, de tartható forgó rendszerben 
is, több osztály bevonásával, négy helyszínen, négy pedagógus-
sal. Az első, bemelegítő játékot minden osztály végezheti a saját 
termében. Majd a gyerekekkel négy csoportban négy helyszínen 
foglalkozunk tovább. A forgó rendszer alapos szervezést, össze-
hangolt munkát igényel.
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6. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek



Tél

Szöveggyűjtemény

Vékony virágkötő drót
Fehér és zöld krepp-papír
Kevés háztartási vatta
Olló, ragasztó

Tavasz

Szöveggyűjtemény  

Internet, projektor, 
hangfal

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek játékosan 
hangolódjanak rá az 
évszakok témájára, és 
ismerkedjenek a réteges 
öltözködéssel is.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Versolvasás
Értelmező (alap)rajz 
csoportmunkában
Öltözködő verseny

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Csoportonként egy 
(egész vagy félíves) 
csomagolópapír
Filctoll, zsírkréta
Megfelelő ruhák
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Az ősz-témához előzetes feladatként adjuk ki (lehetőleg nagyobb méretű) gyufás-
dobozok gyűjtését! Az egyes helyszínek anyagait, eszközeit külön-külön készítsük 
elő! Az online található szövegeket kinyomtathatjuk, de ki is vetíthetjük majd a 
gyerekeknek.

Amennyiben nem témanapként, hanem különálló tanórákként dolgozzuk fel az órá-
kat, nyugodtan bővíthetjük azokat új feladatokkal vagy csak bővebb időhatárokkal.

FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Ha azt mondom

6.1a Kedvenc évszakom  
Tegyük fel a kérdést a gyerekeknek: Mi a kedvenc évszakod?
Hallgassunk meg néhány rövid (indoklás nélküli) választ!
Majd olvassuk fel Kiss Ottó: Kedvenc évszakom című versét, amit akár mottónak 
is választhatunk!

6.1b Fura ház
A gyerekeket osszuk hat-nyolc fős kiscsoportokra! Olvassák el közö-
sen Oravecz Imre: a szobában tavasz van című versét, és egy-egy (egész vagy 
félíves) csomagolópapírra próbálják meg lerajzolni a ház alaprajzát, jelölve az 
évszakokat! 

6.1c Öltözködő verseny 
Egy öltözködő sorverseny keretében ismerkedjünk a réteges öltözködés-
sel! A gyerekek pólóban (lehet tornapóló is) és a pólóra húzott pulcsiban álljanak 
oda a feladathoz! Mellettük a padon legyen még egy-egy sapka, sál, csizma vagy 
kinti cipő! A gyerekek alkossanak négy csoportot! Ha a későbbiekben forgóban 
játsszunk, ez a négy csoport fog körbehaladni a helyszíneken.
Most egy öltözködő játék keretében megismerjük, hogy miként kell öltözködni a 
különböző évszakokban. 
A csoportok álljanak fel sorba! Mindenki készítse oda maga mellé a kabátját, 
sapkáját, sálját, csizmáját! 
Ha azt mondom… 

…tavasz, mindenki vegye le a pulóverét!
… nyár, vegyétek le a cipőtöket és a zoknitokat is!
…ősz, vegyétek fel a zoknit, cipőt, pulóvert!
…tél, vegyétek fel a sapkát, sálat, kabátot, csizmát is! 

40
perc

5
perc

15
perc

20
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek idézzék fel a 
nyár örömeit, fejlődjön a 
kooperációs készségük.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Zenehallgatás
Mozgásos játék, körtánc
Zenehallgatás
Versolvasás
Kooperációs, térrendező 
játék

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Zenelejátszó
Székek, kabátok, sálak

Variációk
A legegyszerűbb variációban mindenki maga öltözködik, és amelyik csapat legha-
marabb készen van (évszakonként), az lesz az adott évszak csapata.
A második variációban egymást öltöztetik a csapattagok: bárki öltöztethet bárkit, 
de saját maga nem öltözhet. 

6.2 Nyár

6.2a Mit csinálunk a nyáron?    
Játsszuk el csak mozgással, mit csinálunk nyáron! (kirándulunk, strandolunk, 
süttetjük a hasunkat a nappal, hajókázunk, légvárban ugrálunk, hintázunk stb.)

6.2b Kémény tetején
Ha nyáron végigsétálunk vagy végigautózunk egy falun, a kémények tete-
jén, villanyoszlopokon rendszeresen találkozunk gólyákkal. 
Próbáljuk ki, tudunk-e úgy járni, mint a gólyák! Minden lépésnél emeljük ma-
gasba a lábunkat, hajlítsuk be térdben, és csak azután tegyük le! Nyújtsuk ki 
a karunkat egyenesen előre, a tenyereket fordítsuk egymással szembe, és úgy 
kelepeljünk!

Hallgassuk meg Gryllus Vilmos: Kémény tetején című dalát a Reftantáron, és jár-
junk rá körtáncot gólyalépésben!

Olvassák el a gyerekek a verset (a szöveget is a Reftantáron találjuk), és keressék 
meg, miből épül a gólyafészek!

Vedd figyelembe!
Az online elérhető verset vagy előre kinyomtatjuk néhány példányban, vagy 
kivetítjük.

6.2c Gólyafészek-építés
A teremben található székekből a gyerekek építsenek egy (ne túl magas) 
gólyafészket! Béleljék ki kabátokkal, sálakkal! 
Ha elég biztonságos a „fészek”, akkor a Gryllus-dalt kísérjék mozgásos játékkal, 
alakítsanak ki hozzá egy koreográfiát! Például: Üljenek a kisgólyák a fészekbe, a 
gólyaszülők pedig járják körbe, és etetgessék őket! 
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35
perc

5
perc

15
perc

15
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek idézzék fel 
az ősz örömeit, ízeit, és 
ezek közül „tegyenek el” 
maguknak későbbre. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Vers olvasása, értelme-
zése
Asszociációs játék
Listaírás, értéksorrend 
kialakítása
Doboz burkolása színes 
papírral

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Írólapok, íróeszközök
Gyufásdobozok
Színes papír, olló, ra-
gasztó
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6.3 Ősz

6.3a Bedobozolt nyár    
Olvassuk el Balázs Imre József: Bedobozolt nyár című versét a Reftantá-
ron, majd beszélgessünk arról, hogy milyen őszi ízek, hangok, színek, hangulatok 
szerepelnek a versben! Mi idézi fel ősszel a nyarat? Mi sorakozik a kamra polcán?

Vedd figyelembe!
Az online elérhető verset vagy előre kinyomtatjuk néhány példányban, vagy 
kivetítjük.

6.3b Őszi örömök lista
• Ti mit tennétek el szívesen az őszből? Mit raknátok bele az ősz dobozába? 
• Mit szerettek az őszben a legjobban?
Írjatok listát egy írólapra, amin soroljátok fel egymás alatt az ősz örömeit, 
megőrizni való hangulatait! Mindazt, amire érdemes visszaemlékezni.
Ha elkészült a lista, válasszátok ki az öt legfontosabbat, és számozással állítsátok 
értéksorrendbe (1-es a legfontosabb, 2-es a következő stb.)!

6.3c Őszdoboz
Készítsetek őszdobozt, és helyezzétek el benne a listátokat!
Mindenki kap vagy elővesz egy gyufásdobozt (akár kicsi, akár nagyobb, amilyet 
sikerült szerezni). Megfelelő méretűre összehajtogatja a listáját, és elhelyezi a 
dobozban. Majd a dobozt színes papírral burkolja be. (A tetejére-oldalára-aljára 
ragaszt megfelelő méretűre vágott színes papírt.)

Ha marad elég idő, a vállalkozók elővehetik az ősz-dobozukból, és felolvashatják 
a legfontosabb őszi emléküket, ősz-ízüket.

Vedd figyelembe!
Előzetes feladatként adjuk ki gyufásdobozok gyűjtését! Lehetőleg olyan dobozokat 
gyűjtsenek a gyerekek, amelyek nagyobb, hosszabb szálú gyufa tárolására valók! 

35
perc

10
perc

10-15
perc

10-15
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A kíváncsi kis sün karak-
terével azonosulva kap-
janak kedvet a gyerekek 
az okos kérdésekhez és 
a válaszok kereséséhez. 
Végül elégedjenek meg 
ők is a hóvirág válaszá-
val. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Mesehallgatás, válogató 
olvasás 
Beszélgetés, érvelés, 
vélemény indoklása
Hóvirágkészítés 
krepp-papírból

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Vékony virágkötő drót
Fehér és zöld krepp-pa-
pír
Kevés háztartási vatta
Olló, ragasztó

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A mese alapján a gye-
rekek elevenítsék fel a 
tavasz szépségeit.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Interaktív mesehallgatás
Mese olvasása, értelme-
zése
Dramatizálás: hangjáték

6.4 Tél 

6.4a A sündisznócska kérdése 
Olvassuk fel Lengyel Balázs: Mese a fehércsillagos sündisznóról című me-
séjét! A gyerekek figyeljék meg, mit kérdezett a kis sündisznó! Hogy tehetett fel 
ilyen kérdést? Miért fogadták el ezt tőle?
Kiket kerestek meg, és milyen válaszokat kaptak? (Kereső olvasással böngéssze-
nek a gyerekek! Ha valaki nem tudott válaszolni, az is egyfajta válasz.)
Ki tudta az igazi választ? Mit gondoltok, miért? – Ezen lehet vitatkozni. Biztosan 
lesz, aki szerint Benedek jött rá az igazságra, amikor megszagolta a hóvirágot. 
És biztosan lesz, aki rájön, hogy a Nap tudta az igazságot, hiszen a Nap járásán 
múlik az évszakok váltakozása. Csak ezt a mese nem mondja ki. Megelégszik a 
sün-bölcsességgel.

6.4b Hóvirágkészítés 
Benedek számára a hóvirág jelentette az igazságot. Készítsünk a gyerekkel 
krepp-papírból hóvirágot! Elkészítése képekkel szemléltetve a Reftantáron.

6.5 Tavasz

6.5a Visszük a telet messze 
Nézzük meg Bertóti Johanna: Az öt lehunyt szemű madár című meséjére 
készült hangoskönyvet a gyerekekkel, amely elérhető a Reftantáron. Javasoljuk a 
hanggal, felirat nélkül készült változatot is.

Majd a gyerekek olvassák el a mesét magukban, és beszélgessünk róla!
• Mit visznek a madarak? Hova viszik?
• Ki mindenkivel találkoztak? Mit kérdeztek tőlük, és ők kinek mit válaszoltak? 

(kereső olvasás)

6.5b Dramatizálás: hangjáték 
Készítsünk mi is hangoskönyvet, méghozzá hangjátékot!
Osszuk ki a szerepeket, akár több szereposztásban is, és a gyerekek készüljenek 
fel a mese dramatizált előadására! Majd felolvasva adják elő a hangjátékot!
Egy szereposztásban akár 14 szereplő is lehet: 2 mesélő (váltakozva), 5 madár (1-1 
válasz), Nap, fák, föld, folyók, állatok (1-1 kérdés), Áron és Anya
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35
perc

15
perc

20
perc

35
perc

15
perc

20
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek szeressék 
meg a verseket, motivá-
lás a versolvasásra.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Vershallgatás, versol-
vasás
Beszélgetés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Néhány gyerekvers-an-
tológia

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek legyenek 
képesek szereposztás 
szerint, beleéléssel ol-
vasni a verses mesét.
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Egyéb ötletek
FELADATOK LEÍRÁSA

7.1 Téli versdélután 

Kiss Ottó: Ha tél van című versének tanúbizonysága szerint a tél kiválóan alkalmas 
versek olvasására. A mesedélutánokhoz hasonlóan szervezzünk a gyerekeknek 
versdélutánokat, amikor nem csinálunk mást, csak verseket olvasunk a jó meleg-
ben! A szöveggyűjteményben, illetve a Reftantáron bizonyosan több olyan vers van, 
amivel még nem találkoztak a gyerekek. Az itt következő versek is sorra felolvas-
hatók a versdélutánokon. De elővehetünk kedvenc verseket is, vagy választhatunk 
egy gyerekvers-antológiát, hiszen a költészet nem egyszerolvasós műfaj.

Ajánlott versantológiák:
• Friss tinta. Mai gyerekversek (Pagony/Csimota Kiadó, Bp, 2005) 
• Kinőttelek. Versek kamaszoknak (Sziget Kiadó, Bp, 2005)
• Aranysityak. Friss gyerekversek (Csodaceruza Kiadó, Bp, 2010)
• Családi kör. Versek hajdani és mai családokról (Holnap Kiadó, Bp, 2013)
• Mondani-valók. Versek ünnepekre (Bárka folyóirat, Békéscsaba, 2019)

7.1a Versek téli estén
Olvassuk el Kiss Ottó: Ha tél van című versét a Reftantáron! 
Beszélgessünk: 
Ki szereti a verseket? Kinek mi a kedvenc versolvasó ideje, helye?
Mi a kedvenc versed? Ha nem tudod fejből, nézz utána! Vagy keress új verseket, 
és ami nagyon megtetszik, hozd el az egyik versdélutánra, itt felolvashatod!

Vedd figyelembe!
A vers József Attila: [Csak az olvassa…] című versére „íródott” úgynevezett palimp-
szeszt-szöveg. Utolsó két sora konkrét szójátékkal is megidézi az eredeti verset:

s szivében néha elidőz 
a tigris meg a szelid őz.

7.2 Az őz futása  

Olvassuk el Zelk Zoltán: Hova futsz, te kicsi őz? című versét a Reftantáron! 
A vers kiválóan alkalmas a dramatizálására. Ha kedvünk van, síkbábokat is készít-
hetünk hozzá, és előadhatjuk a gyerekekkel. 

7. 
tanegység

15
perc

45
perc
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Vers olvasása, dramati-
zálása
Síkbábok készítése

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Szolidaritásérzés kiala-
kítása a közönséges, 
lenézett kis verebekkel 
szemben.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Vershallgatás
Beszélgetés
Madáretető-készítés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Madáretető-készítéshez 
eszközök, anyagok

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Ritmus és stílusjáték 
segítségével bevonni a 
gyerekeket a vers és dal 
világába.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Hangos, ritmikus versol-
vasás rap-stílusban

Vedd figyelembe!
A dramatikus feldolgozáshoz nyomtassuk ki több példányban a szöveget!

7.3 Veréblakoma 

A pedagógus olvassa fel Rónay György: Verebek című versét a Reftantárról, mint 
egy novellát vagy mesét!
Beszélgessünk a történet alapján a télnek kiszolgáltatott madarak etetéséről, 
gondozásáról! A veréb közönséges, jelentéktelen madár, lám mégis gondosko-
dásra szorul. Ne sajnáljuk tőle az eleséget!A szeretet mindent megold.

Készítsünk egyszerű madártetetőt, szórjunk bele rendszeresen madáreleséget! 
(Egyszerű madáretető készítését lásd a decemberi 4. téma Mézes-délután című 5. 
tanegységében!)

Kapcsolódó
Isten is így gondoskodik rólunk:
„Ugye, öt verebet adnak két fillérért, de Isten egyről sem feledkezik meg közülük. 
Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva. Ne féljetek, ti sok 
verébnél értékesebbek vagytok!” (Lukács 12,6–7)

7.4 Talpnyaló medve 

Olvassa fel a pedagógus Fekete Vince: Medverapp című versét a Reftantárról, 
erősen ritmizálva, akár rapelve is!
Próbálkozzanak a gyerekek is a rapelő versolvasással! Rögtönzött rap-poetry 
bemutatót is tarthatunk különböző előadókkal.

Vedd figyelembe!
A versforma itt is két sorba tört felező nyolcas, mint Kányádi Sándor: Három 
székláb című versében. Olvashatjuk soronként kisebb-nagyobb szünetet tartva, 
ami különösen a soráthajlásoknál vicces, bohókás hatású.
A vers egy részlete szerepel a 3. osztályos állami olvasókönyvben (I/103. o.).
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Képzelet és valóság 
találkozását éljék át a 
gyerekek a verstörténet 
segítségével.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Beszélgetés, véleményal-
kotás
Vershallgatás, szöveg 
értelmezése

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A versszöveg képi világát 
„fordítsuk le” festéssel 
konkrét képnyelvre.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Beszélgetés
Vers olvasása, 
értelmezése
Festés, színkompozíció 
akvarelltechnikával

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, (víz)festés 
eszközei
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7.5 Medvék és madarak télen

Beszélgessünk arról, kinek van otthon játékmacija, és szokott-e még játszani 
vele! Mesélnétek róla, mit szoktatok vele játszani?
És ahhoz mit szólnátok, ha kiderülne, hogy egy felnőtt is játszik még a macijával, 
illetve a medvéivel? Miről szólhat egy ilyen játék?

A pedagógus olvassa fel Tandori Dezső: A sárga kis madárcsapat című versét a 
Reftantárról!
Majd beszéljük meg, hogyan lehetséges a medvék és egy vándormadárcsapat 
találkozása télen egy városi parkban!

Vedd figyelembe!
Micimackó mesealakja is előkerülhet a beszélgetésben. Rajta keresztül megért-
hetjük, hogyan lehet a képzeletben élő alakká egy játékfigura.

7.6 Évszakok színei 

Melyik évszakról milyen színek jutnak eszetekbe? 
Ha egy színkompozícióval kellene az adott évszakot kifejezni, milyen színeket 
válogatnátok össze?

Figyeljétek meg, Nagy Bandó András milyen színekkel festi le az évszakokat Pa-
letta című versében! (Reftantáron elérhető.)
Olvassuk fel a verset, majd soroljuk fel a színeit! Ráismertek az adott évszakra 
(akkor is, ha nincs megnevezve)?

Egyéni feladat a gyerekeknek:
Válaszd ki valamelyik évszakot és jellemző színeit, majd fess egy képet, ami azt 
az évszakot ábrázolja! 

Vedd figyelembe!
Érdemes most vízfestékkel dolgozni. Akvarell-technikával (előre beáztatott fes-
tékkel, bevizezett rajzlapon) a színek összefolyhatnak, gyönyörű színelegyeket 
képezhetnek. 

45
perc

30
perc
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Miről szól 
ez a téma? 

Miért fontos 
nekünk?

Mit szeretnénk 
elérni?

A gyerekek legyenek képesek azonosulni külön-
böző karakterekkel, merjenek más-más szerep-

lők bőrébe belebújni. 

A farsangi időszak a vidámság, a játékok ideje. 
Ilyenkor bárkinek a bőrébe belebújhatunk, ám 
a jelmezek, szerepek többé-kevésbé mindig ró-
lunk szólnak. Sokféle karakter közül válogatha-
tunk a tanórák során, de ha ez nem lenne elég, 

az Író Cimborák oldalán a „Kinek a bőre…?” 
menüpont alatt sok kortárs magyar szerző al-

kotását találhatjuk meg a témában.



FELDOLGOZOTT MŰVEK
Dániel András: Álruha

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Írólap, rajzeszköz

Füzet, íróeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek legyenek 
képesek magukat 
beleélni különböző 
szerepekbe, karakterek 
helyzetébe, és ismerjék 
fel ennek előnyeit, 
hátrányait.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Fantáziajáték
Szöveg olvasása, értel-
mezése
Kreatív írás: ajánlás 
levélformában

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Írólap, rajzeszköz

JEGYZETEIM JEGYZETEIM

232

Álruhában
45 perces szövegfeldolgozó, kép- és szövegalkotó óra 

(magyar, vizuális kultúra, kreatív írás)

Az álruhában azt gondoljuk, hogy el tudjuk leplezni önmagunkat. 
Pedig valójában mindig olyan álruhát, jelmezt választunk, ami 
belőlünk mutat meg valamit. Ferikém is így tesz, ezért ismeri fel 
minden alkalommal Kicsinéni. 

Áttekintő vázlat
1.1 Kinek a bőrébe bújnál szívesen?  45 perc 

1.1a Kinek a bőre?  10 perc
1.1b Ferikém, a betörő  10 perc
1.1c A Legtökéletesebb Álruha  25 perc

Összesen:  45 perc

A levelet megfogalmazhatják a gyerekek a füzetükben, de író-
lapon, sőt a tervrajz mellett, félbehajtott írólapon vagy máso-
lópapíron is. Az is kérdés, hogy megoldjuk-e a Variációban leírt 
feladatot. Tervezzük meg, és készítsük elő a lehetőségeket! 

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Kinek a bőrébe bújnál szívesen? 

1.1a Kinek a bőre? 
Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogyha bárkik vagy bármik lehetnének 
(ember, állat, képzeletbeli személy vagy dolog), kinek-minek a bőrébe bújnának 
szívesen! A gyerekek indokolják is a döntésüket, hogy miért pont azt a személyt, 
élőlényt vagy dolgot választották, szerintük miért lenne jó annak a bőrébe bújni!

1.1b Ferikém, a betörő 
A gyerekek olvassák el Dániel András: Álruha című meséjét! Figyeljék meg, 
mi volt Ferikém foglalkozása, és milyen álruhái voltak! 
Vegyük sorra Ferikém „adatait”: foglalkozás, álöltözetek! Mit szeretett a betörés-
ben?

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

1. 
tanegység

10
perc

45
perc

10
perc



JEGYZETEIM 

Beszélgessünk:
• Egy betörőnek miért kell álruha? Miért szerethette Ferikém az álruhásdit? 
• Ti szerettek álruhába, jelmezbe öltözni? Miért? 
• Vajon honnan ismerte fel Kicsinéni Ferikémet, amikor álruha volt rajta? Ti vajon 

felismernétek álruhában azt, akit jól ismertek és nagyon szerettek? Miről ismer-
nétek fel? 

• És vajon ki az, aki titeket biztosan felismerne?

1.1c A Legtökéletesebb Álruha 
Önálló feladat:
Szerinted mi lenne Ferikémnek a legtökéletesebb álruha? Képzeld el, tervezd 
meg, rajzold le! Majd írj Ferikémnek egy levelet, amelyben ajánlod neki az általad 
tervezett Legtökéletesebb Álruhát! Az álruha leírásán túl fogalmazd meg, hogy 
miért is ez a Legtökéltesebb Álruha, miért lenne jó, ha Ferikém hordaná, milyen 
előnyei vannak, esetleg milyen veszélyeket rejt magában az álruha viselése!

Vedd figyelembe!
Ügyeljünk rá, hogy a feladatban ne a rajz kidolgozásán legyen a fő hangsúly, 
hanem a tervezésen és a levélíráson! Ha még nem vettük fogalmazásórán a levél 
formai jegyeit, beszéljük meg, hogy mit tartalmazzon, milyen stílusban íródjon! 
Ha vettük, akkor csak ismételjük át, amit tudni kell a levélíráshoz! A rajz a levél 
melléklete, de nem kell kidolgozott látványterv, elég a magyarázó rajz. Informáló 
és nem esztétikai szerepe van elsősorban. Viszont szükség lehet rá ahhoz, hogy 
beinduljon a gyerekek fantáziája. Ezért ne szóljunk rájuk, ha a rajzzal kezdik, csak 
jelezzük, hogy maradjon idő a levél-ajánlás megfogalmazására is!

Variáció
Számodra mi lenne a Legtökéletesebb Álruha? Amibe szívesen belebújnál, és 
amiben nem ismerne fel senki (csak az, aki nagyon, de nagyon szeret).
Dolgozd ki az álruha látványtervét rajzolással vagy papírkollázzsal!

A feladat az 1.1c feladatának alternatívája vagy folytatása is lehet (utóbbi esetben 
kitehet egy teljes rajzórát, vagy maradhat otthoni, választható feladatnak).
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Majoros Nóra: Az angya-
lok állata
Tasnádi Emese: Lénylak 
(online)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Internet, projektor, 
hangfal 

Szöveggyűjtemény

(Füzet, írólap, rajzeszköz)
Gyurma, gyurmázás 
eszközei, alátétpapír
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Különös állatkert
Minimum 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó, 

kép- és szövegalkotó óra 
(magyar, dráma, kreatív írás, vizuális kultúra)

Ha feltesszük a kérdést, hogy kinek a bőrébe bújnánk szívesen, 
lehet, hogy egy olyan lény jut eszünkbe, ami nem is létezik. A 
kérdés és Majoros Nóra meséje lehetőséget ad rá, hogy elgondol-
kozzunk a gyerekekkel azon, milyen sok lényt pusztított már ki az 
emberiség. Ezek után másként fogunk tekinteni Tasnádi Emese és 

a Kristóf testvérek Lénylakjára is, ha ellátogatunk oda.
A mesék az Író Cimborák „Kinek a bőrébe bújnál szívesen?” című gyermekrajzpá-
lyázatára beküldött rajzokra íródtak.

Áttekintő vázlat
2.1 Az angyalok állata  45 perc 

2.1a Különös állatkert  10 perc
2.1b Mézszippantó foltifán  10 perc
2.1c Foltifán-vita  25 perc

2.2 Különös állatkert  45 perc
2.2a Fajleírás és útmutató  15 perc
2.2b Különös állatkert  30 perc

Összesen:  min. 2x45 perc

A tervezés során gondoljuk át, hogy a lehetséges variációk, al-
ternatívák közül melyiket érdemes bevenni még a feladatsorba! 
Ha van rá lehetőségünk, és szükségét érezzük, két tanóra helyett 
három tanórában is megoldhatjuk a feladatokat, vagy további 
délutáni alkotómunkát szervezhetünk.

A gyurmázás előkészítése igényel még több figyelmet, hogy mindenkinek jusson 
elég gyurma, alátét, illetve készítsünk elő az állatkert berendezéséhez egy asz-
talt, amin ott maradhatnak a kész munkák!

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

2. 
tanegység
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek éljék bele 
magukat már kihalt vagy 
képzeletbeli állatok 
helyzetébe. Vitakultúra 
fejlesztése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Interaktív multimédiás 
feladat: kihalt állatok 
megfigyelése, közös tu-
lajdonság felismerése
Mese olvasása, értelme-
zése
Véleményalkotás, érve-
lés, vita
(Rajzolás, illusztráció)

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Füzet, írólap, rajzeszköz

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Az angyalok állata 

2.1a Különös állatkert 
Most egy virtuális állatkertlátogatásra hívunk benneteket a Reftantáron 
elérhető Különös állatkert című tankocka segítségével. De vajon miért különös ez 
az állatkert? (Minden állat kihalt.)
Hallgassuk meg a gyerekek ötleteit, csak utána áruljuk el a jó megoldást!

Variáció
Szorgalmi feladatként a gyerekek nézzenek utána a tankockán látott kihalt álla-
toknak, és a következő órán számoljanak be a gyűjtésük eredményéről!

2.1b Mézszippantó foltifán
Olvassuk el a gyerekekkel Majoros Nóra: Az angyalok állata című meséjét, 
majd beszélgessünk róla!
• Miért volt szomorú a Jóisten?
• Emlékeztek, mit tett, amikor egyszer réges-régen nagyon megharagudott az 

emberekre? (A vízözön története.)
• És most, ebben a mesében mi látott, és mit tett? 
• Milyen állatot alkotott? Hogyan nézett ki a mézszippantó foltifán?

Variáció
Rajzolják le a gyerekek, hogy a mese alapján milyennek képzelik el a mézszip-
pantó foltifánt! (Otthoni feladatnak is adható.)
Nézzük meg együtt az ötéves Takács Róza rajzát a Reftantáron, amire ez a külö-
nös mese íródott!

2.1c Foltifán-vita 
• Miért nem küldte le az emberek közé a mézszippantó foltifánt?
• Mit gondoltok, igaza volt? 
Rendezzünk vitát arról, igaza volt-e Istennek abban, hogy az égi mezőkre küldte 
az új állatot, és nem a földre!
Négyfős csoportokban gyűjtsetek érveket vagy ellenérveket a gyerekek a témá-
ban! Az egyik vélemény csoportjai csak az érveket, a másik vélemény csoportjai 
csak az ellenérveket gyűjtsék! Ha ez megvan, akkor az azonos csoportok gyűlje-
nek össze, és egyeztessék az érveiket! Majd  helyezkedjenek el táborok szerint, és 
próbálják egymást meggyőzni a maguk igazáról! 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek képzeljék el, 
hogy lehetne megmente-
ni egy állatot a kipusz-
tulástól. Életfeltételek, 
gondozási lehetőségek 
számbavétele.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Kreatív írás: fajleírás és 
gondviselési tanácsok 
kihalt vagy képzelt álla-
tokhoz
Formázás gyurmával
(Képes mese olvasása, 
megtekintése, névazono-
sító játék)

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Gyurma, gyurmázás 
eszközei, alátétpapír
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Vedd figyelembe!
A mai gyerekek (sőt gyakran a felnőttek) többsége nem tud vitázni. Egyrészt azért, 
mert nem tanult meg helyesen érvelni, logikusan felépíteni egy érvrendszert. 
Másrészt azért, mert képtelen elviselni, ha ellene mondanak, ha esetleg „veszít” a 
vitában. Éppen ezért fontos, hogy fejlesszük a vitakészségüket, és amikor csak le-
het, mutassuk meg nekik, milyen a kulturált, logikus, egymást tiszteletben tartó, 
a személyeskedést kerülő vita. 
A pedagógus moderátorként vesz részt a vitában, igyekszik egyforma időt és 
megszólalási lehetőséget biztosítani a feleknek, és azonnal leállítja a vitát, ha az 
veszekedéssé válik.
Ha az osztályunk még nagyon járatlan a vitában, az a megoldás is szóba jöhet, 
hogy a gyerekek képviselik az egyik fél (jelen esetben Isten), a pedagógus pedig 
az „ellenzék” szerepét.

2.2 Különös állatkert

2.2a Fajleírás és útmutató
A gyerekek készítsenek fajleírást és „gondviselési útmutatót” egy már 
kihalt vagy egy képzeletbeli állathoz! A fajleírás mutassa be az állat külső je-
gyeit, élőhelyét, szokásait, az útmutatóban pedig gondozási tanácsok és olyan 
tanácsok szerepeljenek, melyeket betartva nem pusztul ki az állat, hanem sokáig 
élhet az emberek közelségében is! 

2.2b Különös állatkert 
A gyerekek készítsék el a leírt állat figuráját gyurmából! Ha idejük engedi, 
további különös állatok alakját is megalkothatják. 
Az óra végén rendezzünk be egy állatkertet ezekből a különös állatokból! 

Vedd figyelembe!
Elképzelhető, hogy a gyerekek annyira belemerülnek a fajleírásba, illetve a gyur-
mázásba, hogy még egy órát rá kell szánni a tanegységre. Ha látjuk előre, hogy 
több időre van szükségük, akkor megvalósíthatjuk a gyurmázást az iskolában, a 
fajleírást pedig kiadhatjuk házi feladatnak is. 

Variáció
Még egy látogatás, ami akár egy plusz tanórát is megér. Tekintsük meg Unikocát 
és társait a Kristóf testvérek rajzain, amihez a Névazonosító című tankocka játéka 
kapcsolódik. Majd kukkantsunk be Tasnádi Emese: Lénylakjába is a Reftantáron!
Ha elolvassuk az írást, választ kaphatunk arra a kérdésre, hogyan is működik 
egy „TEREMTMÉNY LÉTESÍTMÉNY”? Ez aztán újabb lények és rajzok létrehozására 
inspirálhatja a gyerekeket, ami szorgalmi feladat is lehet.

min 45
perc

15
perc

30
perc
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Müller Péter Sziámi: Mit 
tudjon egy bohóc?
Petőcz András: Dodó és a 
bohóca
Weöres Sándor: A papri-
kajancsi szerenádja 

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Internet, projek-
tor, hangfal 

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Lufik és/vagy labdák
Tojástartó felvágva
Tempera, festőeszközök
Kalapgumi
Színes kartonok, papírok
Olló, ragasztó, tűzőgép
Arcfestőkészlet

Bohóckodás
4x45 perces komplex témanap 

(magyar, ének-zene, kreatív írás, vizuális kultúra, 
testnevelés, technika)

A bohóckodás a gyerekek (és a felnőttek) fejében általában a 
hülyéskedéssel, butáskodással összefüggő fogalom. Pedig a 
bohóctréfa mint cirkuszi műfaj önmagában is lehet mély tartal-
mú. Nem beszélve az irodalmi művekről, amelyekben a bohóc 
karaktere nagyon sokszor jelképes értelmet nyer. A témanapon 

a konkrét cirkuszi bohócoktól a bohócdoktoron keresztül eljutunk a félelemoldó 
bohóctársakig, végül az önmagát feláldozni kész Paprika Jancsi alakjáig. A bohó-
cokkal való azonosulást meseírás és rajzos, kézműves tevékenységek is biztosít-
ják. 

Áttekintő vázlat
3.1 Mit tudjon egy bohóc?  90 perc 

3.1a Daltanulás  15 perc
3.1b Mit tudjon egy bohóc?  15 perc
3.1c Mit tanulnak a bohócok?  15 perc
3.1d Labdatrükk, lufihajtogatás  45 perc

3.2 Érted hal meg a Jancsi bohóc…  45 perc 
3.2a Dodó, a bohóc  15 perc
3.2b Bohócdoktorok  10 perc
3.2c Jancsi bohóc  20 perc

3.3 Bohóccá válok magam is…  45 perc 
Összesen:  4x45 perc

A mozgásos, kézműves tevékenységek komolyabb kipróbálást, 
felkészülést és előkészületet igényelnek. Az ügyességi játékhoz 
szükség esetén segítséget is kérhetünk, illetve nem árt, ha a szü-
lők közül is vállal valaki segítséget a beszerzésben, lufihajtoga-
tásban, arcfestésben stb. Sőt még az is előfordulhat, hogy valaki 
ismeri a labdatrükköt, és be tudja mutatni a gyerekeknek. 
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3. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg, 
hogy a bohóckodás egy 
komoly szakma. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Daltanulás, éneklés
Riportfilm megtekintése, 
felidézése megfigyelési 
szempontok alapján
Mozgásos, kézügyességet 
igénylő feladat

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Lufik és/vagy labdák
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FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Mit tudjon egy bohóc? 

3.1a Daltanulás 
A gyerekekkel beszélgessünk arról, hogy ki járt már cirkuszban Milyen 
élményeik voltak? Mi tetszett nekik a legjobban? 
Ki látott már bohócműsort? Milyen volt? Mi tetszett benne? Vajon mi mindent 
kell tudnia egy bohócnak? 

Tanuljuk meg énekelni Müller Péter Sziámi: Mit tudjon egy bohóc című versét, 
amit a Palinta Társulat ad elő (elérhető a Reftantáron). Megtanulhatjuk kívülről a 
refrén szövegét, amit a gyerekek kórusban énekelhetnek a szóló szakaszokra vá-
laszolva. (A szóló mehet felvételről, vagy énekelheti a pedagógus, a dalt egyszerű 
ritmushangszerekkel is kísérhetik a gyerekek.)

3.1b Mit tudjon egy bohóc? 
A gyerekek olvassák el a verset, majd írjanak egy képességlistát arról, 
hogy mit kell tudnia a bohócnak! Megfogalmazhatjuk így a feladatot: 
Mit gondoltok, a bohócok hol tanulják a bohóckodást? Bizony, iskolában, még-
hozzá a Baross Imre Artistaképző Szakközépiskolában. Most képzeljétek el, hogy 
ti vagytok az artistaképző iskola tanárai! A vers alapján írjátok össze, hogy mit 
kell tudnia egy bohócnak, hogy ötösre vizsgázzon!

3.1c Mit tanulnak a bohócok? 
Nézzük meg a gyerekekkel az M2 riportjának részletét a Reftantáron a Mit 
tanulnak a bohócok? című tankockában, amelyben az artistaképző diákjai és egy 
tanáruk számol be a bohócképzésről! A gyerekek figyeljék meg a következőket, 
amelyekről adjanak számot a film megnézése után:
• Hány éves a bohócképzés?
• Milyen képességekkel kell rendelkeznie annak, aki bohóc akar lenni?
• Milyen tantárgyakat tanulnak a bohócok?
• Milyen gyakorlatokat végeznek a bohócok a képzés során? (Ha nem emlékeznek 

pontosan, nézzük meg újra a videónak ezt a részét.)

Vedd figyelembe!
Néhány idegen szó jelentése, ami gyakran előfordul a beszélgetés során:
• improvizáció = rögtönzés
• karakter = meghatározó személyiségvonás; szereplő, megformált alak (például 

egy könyvben vagy filmben)
• zsáner = jellegzetes személyiség, típus; művészet ága, módja, modora

90
perc

15
perc

15
perc

15
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg, 
hogy a bohóckodás nem 
csak felszínes szórako-
zás. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Versek olvasása, értel-
mezése
Vers ritmizálása, ritmus-
gyakorlat
Riportfilm megtekintése, 
zenehallgatás
Meseírás

3.1d Labdatrükk, lufihajtogatás 
Ha van rá időnk, akkor érdemes a gyerekekkel kipróbálni néhány „bohóc-
kodást”. Kb. harminc perc kell arra, hogy az egyik választott feladatot kipróbálják 
a gyerekek. Ha mindkettőt szeretnék bemutatni, megpróbálni, akkor ez a feladat 
minimum 60 perc.

1.) A lufihajtogatás nem túl bonyolult dolog, egy kis kézügyességgel bárki meg 
tudja tanulni. Fontos, hogy előtte tanulja meg a pedagógus is, gyakorolja be a 
hajtogatást! A lufikat fújjuk (vagy fújassuk) föl még az óra előtt! A Reftantáron 
elérhető a lufikutya, a lufinyúl és a lufizsiráf készítését bemutató videó.
2.) A labdatrükköt mindenképpen érdemes kipróbálni, de pedagógusként a be-
mutatása inkább csak azoknak való, akiknek jó a mozgásos intelligenciája, vagy 
csináltak már hasonlót. Az is megoldás, hogy az órának erre a részére behívunk 
valakit (testnevelő kollégát vagy szülőt), aki ismeri ezeket a labdatrükköket.
A Reftantáron elérhető oktatófilmek segítséget nyújtanak azoknak, akik el sze-
retnék sajátítani a labdatrükköket. A filmek angol nyelvűek, de a kézmozgásokat 
lassítva vetítik, így azoknak is érthető, akik nem tudnak angolul. 
Legkönnyebb fokozat az egy kézzel való labdadobás és -elkapás, ami bátran 
kipróbálható és gyakorolható. 

Vedd figyelembe!
Dr. Gyarmathy Éva kutatási eredményei alapján a „kaszkáddobás” vagy háromlab-
dás labdatrükk elsajátítása és gyakorlása nagyban javítja a figyelem- és tanulási 
zavaros gyerekek tanulási képességeit. 
A Reftantáron megtaláljuk a kapcsolódó oktatóvideót és a megtanulására  
alkalmas akkreditált képzés linkjét is.

3.2 Érted hal meg a Jancsi bohóc… 

3.2a Dodó, a bohóc 
Beszélgessünk arról, hogy van-e valaki (vagy ismernek-e a gyerekek vala-
kit), aki fél este lámpaoltás után! Esetleg ők féltek-e kiskorukban? Mitől? Mi segí-
tett nekik? Volt-e valamilyen játékuk, ami segített ebben a félelmes helyzetben?
Olvassa fel valaki hangosan a gyerekek közül Petőcz András: Dodó és a bohóca 
című versét, és beszéljük meg:
• Mitől félhetett Dodó?
• Ki az a Dodó?
• Mit jelenthet ez a versszak? Milyen átalakulások történnek benne?
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Dodónak hívnak, mégis bohóc vagyok. 
Bohócbaba lettem magam is. 
Párnává szelídül a papa, a mama.

És az utolsó versszak miről mesél? Hová tűnt a félelem?

3.2b Bohócdoktorok 
Kérdezzük meg a gyerekeket, hallottak-e már a bohócdoktorokról! 
Találkoztak-e bohócdoktorral? 
Mi a feladata a bohócdoktornak? (Ha nem tudják, találják ki!) 
Mit gondoltok, miért jó módszer a bohócdoktorkodás a félelmek elűzésére? 
Nézzünk meg egy videofilmet a bohócdoktorok munkájáról a Reftantáron!

3.2c Jancsi bohóc 
Hallgassuk meg a gyerekekkel Weöres Sándor: A paprikajancsi szerenádja 
című versének feldolgozását a Reftantáron Halász Judit és a Fonográf együttes 
előadásában, majd olvassuk fel a verset!
Beszéljük meg, milyen hangulatú ez a vers! Miért szomorú? 

A Paprika Jancsi a magyar népi vásári bábjátékok bohócfigurája. 
• Miért szomorú mégis a Jancsi bohóc? Szerintetek kinek énekel? 
• Tudjátok-e, mi az a szerenád? (éjjeli zene) Kik énekeltek régen szerenádot? 

(Szerelmes férfiak énekeltek a szívük hölgyének.) 
• Sejtitek már, miért gyullad ki Jancsi bohóc szíve?

A vers dallama, ritmusa is Jancsi bohóc érzéseiről beszél, figyeljétek meg, mi-
lyen szépen! Kopogjuk vagy tapsoljuk a versritmust, akár mindhárom versszakon 
keresztül:

Gyönge fuvallat a tóba zilál,  – U U │ – U U │ – U U │ –
tá-ti-ti ן tá-ti-ti ן tá-ti-ti ן tá
fények gyöngysora lebben.  – – │ – U U │ – – 
tá-tá ן tá-ti-ti ן tá-tá 
Sóhajom, árva madár-pihe, száll  – U U │ – U U │ – U U │ –
tá-ti-ti ן tá-ti-ti ן tá-ti-ti ן tá 
s elpihen édes öledben.   – U U │ – U U │ – – 
tá-ti-ti ן tá-ti-ti ן tá-tá 
Tárt kebelemben reszket a kóc:  – U U │ – – │ – U U │ –
tá-ti-ti ן tá-tá ן tá-ti-ti ן tá 
érted szenved a Jancsi bohóc. – – │ – U U │ – U U │ –
tá-tá ן tá-ti-ti ן tá-ti-ti ן tá

10
perc

20
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek készítsenek 
maguknak bohóckellé-
keket, így azonosulva a 
bohóc létformával. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Bohócorr, bohócsipka 
készítése
Arcfestés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tojástartó felvágva
Tempera, festőeszközök
Kalapgumi
Színes kartonok, papírok
Olló, ragasztó, tűzőgép
Arcfestőkészlet

A gyerekek írjanak egy mesét Jancsi bohóc szerelméről! Akik belelendülnek a 
feladatba, nyugodtan folytathatják a következő órán is, hiszen akkor nekik ez a 
kifejezési forma felel meg igazán. De maradhat a mese befejezése otthonra is.

Vedd figyelembe!
A vers szabályos ritmusát az időmértékes verselés alakítja. A sorok daktilusok-
ból (tá-ti-ti) és spondeusokból (tá-tá) állnak, a páratlan sorok végén egy-egy fél 
spondeussal.
A Halász Judit által énekelt változatban két helyen is eltér ettől a ritmika, amit 
lehet, a gyerekek is észrevehetnek, ha a ritmusgyakorlat után megfigyeltetjük.
„Tárt kebelemben” (tá-ti-ti-tá-tá) helyett a dalban „Tárt keblemen” (tá-tá-ti-tá) 
szerepel. Illetve a „Hull a fürészpor” tá-ti-ti-tá-tá ritmusát tá-ti-tá-tá-ti ritmussal 
énekli az énekes. Pedig ezen a helyen épp a daktilus miatt változtatta rövidre a 
fűrészpor ű-jét a költő.

Variáció
Meghallgathatjuk a verset a Szélkiáltó együttes előadásában is (elérhető a Ref-
tantáron), és szavazhatnak a gyerekek, melyik dal tetszik nekik jobban. Mondják 
el azt is, hogy miért!

3.3 Bohóccá válok magam is…  

A tanegység befejező részeként a gyerekek készítsenek maguknak bohócorrot, 
bohócsapkát, és ha van rá lehetőségünk, fessenek maguknak vagy egymásnak 
bohóc arcfestést! 

1.) Bohócorr egyszerűen készíthető tojástartóból. A tojástartót vágjuk fel! A gye-
rekek fessék pirosra, és fűzzenek bele kalapgumit! 
2.) Bohóccsapkát egy kartonkúpból készíthetünk. A kúp alapja egy félkör alakú 
színes papírlap, aminek negyedrészét (mint egy tortaszeletet) még le kell vágni. A 
lapot színezéssel, papírminták ragasztásával díszíthetik a gyerekek, majd kúppá 
hajtva, ragasztással, tűzéssel erősíthetjük össze. A kalapba ugyanúgy fűzhető 
kalapgumi, mint a bohócorrba, így nem esik le a gyerekek fejéről
Forrás, képekkel együtt elérhető a Reftantáron.
3.) Arcfestés 
A bohócarc festését szépen bemutatja a Reftantáron a videofilm.

Vedd figyelembe!
Az allergiás tünetek elkerülése végett nem árt a szülőket megkérdezni, hogy a 
gyereknek nincs-e bőrallergiája, és a beleegyezésüket kérni az arcfestéshez. Az 
arcfesték csak ellenőrzött helyről származzon!
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Balázs Imre József: Far-
sang a csillagokban
László Noémi: Csillagok 
háborúja mondókák
Csík Mónika: Titok

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Internet, projektor, 
hangfal 

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

A4-es műszaki rajzlap, 
fehér vagy színes lap
Filctoll, zsírkréta
Olló, kalapgumi

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek a szuper-
hősök bőrébe bújva 
fedezzék fel a szuper-
képessége(i)ket, melyek 
lehetnek vágyott vagy 
valós tulajdonságok is. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zenehallgatás
Találós versek megfej-
tése
Mondóka- és versolvasás
Kreatív írás: szuper-
hősként bemutatkozó 
szöveg vagy vers/mon-
dóka írása
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Farsang a csillagokban
1x45 vagy 2x45 perces szövegfeldolgozó, 

szöveg- és tárgyalkotó óra 
(magyar, kreatív írás, vizuális kultúra, technika)

A Star Wars sorozatért a legtöbb gyerek rajong, így könnyen bele 
tudják élni magukat a szereplők helyzetébe ahhoz, hogy szerep-
verseket, bemutatkozó szövegeket írjanak. 

Áttekintő vázlat
4.1 Farsang a csillagokban  45 perc

4.1a Messzi-messzi galaxisból jöttem  10 perc
4.1b Star Wars mondókák  10 perc
4.1c Titok  25 perc

4.2 Star Wars maszkok  45 perc 
Összesen:  1x45 / 2x45 perc

A maszkkészítés, illetve repülőhajtogatás eszközei, anyagai mellé 
nyomtassunk vagy vetítsünk ki mintalapokat, illetve érdemes 
készíteni egy-két bemutató darabot is! 

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Farsang a csillagokban 

4.1a Messzi-messzi galaxisból jöttem 
Hallgassuk meg a gyerekekkel a Star Wars főcímdalát (elérhető a Reftan-
táron)
Majd mondjuk el a feladatot:
Képzeletbeli barátaink egy messzi-messzi galaxisból érkeztek. Bemutatkoznak 
nektek, de tartsátok titokban a nevüket! Ne kiabáljátok be, hanem írjátok le egy 
lapra! Lássuk, ki találja el minden vendégünk nevét?
Olvassuk fel Balázs Imre József: Farsang a csillagokban című művét versszakon-
ként, de úgy, hogy a szereplők nevét nem mondjuk! 
Ellenőrzéshez nyissák ki a gyerekek a szöveggyűjteményt, és ők maguk keressék 
meg az alcímként kiemelt neveket! Azt is megfigyelhetik, hogy a leírt alak nem 
mindig egyezik a kiejtéssel. A gárdista neve pedig csak gárdista, hiszen nincs 
saját személyisége. 

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

4. 
tanegység

55
perc

10
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek azonosul-
janak a kiválasztott 
szereplővel. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Maszkkészítés
Repülőhajtogatás 

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
A4-es műszaki rajzlap, 
fehér vagy színes lap
Filctoll, zsírkréta
Olló, kalapgumi

4.1b Star Wars mondókák 
A gyerekek olvassák el László Noémi: Csillagok háborúja mondókáit, majd 
adják is elő a versszakokat kis csoportokban! 
Minden csoport válasszon egy főszereplőt, egy mesélőt (aki felolvassa a verssza-
kot) és további mellékszereplőket! Előbb csak próbálják ki a mozgásokat (párhu-
zamosan dolgoznak a csoportok), majd mutassák be egymásnak az „epizódokat”!

4.1c Titok 
Olvassuk fel Csík Mónika: Titok című versét! 
• Milyen titkot őriz a vers szereplője? 
• Milyen szuperképességei vannak a benne lakó csodagyereknek?
• Ti milyen szuperhősök lennétek? 
Írjátok le ezt egy rövid bemutatkozó szövegben vagy versben, a megismert 
szuperhősös mondókákhoz hasonlóan!

Vedd figyelembe!
Ez a tanegység csak akkor működik, ha MINDEN gyerek ismeri legalább elemi 
szinten a Star Wars szereplőit. 
A versírást nem kell erőltetni, a prózai bemutatkozó szöveg épp olyan jó feladat-
megoldás, mint ha valaki ráérez a mondókák versformájára. Különösebb formai 
kötöttségek sem feltétlenül szükségesek, a szabadvers-forma is elfogadható.
Ha a gyerekek lelkesek, több időt is szánhatunk ennek a tanegységnek a feldol-
gozására.

4.2 Star Wars maszkok  

Ha tudunk rá időt szakítani, a gyerekek készítsék el kedvenc Star Wars szerep-
lőjük maszkját! A Reftantáron megadott linken több letölthető, színezhető Star 
Wars-maszkot is találunk, hajtogathatunk X-szárnyú űrrepülőt is.

Vedd figyelembe!
A tanegység megtartható úgy is, hogy először a manuális tevékenységeket végez-
zük el, utána vesszük az irodalmi alkotáskat.
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Balázs Imre József: Állati 
farsang
(Fecske Csaba: Állattár – 
online: 03-2)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Internet, projektor, 
hangfal 

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Papírtányérok, műszaki 
rajzlap, színes papír
Olló, ragasztó, kalapgumi
Tempera, festőeszközök

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A zene és az irodalom 
hangzó, érzéki eszköze-
ivel a gyerekek azono-
suljanak az állatkarak-
terekkel. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zenehallgatás, hangka-
rakter alapján kitalálós
Vers kifejező hangos 
olvasása
Mozgásjáték, ritmusgya-
korlat
Versírás
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Állatok farsangja
Minimum 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó 

és szövegalkotó óra 
(magyar, ének-zene, vizuális kultúra, technika)

A Star Wars farsangi óra mintájára egy állatos farsangi órát is 
tarthatunk a gyerekeknek. Most nagyobb hangsúlyt kap a zene, a 
hangzás karakterábrázoló szerepe.

Áttekintő vázlat
5.1 Az állatok farsangja  min. 45 perc 

5.1a Zenei találósok  10 perc
5.1b Állati farsang  15-20 perc
5.1c Állatbőrben  15-20 perc

5.2 Állatmaszkok papírtányérból  45 perc 
Összesen:  min. 2x45 perc

A maszkok anyagainak, eszközeinek előkészítése mellett javasol-
juk egy-két mintadarab elkészítését is.

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Az állatok farsangja

5.1a Zenei találósok 
Camille Saint-Säens: Az állatok farsangja című zeneművének tételei 
nagyon érzékletesen festik le az adott állatokat. Válogassunk a tételek között, 
majd hallgassuk meg ezeket a gyerekekkel, és ők próbálják kitalálni, milyen 
állatot jelenít meg a zenemű! A tételek 1-2 percesek csupán, tehát nyugodtan 
végig tudják hallgatni a gyerekek (elérhetőek a Reftantáron).

Vedd figyelembe!
Nem baj, ha a gyerekek nem találják ki pontosan az állatokat, csak találgatnak. 
Ha végképp nem boldogulnak az állatok kitalálásával, akkor mozogjanak a zené-
re, és így hamar rá fognak jönni, miféle állatról van szó! Lehet, hogy nem mond-
ják ki nevét, de a tulajdonságait felismerik. 

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

5. 
tanegység

45
perc

10
perc
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5.1b Állati farsang 
A gyerekek olvassák el magukban Balázs Imre József: Állati farsang című 
versét!Válasszák ki az egyik állatot, és mozgással, hangutánzással játsszák el, 
majd olvassák fel hangosan az adott állatról szóló versszakot! Próbálják meg a 
felolvasásukkal is érzékeltetni az állat hangját vagy mozgását!

Variáció
Ritmusjátékokkal is érzékeltethetjük az állatok hangját vagy mozgását, ha a ver-
sek jellemző sorait ritmizáljuk (időmérték szerint, ti-tá értékekkel). Alkalmas erre 
a felelgető olvasás (a pedagógus olvas egy sort, kopogja a ritmust, a gyerekek 
válaszként megismétlik). Például:

Feketerigó-sorok:
Fekete a tollam, sárga a csőröm,
ti-ti-ti-ti-tá-tá | tá-ti-ti-tá-tá
Nappal szivesen napfürdőzöm.
tá-tá-ti-ti-tá | tá-tá-tá-tá

Lovacska-sorok
Hallod-e, mondd csak, a patakopogást?
tá-ti-ti-tá-ti-ti | ti-ti-ti-ti-tá
Patkóm nyomain a gallyropogást?
tá-tá-ti-ti-ti-ti | tá-ti-ti-tá

Elefánt-sorok
Ormányommal takarózom,
tá-tá-tá-tá | ti-ti-tá-tá
Ormányommal étkezem.
tá-tá-tá-tá | tá-ti-tá

Őz-sorok
Őz vagyok, mert megőzültem,
tá-ti-tá-tá | ti-tá-tá-tá
S tavasszal is őz leszek!
ti-tá-tá | ti-tá-ti-tá

Szurikáta-sorok
Ha őrködni kell néha-néha,
ti-tá-tá-ti-tá | tá-ti-tá-ti
Két lábamra állok,
tá-tá-tá-ti | tá-tá
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek állatmaszkok 
készítésével azonosul-
janak az állatkarakte-
rekkel.
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Vidra-sorok
Vidra lettem, vízben úszva
tá-ti-tá-tá | tá-ti-tá-ti
Fogdosom a halakat.
tá-ti-ti-ti | ti-ti-ti

Majom-sorok
Makogok, ha rám makognak,
ti-ti-tá-ti | tá-ti-tá-ti
Utánzom, ha utánzol.
ti-tá-tá-ti | ti-tá-tá

Vedd figyelembe!
A rövid magánhangzóval írt felviditónak, szivesen, könnyü szavak nem hibásak, 
hanem a ritmika miatt rövidültek. Egy jól sikerült ritmusgyakorlat után a gyere-
kek ezt könnyebben megértik.
Ne feledkezzünk meg a megőzültem (megőszültem) szójátékáról sem! A gyerekek 
is kitalálhatnak hasonló, hangzócserére épülő, jelentésváltó szójátékokat.

5.1c Állatbőrben 
Most a gyerekek írjanak egy rövid verset a kedvenc állatukról, majd olvassák 
is fel! Nyugodtan élhetnek a szavak ritmusának hangot, mozgást utánzó erejével.

Vedd figyelembe!
A versírás és versek felolvasása akár önmagában is kitehet 45 percet!

Variáció
Kiegészíthetjük az órát Fecske Csaba: Állattár című versciklusának három darab-
jával (macskáról, kutyáról és szamárról), melyeket a novemberi Hűséges társaink 
című téma Egyéb ötletei között dolgoztunk fel (03-2/6.2). Az Állati farsanghoz 
hasonló rövid, frappáns, ritmikus darabokról van szó.

5.2 Állatmaszkok papírtányérból 

A gyerekek készítsenek papírtányérok felhasználásával állatmaszkokat! A fehér pa-
pírtányérok temperával jól festhetők, de színes papírtányérok is kaphatók. A sze-
mek helyét ollóval vágjuk ki, füleket, sörényt stb. ragaszthatunk a tányérra műszaki 
rajzlapból, színes papírból. A maszkokat kalapgumival erősíthetjük a fejre.

15-20
perc

45
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek képzeljék el, 
milyen állatkarakterrel 
tudnak azonosulni, és 
ezt fogalmazzák is meg 
verbálisan, vizuálisan. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás
Képregény-készítés vagy 
portrérajz/festés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, filctoll vagy 
festék, festőeszközök

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek gondolkoz-
zanak el azon, hogy a 
járműveknek milyen 
karakterük van.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás
Fantáziajáték
Kreatív írás, tervrajz

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Írólap, rajzeszköz

Egyéb ötletek
FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Macskalét 

Olvassuk el Csorba Piroska: Áldott macskaság című versét a Reftantáron!

Benned milyen állat lakik? 
Írd le egy napodat, mintha az az állat lennél! 
Majd készíts egy képregényt (kb. 8 kocka) a történetről, vagy rajzold/fesd meg az 
állat egész alakos képét!

6.2 Csodajármű 

Olvassuk el Kiss Lehel: Ha libegő volnék című versét (elérhető a Reftantáron)!

• Te milyen jármű lennél? 
• Milyen csodajármű lennél? 
Tervezd meg, és írd le azt is, hogy milyen csodaképességed lenne járműként! 
A tervnek írásos és rajzos változata is készülhet. Ebben az esetben több időt is 
rászánhatunk a feladatra.

Vedd figyelembe!
A versben szereplő Cenk egy kb. 960 m magas hegy az erdélyi szászok egykori 
központja, Brassó mellett. A hegyre felvonó visz fel, lásd a képet a Reftantáron!
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6. 
tanegység

45
perc

20-45
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek azonosulja-
nak a természet elemi 
lényeivel, jelenségeivel.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás és -értel-
mezés
Beszélgetés
Füttybemutató
Madárhang meghallga-
tása
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6.3 Minek lenni volna jó? 

A gyerekek olvassák el némán Kányádi Sándor: Sóhajtás című versét a Reftantá-
ron!
Majd a pedagógus tegye fel a kérdést: 
• Mit szeretne a versben megszólaló? Mi volna jó számára? (Ki lehet ő? És mi 

szeretne lenni?)
A gyerekek egy-egy szóval, rövid mondattal válaszoljanak a vers alapján! 
• Miért szeretne a versben megszólaló (aki lehet a költő, de lehet az olvasó is) 

kút, itató, diófa, rigó, hang, harmat lenni? 
• Mi lehet abban a jó? 
• Mi a jó a rigófüttyben?

Ti tudtok fütyülni? Rendezzünk fütyülőbemutatót! 
Majd hallgassuk meg az énekes rigó füttyét is a Reftantáron!

Sóhajtsatok ti is egy párat: Minek lenni volna jó? 
Elég csak kimondani a kívánságot, nem kell indokolni. Legfeljebb árnyalni egy 
tevékenységgel, tulajdonsággal. (A pedagógus se értékelje a kívánságokat!)

20-30
perc
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Miről szól 
ez a téma? 

Miért fontos 
nekünk?

Mit szeretnénk 
elérni?

Igényes irodalmi műveken, szövegeken keresz-
tül éljék át a gyerekek egy-egy mese miszté-

riumát és ezen keresztül közvetített üzenetét. 
A karakterváltozások és -változatok felfede-
zésével differenciálódjon a mesei szereplők-
ről kialakított képük. A nyelvi megformáltság 
kiváltotta gyönyörködés, katarzis, derű által 
váljanak motiválttá a mesék újra- és újraol-

vasására, ami, ha rákapnak, kitarthat egészen 
a felnőttkorig. A szövegalkotó feladatok által 
pedig váljanak befogadóból beszélgető- és 

alkotótárssá a mesefolyamatban.

A száműzött király vagy a sárkányt legyőző, 
meghaló és feltámadó hős olyan archaikus 

képek, amelyeket már a gyerekekkel is érde-
mes megismertetni a számukra adekvát lírai 

mesenyelven. Remek költői interpretációkban 
ismerhetik meg ezeket a képeket, a sárkányölő 
alakját pedig a keresztény legendák világában 
is felfedezhetik, amin áttűnik a Messiás, Krisz-

tus alakja. Ám az archaikus képek mai vilá-
gunkban nem mindig élnek, illetve szerep- és 
jelentésváltozáson mennek keresztül. Ezeket 
a változásokat követik a feldolgozott kortárs 

művek, kiegészítve, módosítva a mesehősökről 
kialakított sztereotípiáinkat.



FELDOLGOZOTT MŰVEK
Zelk Zoltán: Hajnali 
vendég

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Internet, projektor, 
hangfal 

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek gondolják to-
vább a száműzött király 
történetét, éljék bele 
magukat számkivetett 
helyzetébe.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Cím-találós
Hangoskönyv megtekin-
tése, meghallgatása
Vers olvasása, értelme-
zése
Rímszavak gyűjtése, 
rímelés szabályának 
felismerése
Kreatív írás: monológ, 
mese vagy vers 
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Hajnali vendég
Minimum 45 perces szövegfeldolgozó 

és szövegalkotó óra (magyar, kreatív írás)

A száműzött király és befogadása olyan archetipikus kép, ami 
számtalan irodalmi műben megjelenik. Zelk Zoltán szívbe marko-
lóan szép verse hangoskönyv formátumban is elkészült. Az igé-
nyes animáció és a színészi előadás még hozzátesz az egyébként 
is mély üzenetet hordozó vershez. 

Áttekintő vázlat
1.1 Hajnali vendég  45 perc 

1.1a Mit rejt a cím?  5 perc
1.1b Hangoskönyv  5 perc
1.1c Vers olvasása  15 perc
1.1d A király monológja, éneke  min. 20 perc

Összesen:  min. 45 perc

Egy tanóra helyett eleve két tanórát is tervezhetünk, ahol a krea-
tív írás feladata kaphat egy teljes órát. 

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Hajnali vendég 

1.1a Mit rejt a cím? 
Mit gondoltok, miről szólhat az a vers vagy mese, aminek az a címe, hogy 
„Hajnali vendég”? Ki lehet a hajnali vendég? Ötleteljünk!

1.1b Hangoskönyv 
Nézzük meg Zelk Zoltán: Hajnali vendég című verséből készült hangos-
könyv-feldolgozást a Reftantáron! 
Nektek melyik kép tetszett a legjobban? Miről szólt a vers?

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

45
perc

5
perc

1. 
tanegység

5
perc
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Vedd figyelembe!
Javasoljuk a hanggal, felirat nélkül készült változatot, ahol az olvasás nem köti le 
a gyerekek (különösen a nehezebben olvasók) figyelmét, és könnyebben belefe-
ledkezhetek a versfilm hangulatába. 
Választhatjuk a hanggal, felirattal készült változatot is, amivel megoldjuk az első 
olvasás feladatát is.

1.1c Versolvasás 
Olvassák el a gyerekek a szöveggyűjteményből a verset, majd beszéljük 
meg a következőket:
• Ki volt a hajnali vendég?
• Milyennek ismertétek meg? Milyen tulajdonságai vannak? Igazoljátok ezt egy-

egy verssorral, kifejezéssel!
• Miért furcsa viselkedés ez egy királytól?
• Mit jelenthet ez a (tag)mondat: „szemében ezer tátott éjszaka”?
• Vajon miért nem fogadta el a felkínált fekhelyet a király?
• Ki lehet a másik szereplő? Ki beszél a versben?
• Miért kopoghatott be házának ajtaján a száműzött király? Mit akarhatott?
• Kinek az alakját fedezhetjük fel a száműzött (számkivetett) királyban? Miért 

gondolhatunk Jézusra?

Mindenki válasszon ki egy versszakot, és keresse meg benne a rímszavakat (alá 
lehet húzni)! Majd olvassuk fel hangosan a verset szakaszonként!
Mit vettetek észre? Miben különbözik az utolsó versszak?

Kapcsolódó
Jézus királyságáról és annak „másságáról” szól Pilátussal való párbeszéde (János 
18,33–38). Ő maga mondta azt is, hogy „az Emberfiának nincs hova fejét lehajta-
nia” (Lukács 9,58). 

A vers 1-4. versszakának rímképlete: x a x a („félrím”). Az 5. versszak rímképlete: a 
b x a b (keresztrím, rímtelen sorközbevetéssel középen) – épp az a sor rímtelen, 
amelyik a király végleges eltűnéséről beszél.

Variáció
A már említett versfeldolgozás interaktív változatának végén játékos feladatot 
találunk, ami kép-szöveg egyeztetéssel, sorrendbe állítással teszi próbára a gye-
rekek figyelmét.
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1.1d A király monológja, éneke 
A gyerekek írják meg a száműzött király monológját vagy egy rövid mesét 
a királyról (ha a monológ túl nehéznek tűnne):
Képzeljétek magatokat a száműzött király helyébe! A király letelepedik a költő 
asztalához (feltételezzük, hogy a versbeszélő a költő), a gőzölgő teáscsésze mellé, 
és elmeséli neki a történetét. Hol élt, milyen volt az országa, hogyan uralkodott, 
ki és miért száműzte őt? És legfőképpen: miért tért be a költő házába?
Az is lehet, hogy a király maga is költő (mint Dávid volt), és egy verset/dalt sze-
retne elmondani. Megírhatjátok a király versét/dalát is.

Óra végén az elkészült írásokból tartsunk egy rövid felolvasást! Aki nem tudta befe-
jezni, nyugodtan folytathatja otthon. Ez a feladat egy egész tanórát is felölelhet.

20
perc
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Pilinszky János: 
Aranymadár

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Mesekuckó (helyszín)

Szöveggyűjtemény 
(először csak 
pedagógusnak)

Füzet, íróeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A meseszövéssel a gye-
rekek aktívabb bevonása 
a cselekmény alakulá-
sába.

Meseszövés
45 vagy 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó és 

szövegalkotó óra 
(magyar, dráma, kreatív írás, ének-zene)

Ma már kevés gyereknek olvasnak otthon esti mesét. Arra pedig 
még kevesebb gyereknek van lehetősége, hogy a szüleivel vagy 
más felnőttel együtt alakítson ki saját mesét. Pilinszky János 
verses meséje kiválóan alkalmas arra, hogy bizonyos pontokon 
megállva a gyerekek elgondolkodjanak azon, mi is történhet a 

továbbiakban a szereplővel, hogyan alakul a sorsa, illetve milyen lehetőségek 
állnak még előtte. Ezen az órán ne akarjunk mást: feledkezzünk bele a gyerekek-
kel Pilinszky mesevilágába, és alakítsuk együtt Mihály sorsát! Hangjáték, majd 
versírás segítségével még jobban bevonhatók lesznek a gyerekek.

Áttekintő vázlat
2.1 Meseszövés  45 perc
2.2 Hangok és énekek  45 perc

2.2a Hangjáték  25 perc
2.2b Az aranymadár éneke  20 perc

Összesen:  1x45 / 2x45 perc

Mesesarok, mesekuckó kialakítása a mesehallgatáshoz, közös 
meséléshez. Amennyiben megoldjuk a második óra feladatait is, 
ahhoz jobban megfelelnek a tantermi körülmények. 
A versíró feladat formai tekintetben egyéni választásra épül 
(látens differenciálás), ezért ne ragaszkodjunk a formai kötött-
ségekhez! Viszont a nyelvileg érettebb gyerekekkel nyugodtan 
felfedeztethetjük a versforma sajátosságait.

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Meseszövés

Helyezkedjünk el a gyerekekkel a meseolvasáshoz! Fontos, hogy ennek az órának 
ne legyen „iskolás” jellege, hanem a mesébe való belefeledkezést, a mesével 
való együtt lélegzést segítse elő. Legjobb, ha a gyerekek el tudnak heverni egy 
szőnyegen, vagy valamilyen módon ki tudnak mozdulni a padból, és otthonosab-
ban helyezkednek el. 
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2. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

20
perc



MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mesehallgatás, a szöveg 
értelmezése
Beszélgetés
Fantáziajáték, szóbeli 
szövegalkotás

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Mesekuckó (helyszín)
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Az óra menete a következő:
A pedagógus felolvas egy szakaszt Pilinszky János: Aranymadár című verses 
meséjéből, együtt értelmezik a gyerekekkel, akik ezután elképzelik, hogyan foly-
tatódhat a történet, és közösen továbbszövik a mesét. Ez történhet úgy is, hogy 
mindenki egy-két mondattal folytatja a történetet, de történhet kiscsoportban is, 
amikor nem a szövegalkotás fontos, hanem hogy kitalálják a mese cselekmény-
láncának következő pontjait. 

1. rész
A pedagógus felolvassa a verset (cím nélkül) az „…időtlen itt az éjszaka.” sorig. 
– Milyen képpel indul a mese? Hol vagyunk?
– Mit csinál Mihály? Mi a dolga?
– Ki szólítja meg? Kivel beszélget valójában? (A diófával? Önmagával? Istennel?)
– Mit tesz ezután?
– Mi történhet Mihállyal a sötét erdőben? Találjuk ki közösen! (Vagy: Beszéljétek 

meg kiscsoportban!)

2. rész
Vers továbbolvasása a „…minden ház talpig gyászban áll.” sorig. 
– Kivel találkozik Mihály a rengetegben?
– Mit kap tőle? Hova vezeti?
– Milyen a város, ahova érkeznek?
– Vajon miért gyászol a város népe? Találjuk ki közösen! (Vagy: Beszéljétek meg 

kiscsoportban!)

3. rész 
Vers továbbolvasása a „…siet vissza a napvilágra.” sorig.
– Mi a király bánata? Kit gyászol a város?
– Mit tesz Ezüst lovag a sárkánnyal?
– Hogyan győzi le a sárkányt Mihály?
– Mit tesz, miután legyőzte? Mit talál a sárkány hét fejében?
– Mi történhet ezután? Találjuk ki közösen! (Vagy: Beszéljétek meg kiscsoport-

ban!)

4. rész
Vers továbbolvasása a „jelet ad titkon a madárnak.” sorig. 
– Mit tesz Mihály, miután kilép a sárkányból? 
– Mi tesz az Ezüst lovag? 
– Mit tesz a király, és mit tesz a királylány?
– Mi történhet a jeladás után? Találjuk ki közösen! (Vagy: Beszéljétek meg kiscso-

portban!)
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A hangjátékkal, dalírás-
sal a gyerekek bevonása 
a mese világába.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Kereső, néma olvasás
Dramatikus, kifejező 
hangos olvasás, játék a 
hangzással
Kreatív írás: vers 
dalformában, lazább 
versformában, esetleg 
tartalomleíró próza
Dallamalkotás
Versek felolvasása

5. rész
A mese befejezésének olvasása. 
Itt már ne beszéljük meg, mi történt, nincs szükség értelmező kérdésekre, hagy-
juk, hogy a történet, a versszöveg hasson! Egyetlen kérdést tegyünk fel: Mi lehet a 
címe a mesének? 
Várjuk meg, hátha ott lesz a gyerekek megoldásai között az Aranymadár! Ha nem, 
rávezető kérdéssel segíthetünk.

Vedd figyelembe!
Ha a gyerekek már ismerik a mese címét, megkérdezhetjük a végén azt is: 
Ti milyen címet adnátok a mesének?

2.2 Hangok és énekek

2.2a Hangjáték 
A szöveggyűjteményt csak most vegyék elő a gyerekek! Minden részhez 
(Pilinszky János: Aranymadár) tartozik egy hangosolvasás-feladat. A megfelelő 
szövegrészt néma olvasással keressék a gyerekek! Ki találja meg?

1. rész
Mit mond az öreg diófa Mihálynak? Hogyan szólongatja? 
Mondjuk mi is susogva, vagy inkább suttogva a diófa szavait! Olvassuk fel együtt 
susogó-suttogó hangon a diófa beszédét:

„Ébredj, Mihály, a juhok mellől, 
emelkedj hitvány fekhelyedről, 
hol annyi esztendőn gyaláztak, 
hagyd el, Mihály, a gazdaházat. 
Éjszakádon tengernyi csillag, 
a nyári égbolt világít majd, 
fogadnak tiszta reggelek, 
vezetnek békés ösvenyek, 
oltani heves szomjadat 
megitat bővizű patak, 
s ha elfáradsz, ledőlve csendes, 
puha füvek közt szendereghetsz.” 
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2. rész
Milyen hangon szólal meg az aranymadár? (Riadt? Nyugodt? Ellenséges? Barátsá-
gos? Komor? Dalos?)
Olvassuk fel így a madár beszédét:

„Árva legény, az életem 
miért vennéd? Hagyd meg nekem. 
Cserébe, szívesen fogadd, 
neked adom a tollamat. 
Ha bármi bajod támad, 
csak forgass rajta hármat!” 

3. rész
Az öreg király nem beszél sokat, amikor Mihály kérdezi. Miért? 
Milyen hangon szólal meg mégis, hogyan beszél? Olvassuk fel így a szavait:
 „Mai napon 
egyetlen lánykámon a sor.”

4. rész
Milyen hangokat hallat a sárkány, miközben Mihállyal küzd? Olvassunk fel a küz-
delmet leíró részből egy szakaszt ilyen viharos hangon:
Vonít a szörny, minthogyha nyúznák, 
úgy szopogatja vérző ujját, 
dülledt szeme sós könnybe lábad, 
belekékül a roppant állat. 
Aztán nehézkesen, szuszogva 
kénes tüzet liheg a torka, 
villámokat lövell Mihályra 
haragos szeme pillantása. 

5. rész
Mintha az aranymadár mondaná, mintha ő tenne igazságot, úgy olvassuk fel a 
következő sorokat:
Ő ölte meg, Mihály, a sárkányt! 
Ő érdemli király leányát!

2.2b Az aranymadár éneke
Harmadnap az aranymadár is megjelenik, ott csattog egy rózsabokorban, és soha 
többé nem száll el onnan. Vajon mit csattog? Miről énekel?
Írjátok meg az aranymadár énekét! Használjatok ti is páros rímeket, és 7, 8 vagy 9 
szótagos sorokat! 
Fogalmazhattok lazább versformában is, amikor nem számolgatjátok a szótago-
kat, csak a rímekre figyeltek. 

20
perc



JEGYZETEIM 

(A nehezen fogalmazók vagy a versírástól idegenkedők egyszerű prózaformában 
is megfogalmazhatják, hogy a madár miről énekel. Tőlük csak az ének tartalmát 
kérjük, nem a dalformát.)

Végül olvassátok fel az elkészült dalokat! Akinek van kedve, dallamot is kitalálhat 
a verséhez, és felolvashatja énekelve. 

Vedd figyelembe!
Háttérinformációk, mitológiai és bibliai párhuzamok a pedagógus számára, aki 
eldöntheti, mennyit közöl, illetve fedeztet fel ezekből a gyerekekkel: 
A mese egy tündérmesei keretek között elmesélt Nap-mítosz, ahol a hős a régi 
meghaló-feltámadó istenek szerepkörét tölti be. Az Ezüst lovagban ráismerhetünk 
a Holdra is, aki csak kölcsön kapja a fényét, nem rendelkezik önálló fényerővel.
Az Aranymadár képében felismerhető a Krisztus-párhuzam is: a záró szakasz 
szerint „harmadnap” jelenik meg újra (vö. Pilinszky Harmadnapon című versével), 
és nem száll el soha többé a palota kertjéből (vö.: „és íme, én veletek vagyok 
minden napon a világ végezetéig” – Máté 28,20).
Újszövetségi párhuzam Mihály és a sárkány küzdelme is, feltehetőleg innen ered 
a névválasztás: „Ezután háború támadt a mennyben: Mihály és angyalai harcra 
keltek a sárkánnyal…” (Jelenések 12,7).

Variáció
Csontvár Kosztka Tivadar: Vihar a Hortobágyon című képe akár a mese illusztrá-
ciója is lehetne. A vihar képében fel lehet ismerni egy sárkányalakot, aki mintha 
lángnyelvével űzné a csikókat. Az innenső oldalon azonban egy Mihály-nyugalmú 
pásztor figyeli és várja, hogy győz a Nap. 
Ha van rá időnk, érdemes megnézni a képet a gyerekekkel a Reftantáron.
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Tarbay Ede: A sárkányölő
Tinódi Sebestyén: Siess 
keresztyén (részletek)
Molnár Krisztina Rita: 
Lecke

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Internet, projektor, 
hangfal 

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

A/4-es, A/3-as, A/2-es 
színes papírok, ollók
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A sárkányölő
2x45 vagy 3x45 perces komplex szövegfeldolgozó, 

szöveg- és tárgyalkotó óra 
(magyar, dráma, ének-zene, kreatív írás, technika)

A sárkány, a sárkányölő lovag ősképe jelen van a kultúránkban. 
A gyerekek ezen az órán megismerhetik Sárkányölő Szent György 
legendáját, és szembesülhetnek azzal is, hogy mindenkinek le-
hetnek sárkányai, és mindannyian lehetünk „sárkányölők”.

Áttekintő vázlat
3.1 Sárkányölő Szent György  65 perc 

3.1a Szoborhősök  15 perc
3.1b Sárkányölő Szent György  20 perc 
3.1c Silenai események  20 perc
3.1d Egy keresztény harci ének  10 perc

3.2 A sárkányölők köztünk vannak  25 perc 
3.2a Sárkány a szekrény alatt  10 perc
3.2b Sárkányölő fegyverzet  15 perc

Összesen:  2x45 / 3x45 perc

Bővebb előkészületet a kirigami fejdíszek készítése igényel, 
amennyiben ezt választjuk. Mindenképpen próbáljuk ki előre, 
nemcsak a technika és a bemutató darab(ok) miatt, hanem azért 
is, hogy melyik papírméret a legjobb a gyerekek fejére! (Általában 
az A4-es megfelelő, de nagyobb fejre már kicsi. A sárkányfej 

külön próbát igényel.)
A tevékenységek tervezése során el kell döntenünk azt is, hogy 2 vagy 3 tanórára 
van hozzá szükség.

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

3. 
tanegység
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék meg, 
illetve differenciáljuk a 
legenda fogalmát.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Hősök szobrainak fel- és 
megismerése
Legenda olvasása, valós 
és mesés elemek megkü-
lönböztetése
Interjúkészítés a szerep-
lőkkel
Énekhallgatás, -tanulás

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Sárkányölő Szent György

3.1a Szoborhősök 
Nézzük meg a gyerekekkel a Hőseink című tankocka szobrait a Reftantá-
ron!
Beszélgessünk a képeken szereplő hősökről (a számok szerinti sorrendben): 
Vajon kit ábrázolhat a szobor? Milyennek képzelitek őt az ábrázolás alapján? 
(Sárkányölő Szent Györgyről lásd a következő feladat kérdéseit!) 
Szobrok és alkotóik:
1. Stróbl Alajos: Szent István lovas szobra (Budavár)
2. Madarassy István: Hunyadi János (Zimony-Belgrád mellett)
3. Stróbl Alajos: Dobó István (Eger)
4. Köllő Miklós: Petőfi Sándor (Segesvár, Kiskunfélegyháza)
5. Mayer Ede: II. Rákóczi Ferenc (Borsi, Szlovákia)
6. Kolozsvári testvérek: Sárkányölő Szent György (Prága)

Vedd figyelembe!
A gyerekek valószínűleg nem ismerik fel a szoboralakokat (talán Petőfit kivéve), 
ezért szabadon asszociálhatnak a látottak alapján. Utána egy-két mondatban 
ismertessük meg velük, kit is ábrázolnak a szobrok! 
A képek klikkeléssel nagyíthatók!

3.1b Sárkányölő Szent György 
A tankocka utolsó képénél kérdezzük meg a gyerekeket, mit gondolnak, ki 
lehet a lovas figura! Vajon valóságos személy volt-e, vagy kitalált?
Ezután beszéljünk arról, hogy György lovag valós személy volt, aki mártírhalált 
halt a hitéért. Ám a sárkányölés története már nem valóságos, hanem legenda, 
ahol keverednek a valós és mesei elemek. 

Olvassuk el Tarbay Ede: A sárkányölő című történetét Szent György lovagról, és 
keressük meg benne a valós és mesei elemeket!

Vedd figyelembe!
A leghíresebb Szent György-szobor, a Kolozsvári testvérek 1373-as alkotása, 
Prágában található. Másolata Kolozsváron, a Farkas utcai református templom 
előtt áll. Egyik későbbi, köztéren felállított példánya a Halászbástya lépcsőjénél, 
egy harmadik pedig az Epreskertben látható. Negyedik másolata Szegeden áll, a 
Béke téren. Megtalálható kiállított példánya a Magyar Nemzeti Múzeumban és a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen is.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg, 
hogy mindenkinek 
vannak „sárkányai”, a 
félelem forrása gyakran 
ölt sárkányarcot. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása, értelme-
zése
Beszélgetés
Imádság írása 
Kirigami fejdíszek ké-
szítése
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További információkat találunk sárkányölő Szent Györgyről a Római Katolikus 
Lexikonban (elérhető a Reftantáron). 

3.1c Silenai események 
A gyerekek alkossanak kis csoportokat, és osszák ki a következő szerepe-
ket: riporter, király, királylány, Szent György, sárkány és a nép közül is valaki(k)! 
Majd a riporter készítsen körinterjút a szereplőkkel, ők hogyan látták, hogyan 
élték meg a sárkány uralmát, majd György lovag szabadítását!

Vedd figyelembe!
A csoportok párhuzamosan dolgoznak, és nem az a fő cél, hogy a körinterjúból 
előadás legyen. Ha marad rá idő, előadhatnak egy-egy jól sikerült részt is egy-
másnak, megszabott időkeretben. De ha a csoportmunka tartalmasan kitölti a 20 
percet, már elérte a célját.
 
3.1d Egy keresztény harci ének 
Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy bár a kereszténységtől távol áll a 
harc, a háború, mégis voltak olyan szakaszok a történelemben, amikor a keresz-
tényeknek kardot kellett ragadni a hitükért. A reformáció idejében is gyakran 
előfordult az ilyesmi. Egyik nagy énekszerzőnk, Tinódi Lantos Sebestyén pedig 
egyenesen végvári katona volt. Nem csoda, ha egyházi énekei is nemegyszer úgy 
szólnak, mint egy harci induló. Hallgassuk meg a jól ismert 161. dicséretet (Siess 
keresztyén lelki jó hallani) úgy, ahogyan azt Tinódi lejegyezte, eredeti ritmusban 
és hangszereléssel, Kobzos Kiss Tamás előadásában (elérhető a Reftantáron)!
Tanuljuk meg az ének első versszakát, és énekeljük el a gyerekekkel mi is úgy, 
mint egy harci éneket!

3.2 A sárkányölők köztünk 
vannak
3.2a Sárkány a szekrény alatt  
Olvassuk el Molnár Krisztina Rita: Lecke című versét, és beszélgessünk róla!
• Mit gondoltok, ki beszél a versben? 
• Mi a problémája? Mit kért tőle az anyukája?
• Mi lehet az a „sárkány”, amit le kell győznie?
• Neked milyen sárkányaid vannak?
• Mire van szükség ahhoz, hogy le tudd győzni a „sárkányodat”?
• Kitől kaphatsz segítséget?
• Vajon lehet-e békében élni a sárkányoddal? Mi kellene ehhez?

20
perc

10
perc

25
perc

10
perc
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MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
A/4-es, A/3-as, A/2-es 
színes papírok, ollók

Vedd figyelembe!
Ezen az órán ismét lehetősége van a gyerekeknek, hogy beszélhessenek a fé-
lelmeikről, szorongásaikról, frusztrációikról. Ha megnyílnak, akkor nyugodtan 
szánjuk beszélgetésre az óra hátralevő részét, és hagyjuk el a következő felada-
tot! Ám a sárkányos szerephelyzet is abban segít, amire a legnagyobb szükségük 
van: bátorságot ad.
A versben nincs konkrét utalás a beszélő nemére, tehát akár fiú, akár kislány is 
lehet. Nem érdemes kiigazítani, ha valaki lánynak képzeli a sárkányölőt. Legyünk 
empatikusak, mint Zsuzsa néni a versben! 

3.2b Sárkányölő fegyverzet 
Sárkányölő Szent György fő fegyvere a hite volt, ezen belül is az ima. A 
gyerekek írhatnak egy imádságot Istenhez, amelyben segítségét kérik a saját 
„sárkányuk” legyőzéséhez.

Ha nem akarjuk ennyire lelki síkra terelni az órát, akkor elkészíthetik a sárkányö-
lő legenda szereplőinek (lovag, király, királylány) vagy akár a teljes királyi udvar 
tagjainak fejdíszét is kirigami technikával. 
Az is jó megoldás, hogy időt tudunk szánni az imádság írására és a kirigamizásra 
is. Így a tanegység 3x45 percet is igénybe vehet. 

Vedd figyelembe!
A kirigami fejdíszek elkészítési módját online megadjuk, elérhető a Reftantáron.
A sárkányhoz A/2-es színes papír szükséges, de érdemes kipróbálni, mert nagyon 
látványos. 
Forrás: Karol Krčmar: Kirigami című könyve (Magyar Könyvklub, Bp., 1999), amit 
ettől a feladattól függetlenül is érdemes beszerezni.
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Csukás István: Süsü, a 
sárkány (részletek): 
Süsüt kitagadják
Süsü találkozik a Kóbor 
Királyfival – A kóbor 
királyfi dala
A bús királylány dala
Hétvári Andrea: Király-
lány koromban

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Internet, projektor, 
hangfal 

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz
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Sárkányok, királyfik, 
királylányok

Három (esetleg négy) tanórás témanap 
(magyar, média, kreatív írás, ének-zene)

Csukás István: Süsü, a sárkány című meséjében olyan mesei 
szereplőkkel találkozhatunk, amelyekhez alapsztereotípiák 
kötődnek. Így az irodalmi művön keresztül lehetőségünk van 
arra, hogy beszélgessünk a gyerekekkel a sztereotípiákról, azok 
megtöréséről, a királyfi/királylány karakterének lényegéről. 

Áttekintő vázlat
4.1 Süsü, a sárkány  45 perc 

4.1a Süsü, a sárkány  30 perc
4.1b A kedves sárkány  15 perc

4.2 A jó királyfi  45 perc 
4.2a A Kóbor királyfi dala  10 perc
4.2b Milyen egy jó királyfi  10 perc
4.2c Ha én lennék a jó királyfi  25 perc

4.3 A bús királylány dala  45 perc 
4.3a A bús királylány dala  10 perc
4.3b Királylány koromban  10 perc
4.3c Mesebeli királylány  25 perc

Összesen:  3x45 perc

Időben el kell döntenünk, hogy filmnézős és/vagy meseol-
vasó témanapot tartunk, és elég lesz-e hozzá három tanóra, 
vagy inkább négy tanórásra bővítjük a keretet. Utóbbi esetben 
készítsünk erre külön tervet! Ellenőrizzük a vetítés, hangosítás 
lehetőségét, mert most kulcsszerepet játszik! Nem árt beszerezni 
a Süsü, a sárkány című mesekönyvet, hogy a témanap egyben 
könyvajánló is lehessen.

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

4. 
tanegység
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg, 
hogy az előítéletek, a 
külső alapján történő 
megítélés gyakran félre-
vezető.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Filmnézés vagy meseol-
vasás, mese értelmezése
Beszélgetés

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Süsü , a sárkány  

4.1a Süsü, a sárkány 
Nézzük meg együtt Csukás István: Süsü, a sárkány című mesesorozatának 
első részét az azonos című tankockában a Reftantáron vagy olvassunk fel részle-
teket a szöveggyűjteményből, esetleg a mesekönyvből!

Vedd figyelembe!
Ha meg akarjuk mutatni Süsü egész történetét, akkor rövidített, diafilmes verzió-
ját (három és fél perc) is elérhetjük a Reftantáron.

A szöveggyűjteményben található két részlet (Süsüt kitagadják és Süsü találkozik 
a Kóbor Királyfival) jól bevon a meseregény szövegvilágába, és arra inspirálhatja 
a gyerekeket, hogy olvassák el az egész művet. Érdemes a mesekönyvből 
felolvasni a részleteket, vagy legalább megmutatni a könyvet kedvcsinálóként, 
könyvajánlásként.

4.1b A kedves sárkány 
Beszélgessünk a meséről:
• Miben más Süsü, mint a többi sárkány?
• Miért zavarták el otthonról?
• Hogyan reagálnak rá az emberek? Mit csinálnak, ha meglátják?
• Hogyan váltak barátokká a kóbor királyfival?
• Mi alapján ítélik meg az emberek Süsüt? Láttak-e előtte sárkányt? Tudják-e, 

hogy milyen ő valójában?
• Előfordult-e veled, hogy csak az alapján ítéltél el valakit, amit hallottál felőle, 

vagy amilyennek kinéz? Miért nem jó véleményt alkotni azelőtt, mielőtt megis-
merjük a másikat? 

• Hogyan tudunk az előítéletek ellen harcolni?

Variáció
Névcsúfolók
A januári Nevek könyve című 3. téma Névjátékok című 2. tanegységében bőveb-
ben foglalkoztunk a névcsúfolókkal. Most a Süsüt csúfoló testvérek mondókái 
kapcsán is elővehetjük a témát, és a hozzá kapcsolódó példákat, feladatokat 
(lásd a 05-3/2. tanegységet!).

A szövegfeldolgozáshoz több időt is tervezhetünk, ha a témanap vagy órasorozat 
négy tanórából állhat.
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45
perc

30
perc

15
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek gondol-
kodjanak el azon, hogy 
mit tehetne ma egy jó 
királyfi. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Dal meghallgatása
Vers olvasása, értelme-
zése
Jókirályfi-programterv 
készítése

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék fel, 
hogy milyen a királylány 
szerephelyzete a mesé-
ben, és adjanak ötleteket 
arra, hogyan lehetne 
ebből a sztereotípiából 
kilépnie. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Dal meghallgatása
Versek olvasása, értel-
mezése
A királylány jellemzése
Akcióterv írása
(Szerepjáték)
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4.2 A jó királyfi 

4.2a A Kóbor királyfi dala 
Nézzük meg a gyerekekkel azt a filmrészletet a Reftantáron elérhető azo-
nos című tankockában, amin Csukás István: A kóbor királyfi dala szerepel! 
Tanuljuk meg a dalt! Segít, ha a filmmel együtt dúdoljuk először, de rájöhetünk, 
hogy eléggé változó, improvizatív a dallam. Ha már jól a fülünkbe mászott, a szö-
veget követve énekelhetjük, improvizálva mi is.

4.2b Milyen egy jó királyfi 
Olvassák el a szöveggyűjteményből a gyerekek újra A kóbor királyfi dalát a 
Süsü találkozik a Kóbor Királyfival című meserészletből! Gyűjtsék össze a versből, 
milyen tulajdonságokkal rendelkezik egy jó királyfi!

4.2c Ha én lennék a jó királyfi 
A gyerekek írják le, mit tennének ma a lakóhelyükön, illetve Magyaror-
szágon, ha ők lennének a jó királyfi, és bármit megjavíthatnának! Milyen bajt, 
bánatot, szomorúságot, hiányt láttok a környezetetekben, amit egy jó királyfinak 
ki kellene javítani? (Szerepjátékról van szó, lányok is lehetnek „jó királyfik”.)

4.3 A bús királylány dala 

4.3a A bús királylány dala
Nézzük meg azt a filmrészletet az azonos című tankcokában, melyen Csu-
kás István: A bús királylány dala szerepel! A bábfilmben a királylány és a királyfi 
párbeszéde is megfigyelhető. 
Majd olvassuk el a szöveggyűjteményből a verset, és beszéljük meg, milyennek 
ismerjük meg belőle a királylányt!

4.3b Királylány koromban 
A gyerekek olvassák el Hétvári Andrea: Királylány koromban című versét 
is, és beszélgessünk arról, miben más az a királylány, akiről Csukás István ír, és 
az, akiről Hétvári Andrea! (Olvassuk a versét úgy, hogy a mag és az éjszaka is a 
királylányt jelképezi!)

• Mit tesz (vagy nem tesz) Csukás István bús királylánya?
• Mit tesz (vagy nem tesz) Hétvári Andrea királylánya?
• Melyik a cselekvő, aktív, melyik várja a sorsát belenyugodva?
• Mit gondoltok, mi mindent csinálhatna egy mesebeli királylány, azon kívül, 

hogy sírdogál?

45
perc

10
perc

10
perc

25
perc

45
perc

10
perc

10
perc
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4.3c Mesebeli királylány 
Osszuk a gyerekeket 4-5 fős csoportokra! Csoportkörben beszéljék meg, 
hogy szerintük mi mindent csinálhatna egy mesebeli királylány! Készítsenek 
akciótervet, amit olvassanak is fel az óra végén! Az akcióterv kitérhet normál, 
békés helyzetre és vészhelyzetre is.

Vedd figyelembe!
A csoportbontás lehet koedukált és nemek szerinti is. A nemek szerinti csoport-
bontásnál megfigyelhetjük, miben látják másmilyennek a lányok szerepét egy 
mesében / az életben a fiúk és a lányok. Koedukált csoportokban már a munka 
során konszenzusra kell jutniuk a fiúknak és a lányoknak a királykisasszony fel-
adatainak, lehetőségeinek tekintetében. 

Variáció
Az akcióterv mellett szerepjátékkal is bemutathatják a csoportok, hogyan visel-
kednek a különböző típusú királylányok.
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25
perc



FELDOLGOZOTT MŰVEK
Fekete Vince: Mesék
A szárnyas királyfi – ma-
gyar népmese, Benedek 
Elek feldolgozása

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Tábla, kréta/táblafilc

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A mesék értékszempont-
jainak végiggondolása, 
érvelés, véleményal-
kotás készségének 
fejlesztése.
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Nem hatalommal…
Minimum 2x45 perces szövegfeldolgozó 

és szövegalkotó óra 
(magyar, kreatív írás)

Mit jelentenek a gyerekek számára a mesék? Mit tekintenek 
jónak, rossznak vagy szépnek? Személyes és csoportos értékelés-
re, véleményalkotásra nyílik lehetőség az ismert mesék és egy 
versszöveg figyelembevételével. Egy sémákból „kilógó” mesén 
keresztül pedig a hatalommal szembeni erőszakmentes, lel-
ki-szellemi ellenállás lehetőségeit gondolhatjuk át, és „szárnya-
kat kaphatnak” a gyerekek egy szövegalkotó feladaton keresztül.

Áttekintő vázlat
5.1 Mesék mérlegen  45 perc 

5.1a Topmese  25 perc
5.1b Jó mesék – rossz mesék  20 perc

5.2 Meseszárnyak  45 perc 
5.2a Szárnyas királyfi  20 perc
5.2b Szárnyakat kaptam  min. 25 perc

Összesen:  min. 2x45 perc

A szokásos előkészítés mellett ügyeljünk arra, hogy táblára kell 
jegyeznünk az értékszempontokat, toplistás címeket, tehát le-
gyen kéznél használható kréta vagy filc!

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Mesék mérlegen 

5.1a Topmese 
Melyik a kedvenc meséd, és miért? Írj három jellemzőt, melyek alapján 
számodra az élre került!
Miután a gyerekek leírták értékelő szempontjaikat, gyűjtsük össze, és gyakoriság 
alapján állítsuk azokat értéksorrendbe! Ugyanezt végezzük el a mesecímekkel is! 
Így lesz egy-egy cím- és szempontlistánk.

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

5. 
tanegység

45
perc

25
perc



JEGYZETEIM 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mesék értékelése, 
toplista, szempontlista 
készítése
Vers olvasása, 
értelmezése
Véleményalkotás, érvelés 
a vers állításaival kap-
csolatban

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

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Egy sémákból „kiló-
gó” mesén keresztül 
a hatalommal szem-
beni erőszakmentes, 
lelki-szellemi ellenállás 
lehetőségének felisme-
rése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mese olvasása, 
értelmezése
Beszélgetés
Kreatív írás: valós vagy 
képzelt történet, mese 
fogalmazása a témára
Művek felolvasása

Vedd figyelembe!
A szempontokat kulcsszavakkal felírhatjuk a táblára, a címeket olvasva elég a 
többször szereplőket felírni. A szempontok azonossága természetesen nem a 
megfogalmazás, hanem a lényege szerint dől el.

5.1b Jó mesék – rossz mesék 
Olvassák el a gyerekek önállóan Fekete Vince: Mesék című versét, és gyűjt-
sék össze, hogy a versben beszélő gyerek hogyan és mi alapján értékeli a mesé-
ket! Számokkal fontossági sorrendbe is állíthatják a szempontjait.
Önálló munka után beszéljük meg, melyek a versbeszélő fő szempontjai! 
• Ezek alapján mit állít a mesékről? 
• Mit szeretne velük tenni?
• Mit gondoltok, ki a vers szereplője? Miért? 

Vitassuk meg az állításait, a válaszaitokat indokoljátok is meg:
• Igaza van-e abban, hogy csak jó mesék vannak, rosszak nincsenek? 
• Igaza van-e abban, hogy a mesékből el kéne tüntetni a boszorkákat, a gonosz 

mostohákat?
• Mi lenne a mesékből, ha eltűnne belőlük minden gonosz? Ki képes arra, hogy a 

gonoszságot eltüntesse?
• Ha mégis van rossz mese, akkor az miért rossz? 

Vedd figyelembe!
Fekete Vince: A Piros autó lábnyomai a hóban című kötetének versei egy ki-
lenc-tíz éves kislány történetét beszélik el, mintha naplót írna, a saját „naplóver-
sein” keresztül. Innen való a Mesék című vers is.

5.2 Meseszárnyak

5.2a Szárnyas királyfi 
Olvassák el a gyerekek önállóan A szárnyas királyfi című magyar népme-
sét (Benedek Elek feldolgozása), és keressék a választ a következő kérdésekre:
Szerintük ez jó mese vagy rossz mese, szép mese vagy kevésbé szép mese?
Miben különbözik sok más mesétől? Gyűjtsenek különbségeket!
Beszélgessünk a megfigyeléseik (illetve az alábbi kérdések) alapján:
• Hány lánya volt a királynak? 
• Elég aktív szerepet játszott a lány. Mit tett?
• Ki volt a gonosz a mesében?
• Milyen segítséget kapott a szegény királyfi?
• Mi mentette meg az életüket és szerelmüket?
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min 45
perc

20
perc

20
perc
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Vedd figyelembe!
A mesében a gonosz, hatalmi erőszak nem a mostohaanya vagy boszorkány, nem 
is egy sárkány vagy idegen lovag által történik, hanem a vagyonra tekintő apa 
által. A szerelmesek ezzel szemben a tiszta, érdek nélküli szerelmet képviselik, 
mindketten aktív kiállással, egészen az életáldozatig. Szabadulásuk pedig egy 
ikaroszi leleménynek köszönhető, ami a hatalommal szemben nem az erőszak, 
hanem a lelki-szellemi erő eszközeivel él (és ezt szimbolizálja).
Igei üzenete, párhuzama a mesének: „Nem hatalommal és nem erőszakkal, ha-
nem az én lelkemmel! – mondja a Seregek Ura.” (Zakariás 4,6)

5.2b Szárnyakat kaptam 
Mikor szoktuk azt mondani, hogy „szárnyakat kaptam”?
Fogalmazz meg írásban egy valós vagy képzelt történetet, illetve mesét, amiben 
a főszereplő (főhős) „szárnyakat kap”! A történet játszódhat a jövőben, lehetnek 
benne sci-fi elemek, de lehet klasszikus mese, és elmesélhetsz egy valóban meg-
történt esetet is.
A történetet megfogalmazhatod a saját nevedben is: mintha te lennél a főszerep-
lő, és te kapnál szárnyakat.

Óra végén olvassanak fel a vállalkozó gyerekek néhány szárnyas írást a 
befejezettek közül!

Vedd figyelembe!
Rövid mesét, elbeszélő fogalmazást kérünk, de mindig akad, aki úgy belemerül, 
hogy nem elég neki 20-25 perc. Számukra maradhat otthoni feladat a befejezés. 
Ha szeretnénk, hogy a gyerekek megosszák egymással azt, amit írtak, akkor egy 
teljes fogalmazás órát is rászánhatunk a kreatív írás feladatára. 

min 25
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Karikatúraszerű ábrá-
zolás, humor és derű 
átélése a versszövegeken 
keresztül.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás, versszakvá-
lasztás
Versforma megfigyelése
Önálló versírás

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Klasszikus verses mese 
és mai változata közötti 
különbség (kontraszt) 
felfedezése, derűjének, 
humorának átélése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Hangfelvétel meghall-
gatása
Vers olvasása, verstörté-
net kiegészítése
Versforma felismerése
Versfilm megtekintése

Egyéb ötletek
FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Királyfi-királylány karakterek 

Olvassák el a gyerekek némán Jász Attila: Királyfivariációk című Reftantárról 
kivetített versét, és válasszák ki, melyik királyfi-változat tetszik a legjobban! 

Olvassuk fel hangosan is a változatokat a gyerekek választása alapján: az olvas-
hatja az adott szakaszt, aki azt választotta. 
Miután végigolvasták, mondják el, melyik változat miért tetszett (vagy nem tetszett)!

Figyeljük meg a versformát: páros rímek, 11 szótagos sorok. Az első sor ismét-
lődik, csak középen a királyfi jelzője változik, hogy milyen is ő. A jelző mindig 4 
szótagos szó vagy szókapcsolat (például mindentudó, tökkelütött). A 11 szótagos 
sor ütemezése ezért: 4|4|3.

Írjanak a gyerekek további változatokat, de nemcsak a királyfi, hanem a 
királylány karaktereire is!

Például:
Én vagyok a búval bélelt királylány,
nem vidít fel engem semmi találmány. 

Én vagyok a gyönyörködő királylány,
szép a köd, de sokkal szebb a szivárvány.

6.2 Királyfi-fitness  

Hallgassuk meg az Egyszer egy királyfi című vidám balladamesét Szabó Gyula 
előadásában a Reftantáron!
Ha a gyerekek emlékeznek rá (énekórán tanulták 2. osztályban), akkor együtt 
dúdolhatják, énekelhetik (legalább a refrént) a hangfelvétellel.
Szöveget is adhatunk a kezükbe, vagy bevetíthetjük a Reftantárról. 

Olvassuk el Kiss Ottó: Jó kövér királyfi című versének első három versszakát a 
Reftantáron! 
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6. 
tanegység

30
perc

30
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
Egy modern mesén 
keresztül a mesei ka-
rakterek új nézőpontba, 
relációba helyezése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mesehallgatás, mese 
szóbeli folytatása
Beszélgetés
Meseírás
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Hogyan folytatódhat tovább a történet? Találjuk ki közösen!
Majd olvassuk el végig a verset!
Ugye észrevettétek a vers és a népdal rokonságát? 
Próbáljuk meg elénekelni a verset a népdal dallamára! Ahol nem stimmel (a 
végén, ahol 6 szótag helyett csak 4 szótag van), ott találjunk ki dallamvariációt, 
és úgy énekeljük!

Végül megnézhetjük a vershez készült vicces animációt a Reftantáron.

Vedd figyelembe!
A versforma felező tizenkettes, azon belül is 3 szótagos ütemegységekből áll. A 
páros sorokban ezt töri meg középen a sormetszetnél a költő, az utolsó sorban 
pedig rövidebb, csonka hatású ütemeket alkot, ezzel teremt kontrasztot:
3|3║3|3
3|3 
3|3
3|3║3|3
3|3 
2|2

6.3 Modern mese  

A pedagógus olvassa fel a Reftantárról Mosonyi Aliz: Volt egyszer egy királylány… 
című meséjét eddig: „Ő lesz a férjem, senki más, gondolta magában, hangosan 
meg azt mondta…” – 
Mit mondott Tündér Ilona? Hogyan folytatódhat a mese? 
Fejezzük be együtt, vagy készítsenek a gyerekek kis csoportokban befejezésvariá-
ciókat, amit a csoportok olvassanak is fel egymásnak!
Végül olvassuk fel Mosonyi Aliz befejezését! 
Mi a csavar benne? Eszébe jutott-e ez valakinek?
Beszéljük meg, miben más ez a mese, mint általában a többi! 
Miben változtatja meg a királylány és a hős karakterét? 

Írjatok modern mesét, amiben hasonló csavar van, és szerepel egy mai tárgy is, 
mint „csodatévő varázseszköz”!

45
perc
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Miről szól 
ez a téma? 

Miért fontos 
nekünk?

Mit szeretnénk 
elérni?

A gyerekek ismerjék fel a tündérmesék szerep-
lőit, és tudják meghatározni tulajdonságaikat. A 
mesevilág félelmetes lényein keresztül sokszor 
saját félelmeiket élik meg, így ha beszélhetnek 
vagy írhatnak róluk, ezek a félelmek oldódhat-
nak. Értsék meg, hogy a szeretet képes megvál-
toztatni a személyiségünket, hogy a „varázslat” 
nem külső jegyekben, hanem a lélek rezdülésé-

ben, változásában jelenik meg.

A meséken és a verseken keresztül számtalan 
varázslatos lényt ismerhetünk meg. A gyerekek 

számára régről ismerősek a törpék, óriások, 
boszorkányok és tündérek. A pszichológia bebi-
zonyította, hogy a tündérmesék fantázialényei 
nemcsak holmi „agyszülemények”, hanem lel-
künk legmélyére világítanak be. Így a gyerekek 
a tündérmesék karkaterein keresztül nemcsak 
a mesevilágba tekinthetnek be mélyebben, ha-

nem jobban megismerhetik önmagukat is.



FELDOLGOZOTT MŰVEK
Gazdag Erzsi: Mesebolt

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Színes korongok a lici-
táláshoz
Cédulák, íróeszköz
Kalap

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék fel a 
tündérmesék karaktere-
it, és gondolkodjanak el 
a tulajdonságaikon.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mesei barkochba
Vers olvasása, értelme-
zése
Mímes kitalálós játék a 
vers alapján
Szereplők, mesei tulaj-
donságok gyűjtése
Licitálós játék

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Színes korongok a lici-
táláshoz
Cédulák, íróeszköz
Kalap
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Mesebolt
45 perces szövegfeldolgozó óra (magyar, dráma)

Gazdag Erzsi: Mesebolt című verse szinte egy mesei karakterkata-
lógus. Ezt kihasználva lehetőségünk van játékosan feleleveníteni 
és kiegészíteni a tündérmesék karaktereinek tulajdonságait. 

Áttekintő vázlat
1.1 Mesebolt  45 perc 

1.1a Melyik mesei szereplő vagyok?  10 perc
1.1b Mesebolt  15 perc
1.1c Tulajdonságok boltja  20 perc

Összesen:  45 perc

Általános szervezési feladatok mellett a licitálás kellékeit kell 
megfelelő számban előkészíteni, és ügyelni rá, hogy legyen kéz-
nél táblakréta vagy filc.

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Mesebolt 

1.1a Melyik mesei szereplő vagyok?
Egy vállalkozó gyerek jöjjön ki, és álljon háttal a táblának! A táblára írjuk 
fel egy tündérmesei karakter nevét (ne személynevet, hanem a „szerepkör” ne-
vét: törpe, tündér, varázsló, boszorkány, sárkány, király, királyfi, királylány, sze-
gény ember, lovag, táltos stb.)!
A táblánál álló gyerek olyan kérdéseket tegyen fel az osztálynak, amire lehet 
igennel és nemmel válaszolni! Például: Kicsi vagyok? Van szakállam? Stb.
A vállalkozó gyereknek a kérdések és válaszok alapján kell kitalálnia, hogy melyik 
meseszereplő ő.

1.1b Mesebolt 
A gyerekek olvassák el Gazdag Erzsi: Mesebolt című versét! 
Feladatok, szempontok az olvasáshoz – előbb egyéni munka, majd közös bemu-
tatás, megbeszélés:
Számold meg, hány meseszereplő található most a meseboltban!
Válassz ki egy szereplőt, és játszd el nekünk mozgással, mimikával a karakterét! A 
többiek próbálják kitalálni a szöveg alapján, kire gondoltál!

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

1. 
tanegység

45
perc

10
perc

15
perc
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• Van-e olyan meseszereplő a versben, akit nem ismersz? 
• Van-e olyan meseszereplő, aki hiányzik a felsorolásból? 
• Kikkel töltenétek fel még a mesebolt készletét? 
• Az új szereplők mit csinálnának a boltban?

Vedd figyelembe!
A kevésbé ismert meseszereplőkről:
• Vízilányok: Néphitünk szerint vizeinket vízilányok, hableányok népesítették 
be. „Derékig leányok: kibontott hosszú hajjal, derékon alul hal alakkal” (Néprajzi 
Lexikon: vízilények). Más kultúrákban ők a sellők.
• Kaszáspók: Vékony, feltűnően hosszú lábú pókok rendje (több ezer faja ismert). Ne-
vét a lábai miatt kapta: „ha megbökjük, futásnak ered s ha ilyenkor vékonyszálú lábán 
fogjuk meg, kezünkben marad vagy lehull a földre ez a kiszakadó lába, mely ezután 
még sokáig rángatózik, azaz »kaszál«, ahogyan mondják” (Brehm: Az állatok világa).
• Lidérc: A magyar néphagyomány démoni alakja, a mesékben gonosz tulajdon-
ságokkal rendelkező, varázsolni képes lény, szerepelhet tündér, kísértet, boszor-
kány jelentésben is.

1.1c Tulajdonságok boltja
A közismert Értékek boltja című játékhoz hasonlóan játsszunk a 
gyerekekkel egy licitálós játékot!
Képzeljétek el, hogy a Mesebolt valóban létezik! Ez egy olyan bolt, ahová a me-
seszereplők bevihetik a legérdekesebb, legizgalmasabb, leghasznosabb tulajdon-
ságaikat, és vehetnek helyette másik tulajdonságot. Például a boszorkány beviszi 
a bűbájos képességét, és vesz helyette magának szépséget.
Legelőször is gondolja végig mindenki, hogy milyen mesei szereplő szeretne len-
ni! Milyen tulajdonságai vannak a választott karakternek? Mit szeretne „eladni”? 
Mi az, ami a legnegatívabb? Mi az, ami a legkelendőbb lehet? Milyen tulajdonsá-
got szeretne az eladott helyett? 
Ezután mindenki kap egy kis papírlapot, és írjon rá egy tulajdonságot, amit el 
szeretne adni! A pénzt színes korongok jelölik, mindenki vegyen ki tízet magának! 
Egyenként olvassuk fel az összegyűlt tulajdonságokat, és bocsássuk licitre őket! 
Az szerzi meg a soron következőt, aki leghamarabb a legmagasabb árat mondja. 
A tulajdonságok árait jegyezzük a táblán is (lehet egy választott jegyző a gyerekek 
közül), és a végén nézzük meg, mely tulajdonságok keltek el a legdrágábban, és 
melyek maradtak a kalapban, mert nem kellettek senkinek!

Vedd figyelembe!
Az eredeti játéknál három-három értéket (tulajdonságot) bocsátanak licitre a já-
tékosok, de úgy túl hosszú, nem férne bele az órába. Így sem biztos, hogy minden 
tulajdonság licitre kerül, amit közöljünk előre a gyerekekkel, hogy ne essen nekik 
rosszul, ha éppen az ő karakterük tulajdonsága marad ki az idő hiánya miatt! 
Ha már ismerik a játékot, játszhatják önállóan, kiscsoportban is.
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Csukás István: Süsü 
éneke
Mosonyi Aliz: Az ordító 
sárkány boltja
Ranschburg Jenő: Több 
síkon
Ranschburg Jenő: Az 
éjszaka

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal 

Füzet, íróeszköz

Írólap/rajzlap, rajzeszköz
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Félelmetes lények
2x45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 
(magyar, ének-zene, kreatív írás, vizuális kultúra)

A sárkányok az ágy alatt, sötétben rémisztenek. A sötétben 
megbúvó szörnyetegek képébe a gyermekek saját félelmeiket 
vetítik bele. Az irodalmi szövegekkel való foglalkozáson és a 
személyes szövegalkotáson keresztül oldódhatnak bennük ezek 
az egyébként „arctalan” félelmek. 

Áttekintő vázlat
2.1 Sárkányordítás  45 perc 

2.1a Süsü éneke  10 perc
2.1b Sárkánynevek  15 perc
2.1c Az ordító sárkány  10 perc
2.1d Sárkány a pincében  10 perc

2.2 Szörnyek az ágy alatt  45 perc 
2.2a Asszociációs szólánc  10 perc
2.2b Szörny az ágy alatt  10 perc
2.2c Félelmetes lények  25 perc

Összesen:  2x45 perc

A tanegység több szálon is kapcsolódik az előző témákhoz, ezért 
érdemes áttekinteni a kapcsolódási pontokat, akár foglalkoztunk 
ezekkel korábban, akár nem:
• Csukás István: Süsü, a sárkány című meséjéből részleteket 
dolgoztunk fel és közöltünk a februári Hősök, harcosok… téma 4. 

tanegységében, illetve a szöveggyűjteményben (06-2/4). 
• Ranschburg Jenő: Hátteki című verse is a félelemről szól, és a januári Nevek 
Könyve téma online elérhető anyagában található (05-3/6.4).

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

2. 
tanegység
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Miből lesznek a sárká-
nyok? A félelmeinken 
és sztereotípiáinkon 
hogyan lehet túljutni? 
– A gyerekekkel együtt 
keressük a választ ezekre 
a kérdésekre.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Énektanulás
Névadó játék
Meseolvasás, szöveg 
párbeszédre tördelése, 
hangjáték készítése
Vers olvasása, értelme-
zése
Rímkeresés, rímvizsgálat

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Sárkányordítás 

2.1a Süsü éneke 
Ha nem is vettük az előző Hősök, harcosok… témában a Süsü-napot, a 
gyerekek akkor is biztosan ismerik Süsü sárkány karakterét, és a szöveggyűjte-
ményben is találkozhattak a mese szövegeivel. 
Bevezetésként nézzük meg a Süsü, a sárkány kalandjai című bábfilm intróját a 
Reftantáron, majd keressük ki a szöveggyűjteményből Süsü énekét (Csukás Ist-
ván), és tanuljuk meg énekelni a gyerekekkel! (Magát a szöveget is megtanulhat-
juk, néhány éneklés után a gyerekek egy része spontán módon úgyis tudni fogja.)

2.1b Sárkánynevek
Énektanulás után beszélgessünk arról, hogy 
• A népmesékben milyenek is a sárkányok? Milyen tulajdonságaik vannak? 
• Van-e a magyar népmesékben a sárkányoknak neve? Mit gondoltok, miért nincs 

(csak olyan, hogy hétfejű, kilencfejű, tizenkétfejű sárkány)? 
• Mit jelképezhetnek a mesében a sárkányok (és a sok fejük)? 
Most nézzétek meg a képeket a Sárkánynévadó című tankockában a Reftantáron, 
és adjatok saját nevet a különböző sárkányoknak!

2.1c Az ordító sárkány 
Olvassátok el párban Mosonyi Aliz: Az ordító sárkány boltja című meséjét!
• Mi a vicces benne?
• Kik beszélgethetnek ebben a versben? Mit mond az egyik, mit mond a másik? 
Tördeljétek a vers sorait úgy, mintha párbeszéd lenne! (A párbeszédjelek elé 
lehet tenni egy álló vonalat vagy L-alakú jelet.)

Készüljetek fel a vers párbeszédes felolvasására (mintha hangjáték lenne)!
A gyerekek párhuzamosan, félhangosan olvashatnak, majd a vállalkozó párok 
bemutathatják a hangjátékaikat.

2.1d Sárkány a pincében 
Játsszunk sárkányosat!
Hörögjünk, mint a sárkány! Lapuljunk meg, mint a sárkány a rejtekhelyén! Most 
pedig ugorjunk, mint a sárkány, amikor lecsap az áldozatára, de üvöltve, ahogy a 
torkunkon kifér!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A versértelmezés és 
szövegírás segítségével a 
gyerekek legyenek képe-
sek áttételesen beszélni 
a félelmeikről.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Asszociációs szójáték
Vers olvasása, értelme-
zése
Beszélgetés 
Mese-, történetírás vagy 
-rajzolás
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A gyerekek olvassák el magukban Ranschburg Jenő: Több síkon című versét, majd 
beszélgessünk arról, hogy 
• A versben beszélő gyerek valójában hitt a sárkányokban, vagy nem?
• Milyennek írta le a sárkányokat? Milyenek az apa szavai szerint? (Tudományos, 

felnőttes magyarázat.)
• Milyen sárkánytulajdonságokról nem beszél a gyerek? 
• Vajon mi lakhat a pincében? Valóban sárkány? Mitől félhet a gyerek igazán? 

Miért lehet a félelmet jól azonosítani a sárkánnyal?

Keressük meg a versben a rímpárokat! 
• Mit lehet róluk elmondani? Ezek milyen tulajdonságokkal rendelkeznek? (Vicce-

sek, játékosak, rejtvényszerűek.)
• Olvassunk fel párat, ami a legjobban tetszik! Mi benne a játék, a csavar, a vicc?
• Mit gondoltok, miért tréfálkozik ennyit a költő? 

Vedd figyelembe!
A játék, a humor itt a félelem oldásának (is) eszköze (amellett, hogy stiláris, mű-
vészi értékű). Például figyeljük meg a nyelvi torzításokat:
• kettedik / repkedik (helyesen: második, repked, de ebből nincs rím)
• este kincs / egy se nincs (helyesen: este kincs / egy sincs, de így nem jön ki a 

ritmus)
• észbekap / ésbekap (helyesen: észbe kap / és bekap, de így nem olyan sűrített 

és félelmetes és vicces)
Vagy figyeljük meg a felnőttes kifejezések torzóit:
• egy feje / begy helye (ahogy a gyerek érti az anatómiai kérdést)
• el viszont / elvi pont (az „elvi kérdés” átnevezve)

2.2 Szörnyek az ágy alatt

2.2a Asszociációs szólánc 
A gyerekek üljenek körbe, vagy a padban sorban adják egymásnak a szót!
Mi jut eszedbe arról a szóról, hogy éjszaka? Mondd ki az első szót, ami az eszedbe jut!
Most játsszuk ugyanezt a szörny szóval!

Variáció
Ugyanezt kisebb csoportokban „kihangosító” játékként is játszhatjuk: 
A csoportok körben (vagy egy asztal körül), egymás felé fordulva ülnek. Be-
hunyják a szemüket, és csak egymásra figyelnek. Mikor meghallják az első szót: 
éjszaka, hangosan kimondja egyikük, ami eszébe jut, a következő megszólaló 
szintén, de ő már a másik szavaira is asszociálhat.
A következő kezdőszóval hasonlóan folytatódhat a játék.

45
perc

10
perc
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MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Írólap/rajzlap, rajzeszköz

2.2b Szörny az ágy alatt 
Olvassuk fel hangosan Ranschburg Jenő: Az éjszaka című versét, majd 
beszélgessünk róla:
• Mitől fél a versbéli gyerek valójában?
• Miért érzi azt, hogy ő már nincs is többé?
• Jogos-e a félelme? Miért igen, miért nem?
• Mit tett vele a szörny? Mi a bizonyítéka a szörny létezésének?
• Milyen félelem van még a gyerekben?
• Mit jelenthet számára az a kérdés, hogy „egyáltalán, milyen vagyok most nél-

külem”? Hogyan lehetne ezt másképp megfogalmazni? (Például: Vagyok még 
egyáltalán?) 

• Nektek voltak-e, vannak-e hasonló félelmeitek?

Vedd figyelembe!
Ha a beszélgetés hosszabbra nyúlik, mert a gyerekek szeretnék elmondani a 
félelmeiket, akkor nyugodtan hagyjuk el vagy rövidítsük az utolsó feladatot! Az 
írásbeli munka befejezése maradhat otthonra is.

2.2c Félelmetes lények 
A gyerekek írjanak mesét vagy rövid történetet Ki lakik a pincében? Vagy 
Ki lakik az ágy alatt? / Ki lakik a sötétben? címmel!
Aki elkészült, és vállalkozik rá, óra végén felolvashatja a meséjét.

Vedd figyelembe!
Valószínűleg van az osztályunkban olyan gyerek, aki nem a „szavak embere”. 
Mivel a félelmek témájáról írni nem egyszerű, engedjük meg, hogy a vizuális 
intelligenciájú gyerekek rajzban „mondják el”, „beszéljék ki” a félelmeiket! Ők 
lerajzolhatják a meséjüket/történetüket.

Ranschburg Jenő: Hátteki című verse is a félelem témájához kapcsolódik, amit a 
januári Nevek Könyve című téma Egyéb ötletei között ajánlottunk (05-3/6.4). A vers 
és a belőle készült versfilm elérhető a téma online anyagai között a Reftantáron.
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Lázár Ervin: A Hétfejű 
Tündér
Zákeus története (Lukács 
19,1–10)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Személyiséglapok a 
csoportok számának 
megfelelően, íróeszköz

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal 

Gyurma, gyurmázás 
eszközei
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A Hétfejű Tündér
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra bibliai 
kapcsolódással (magyar, vizuális kultúra, hittan) 

A gyerekeknek sokféle elképzelése van a tündérekről. Ám Lázár 
Ervin Hétfejű Tündére a szeretet hatalmának gyönyörű szimbólu-
ma, ami minden „tündérkedést” felülmúl. Az elfogadó szeretet az, 
ami a rútat széppé teszi, a kapzsit adakozóvá, a haragost békés-
sé. A Hétfejű Tündér szeretetének alapja a teljes elfogadás, a 

megmagyarázhatatlan, értelmetlen szeretet, a „szeretlek, mert szeretlek” (agapé). 
Ez a szeretet legtisztábban Jézusban mutatkozott meg, így a Hétfejű Tündér me-
séje lényegében nem más, mint egy Krisztus-parafrázis a gyerekek nyelvén. 

Áttekintő vázlat
3.1 A Hétfejű Tündér  45 perc 

3.1a Milyenek a tündérek?  15 perc
3.1b Mese olvasása  10 perc
3.1c Interaktív meseértelmezés  20 perc

3.2 Átváltozások  45 perc 
3.2a Átváltozás  10 perc
3.2b Előtte, utána  10 perc
3.2c Szobortranszformációk  25 perc

Összesen:  2x45 perc

Többször sor kerül csoportbontásra, amit észszerű egyszer elvé-
gezni, ha az osztálylétszám ezt lehetővé teszi. A személyiséglapo-
kat készítsük elő (szerkesszük át, ha szükséges), és nyomtassuk 
ki annyi példányban, ahány csoportot tervezünk! Tájékozódjunk 
előre, hogy a gyerekek mennyire ismerik, vették-e hittanon 

Zákeus történetét! A gyurmázást és a szobrokból rendezendő galéria helyét is 
alaposan készítsük elő!

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

3. 
tanegység
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék meg 
Lázár Ervin „evangéliumi” 
meséjét, és gondolkod-
janak el a haragkezelés 
lehetőségein.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Fantáziajáték
Meseolvasás, olvasójá-
tékok
Interaktív meseértel-
mezés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Személyiséglapok a 
csoportok számának 
megfelelően, íróeszköz

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 A Hétfejű Tündér 

3.1a Milyenek a tündérek? 
A gyerekek 3-4-5 fős csoportokban beszéljék meg, hogy szerintük milye-
nek a tündérek, majd közösen töltsenek ki egy-egy személyiséglapot egy általuk 
elképzelt tündérről!
A személyiséglapon a következő kérdések/információk lehetnek:
A tündér

– neve
– lakhelye
– szeme, haja színe
– ruházata
– különleges ismertetőjele
– különleges képessége
– legutóbbi cselekedete
– további fontos tulajdonságai

Ha elkészültek, a csoportok olvassák fel egymásnak tündéreik jellemzését! 

Vedd figyelembe!
Vegyes csoportokat alkossanak a gyerekek, mert a fiúk nem fognak rajongani a 
„tündérkedésért”, de a lányokkal együtt könnyebben bevonhatók a feladatba! 
Érdemes azonban megjegyezni, hogy bár a magyar népmesékben a tündérek 
mindig nőneműek, az angolszász mitológiában és az erre építkező fantasy iroda-
lomban a tündérek lehetnek fiúk, férfiak is. 

3.1b Mese olvasása
A gyerekek helyezkedjenek el a meseolvasáshoz, és a pedagógus olvassa 
fel Lázár Ervin: A Hétfejű Tündér című meséjét! Meseolvasás közben figyeljék meg, 
milyen harci eszközöket sorol fel az író! Mit ismernek ezek közül, és mit nem?

3.1c Interaktív meseértelmezés 
A gyerekek vegyék elő a szöveggyűjteményt, és beszélgessünk a meséről 
úgy, hogy előbb a kérdésünkre keressék meg a választ a szövegben:
• Milyennek mutatja be a mesélő önmagát? Keressük meg a kifejezéseket, és 

beszéljük meg, melyik mit jelent! A leírás alapján ki lehet a mesélő? 
• Milyen kifejezésekkel ábrázolja az író, hogy valaki haragszik?
• Mit tanácsolt Rácegresi, és mit javasolt Pácegresi? Szerintetek melyiknek volt 

igaza?
• Hogyan edzett a mesélő? 
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Játsszuk el, mit csinált a hét napjain!
Szervezzünk harci kórust: osszuk a gyerekeket hét csoportra, és minden csoport 
egy-egy nap harci tevékenységét olvassa, kórusban! Melyik nap megy legjobban 
az edzés? (Melyik lesz a legtisztább, együtt szóló szövegolvasás?) Folyamatosan 
olvassanak a csoportok, úgy adják át az edzésnapokat egymásnak, mint a futók a 
stafétát! (Ha igazán jól megy az edzés, együtt hangzik a hosszú mondat.)

• Milyen harci eszközöket vitt magával a mesélő? 
• Mi az a vencsellő? És mi lehet a baloska? 
Találgassunk! (A választ és a tankocka feldolgozását lásd alább!) 
Milyen hangutánzó szavak fejezik ki azt, hogy a beszélő elindult megölni a hétfe-
jű szörnyet? Válaszoljatok felelgetve:

PEDAGÓGUS:   GYEREKEK:
Csak mentem:   Bimm-bumm
Csak mentem:   Dimm-dömm
Csak mentem:   Zitty-zutty

• Mi történt, amikor levágta a szörny fejeit? Keressük ki! 
• Milyen hangulatúak ezek a mondatok? 
• Milyen veszteségeket ábrázolnak? 
• Mi veszett el, amikor lehullt egy-egy fej? 
• Nektek melyik tűnik a legnagyobb veszteségnek? Miért?
• Milyen volt a hétfejű (aki akkor már egyfejű) szeme, arca? Keressük ki a kifeje-

zéseket, melyeket az író itt használ!
• Mit tett a hétfejű azután, hogy a mesélő levágta hat fejét?
• Milyennek látta meg magát a mesélő a hétfejű szeme tükrében?
• Mit tett ezután? Vajon miért? 
• Mit gondolsz, melyik a leghatékonyabb harci/védelmi fegyver? Miért éppen a 

szeretet?

A harci kórust szervezzük át védelmi kórussá! Az utolsó előtti mondat szavait az 
előbbi hét csoport olvassa, csoportonként felváltva, a pedagógus hívószavára:
Vigyázzunk
Lándzsával, ן karddal, ן baloskával, ן péklapáttal, ן szablyával, ן vassal, vérrel, ן 
vencsellővel. 
Az utolsó mondatot pedig mindenki együtt: 
És szeretettel.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg, 
hogy a szeretet ké-
pes megváltoztatni az 
életünket, és szerezze-
nek erről kézzelfogható 
tapasztalatot is.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Csoportmunkában szö-
vegfeldolgozás
Formázás: szobor, relief 
alkotása
Kiállításrendezés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Gyurma, gyurmázás 
eszközei

Vedd figyelembe!
A harci eszközöket a Reftantáron elérhető Hétfejű Tündér című tankocka segítsé-
gével be is mutathatjuk. 

• A kard egyenes lapú, a szablya görbe élű fegyver. 
• Baloska v. balaska/balacska: faragásra, aprítgatásra alkalmas, könnyű kis 

kézifejsze, egyúttal kanászok, pásztorok csőszök állandóan maguknál hordott 
kézifegyvere (Új magyar tájszótár: balaska).

• Vencsellő: Kriza János Erdélyi tájszótárában a „vencsén” vagy „vencserlő” = ma-
lomkerék módjára forduló, fonáltekerő kis gép. Más néven motolla.

3.2 Átváltozások

3.2a Átváltozás 
Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy 
• Vajon miért láthatta magát csúnyának a mesélő Lázár Ervin: A Hétfejű Tündér 

című meséjében? 
• Mi változtatta meg? 
• Milyennek látta magát a tündér szeme tükrében? 
• Mit gondoltok, miért képes megváltoztatni valakit a szeretet? 
• Miért van ilyen óriási hatalma?

3.2b Előtte, utána 
Ismételjük át a gyerekekkel Zákeus történetét (Lukács 19,1–10)! 
A kis csoportok (melyeket a kórushoz alakítottunk) olvassák el együtt a törté-
netet a szöveggyűjteményből! Beszéljék meg, hogy milyen volt Zákeus, mielőtt 
találkozott Jézussal, és milyen volt utána! Mi változtatta meg?

Vedd figyelembe!
Az „ismétlés” arra épül, hogy a gyerekek feltehetőlg találkoztak már a történettel 
hittanórán. Ha mégsem, kezeljük a bibliai történetet új szövegként!

3.2c Szobortranszformációk 
A gyerekek keressék ki, milyennek írja le magát a mesélő a Lázár Ervin-me-
se elején, és gyurmából készítsék el a szobrát vagy domborműszerű arcképét! 
Majd olvassák el újra, hogy milyenné vált, miután találkozott a Hétfejű Tündér 
szeretetével, és alakítsák át ennek megfelelően a szobrot vagy portrét: formálják 
át a tagokat, simítsák ki a vonásokat, tegyék esztétikussá az alakot, arcformát, 
mosolygóssá a szájat, kedvessé a szemet!
Végül mutassuk meg egymásnak az újjászületett alakokat, rendezzünk be a szob-
rokból egy kis galériát!
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Ugyanezt Zákeus figurájával is megtehetjük. Az ő alakja is jellegzetes: „kis terme-
tű”, mondhatni „töpszli” volt, aki sokat kesereghetett a törpeségén, talán ezért 
is lett másokon uralkodó főember. A változás nem a termetét növelte meg, de 
egészen biztos, hogy kívülről is észrevehető volt. Hogyan? Ezt mutathatják meg a 
gyerekek a formázással.

Vedd figyelembe!
A beszélgetésre több idő is elmehet. Nem baj, fontos, hogy a gyerekek megnyi-
latkozzanak. A szobortranszformációkból le lehet csípni egy kicsit, vagy akár el is 
maradhat. Az is jó megoldás, ha a szoborkészítést eleve külön rajzóraként tervez-
zük, így három tanórásra bővíthető az órablokk.
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Nemes Nagy Ágnes: Ami-
kor Bors néni gyerek volt
Hol lakik Bors néni? 
Kéményről kéményre
(Bors néni és a bors – 
könyvtár vagy online)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Tálkák (Petri-csészék), 
fűszerek

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Csomagolópapír Zsírkré-
ta vagy aszfaltkréta
Tornaszerek

Bors néni
3x45 perces komplex témanap, választható 

mesedélutánnal (magyar, kreatív írás, vizuális 
kultúra, testnevelés)

Bors néni egy csodalény, aki beszélget a fákkal, virágokkal, aki 
képes a szelek szárnyán szállni, és a háztetőkön sétál. Izgalmas, 
mesebeli személyiségén keresztül a gyerekek megismerhetik 
Nemes Nagy Ágnes csodákkal teli mesevilágát is. 

Áttekintő vázlat
4.1 Amikor Bors néni gyerek volt  45 perc 

4.1a Fűszervizsgáló  10 perc
4.1b Bors néni személyleírása  15 perc
4.1c Honnan jött Bors néni?  20 perc

4.2 Bors néni világai  45 perc 
4.2a Hol lakik Bors néni?  15 perc
4.2b Bors néni világai  30 perc

4.3 Bors néni tornaórája  45 perc 
4.3a Kéményről kéményre  15 perc
4.3b Bors néni tornagyakorlatai  30 perc

Összesen:  3x45 perc

Készítsük elő a fűszervizsgálat, valamint a krétarajz anyagait, 
eszközeit! Ha bent rajzolunk, a csomagolópapírokból vágjunk 
körformákat! 
A harmadik órához keressük meg a megfelelő helyszínt, és a hely-
színhez leginkább alkalmas eszközöket! Ha tornateremben tart-
juk, ott is leülhetünk tornapadokra az óra elején a szövegmun-

kához. Ha tanteremben tartjuk, oda is ki lehet találni ötletes mozgásformákat. 
(Ahol tartanak tornaórát a tanteremben, ott a pedagógus igazán tudja, mit lehet 
a teremben csinálni. A balesetvédelemre azonban ügyeljünk!) 
Kellő motiváció esetén a mesedélutánt is vállalhatjuk, amihez érdemes előre 
beszerezni (könyvtárból kivenni) Bors néni könyvét.
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4. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek



MIT AKARUNK ELÉRNI?
Karakter elképzelése név 
alapján, ennek segítsé-
gével az írói elképzelés 
aktív befogadása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Fűszerek vizsgálata
Képzeletjáték: személy-
leírás név alapján
Vers olvasása, értelme-
zése Beszélgetés 
Mímes-mozgásos játék
„Természetes órarend” 
összeállítása szóban, 
írásban

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tálkák (Petri-csészék)
Fűszerek
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FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Amikor Bors néni gyerek volt 

4.1a Fűszervizsgáló 
Kis tálkákban (Petri-csészékben) vigyünk be különböző szemes vagy 
egész (és nem őrölt) fűszereket, amelyeknek jellegzetes szaga, illata, formája 
van! Például: csillagánizs, fahéj, szegfűszeg, kömény, szerecsendió, vaníliarúd. 
A fűszerek között mindenképpen legyen mustármag, koriander, szegfűbors, 
valamint többféle bors is (fekete, fehér, zöld, rózsabors).
A gyerekek nézzék és szagolják meg (de ne kóstolják meg!) a fűszereket, és vá-
lasszák ki közülük a borsokat! 
Figyeljék meg, majd beszéljük meg, mi a jellemzője a borsoknak (kicsi, kerek, 
színes és erős az illata is)!

4.1b Bors néni személyleírása 
A gyerekek képzeljék el magukban, milyen lehet az a mesehős, akit Bors 
néninek hívnak! Milyen külső és belső tulajdonságai vannak, valamint milyen 
mesebeli képességekkel bír? Mivel meseszereplőről van szó, bátran elengedhetik a 
fantáziájukat. A gyerekeket szerephelyzetbe hozva készítsük elő Bors néni elképzelt 
személyleírását! A pedagógus mint a Mesebirodalom nyomozója mutatkozzon be:
„Jó napot kívánok! A Mesebirodalom nyomozójaként, megbízást kaptam egy 
eltűnt személy felkutatására. A nevén kívül nem sokat tudunk róla. Úgy tudom 
azonban, hogy Önöknek több információjuk van arról, ki lehet az a Bors néni. 
Kérem, osszák meg velem, mit tudnak Bors néniről, milyen a haja, szeme színe, 
testalkata, kedélye, temperamentuma stb.! Mit tudnak az utolsó tartózkodási 
helyéről, eltűnésének okáról, módjáról, esetleg valami más fontos dologról vele 
kapcsolatban?”
A gyerekek válaszait a táblára jegyezhetjük, így a játék végére kialakul Bors néni 
„fantom” (képzeletbeli) profilja. 

4.1c Honnan jött Bors néni? 
Olvassuk el Nemes Nagy Ágnes: Amikor Bors néni gyerek volt című versét, 
majd beszélgessünk róla!
• Hol lakott gyerekkorában Bors néni?
• Ki volt az édesapja?
• Kik voltak a tanítói?
• Mi mindent tanult Bors néni gyerekként? Mozogjuk el! 
• Írjuk le a vers alapján az „órarendjét”! 
• Te mit tanulnál meg szívesen Bors nénitől?
• Készíts magadnak Bors néni-féle órarendet! Milyen tantárgyak szerepelnének 

benne? 

45
perc

10
perc

15
perc

20
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek alkossák 
meg Bors néni világait, 
így lépjenek át maguk 
is a valóság és képzelet 
határán.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása, értelme-
zése
Beszélgetés a vers 
alapján
Rajzolás zsírkrétával vagy 
aszfaltkrétával

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Csomagolópapír Zsírkré-
ta vagy aszfaltkréta

4.2 Bors néni világai  

4.2a Hol lakik Bors néni? 
Bevezető kérdés: A gyerekkora alapján mit gondoltok, hol lakik Bors 
néni? – Hallgassuk meg a válaszokat, majd keressük tovább a választ a következő 
versben! 
A gyerekek olvassák el hangosan Nemes Nagy Ágnes: Hol lakik Bors néni? című 
versét, majd beszélgessünk róla!
• Hol lakik Bors néni?
• Milyen a lakása? Milyen a padlástér szerkezete? Hány szobája van? 
• Milyen a kilátás innen? Mire lát rá a szobákból?
Soroljuk együtt a körpanoráma látnivalóit:
innen lát ki 

• a Dunára, 
• Ó-Budára, 
• az Óperenciára, 
• körbe- körbe 
• a világra. 

Mekkora ez a körpanoráma? Hol van a határa? Milyen szemekkel lehet odáig 
ellátni?

Vedd figyelembe!
A bevezető kérdés után hallgassuk meg a gyerekek válaszait! Ha emlékeznek a 
Bors néni és a nyulak című mesére (4. osztályos olvasókönyv 69–71. o.), eszükbe 
juthat, hogy nyáron az erdőben lakik. De hol lakik máskor? Hallgassuk meg 
a gyerekek feltételezéseit, és ne javítsuk ki őket! Inkább azt keressük, hogy a 
feltételezésekben mi a logikus! Az sem baj, ha továbbra is vidéken, erdőszélen, 
természeti környezetben képzelik el a felnőtt Bors nénit. (Ha valaki ismeri Bors 
néni egész történetét, kérjük meg, ne árulja el a helyes választ!)

4.2b Bors néni világai 
Beszéljük meg, hány ablaka lehet Bors néninek (minimum 33, de lehet 
jóval több is), és azokból hányféle világra láthat rá!
• Mit gondoltok, milyen különböző világokat láthat az ablakaiból Bors néni? 
• Látja a Dunát, Óbudát, Budapestet. De mit láthat még? További magyar telepü-

léseket? 
• Vajon átlát Magyarország határain is? Merre, hova? Átlát a tengereken? Az egész 

világon? 
• Ellát távoli, idegen, netán képzeletbeli világokba is? Milyenek lehetnek ezek?
• Mit jelent az, hogy kilát az Óperenciára? Hol szerepel az Óperenciás tenger, és 

ott milyen szerepet tölt be?
A beszélgetés után a gyerekek kis csoportban rajzoljanak meg egy-egy világot 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A vers útvonalának 
képzeletbeli és imitált 
mozgásos bejárása, 
mindezzel mozgás, 
egyensúly és képzelet 
együttes fejlesztése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás
Beszélgetés a versről
Rímkeresés, rímjátékok
Versszínház: hangjáték
(Kreatív írás: városmese)
Lépés- és egyensúlygya-
korlatok
(Mesedélután: névnyo-
mozás, könyvajánlás)

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tornaszerek 
(Könyv: Bors néni 
könyve)
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zsírkrétával csomagolópapírra (vagy ha olyan az idő, aszfaltrajz is szóba jöhet)! A 
feladathoz vágjuk kör formájúra a csomagolópapírt! 

Végül a világokból kirakhatunk a földön egy még nagyobb világot: kör alakban te-
ríthetjük szét a csoportok munkáit, amit aztán körbe-körbejárhatnak a gyerekek.

Vedd figyelembe!
Ismert mesekezdő formula „az Óperenciás tengeren is túl”, ahol a mesehős átlép 
a mese birodalmába. Távoli, ismeretlen helyet, „a világ szélét” jelenti, az ismert 
és az ismeretlen világ határát, hol a valóság átlép a képzelet, mese határán.
A kifejezés valószínűleg a régebbi Ober-Enns (‘Felső-Ausztria’, az Enns folyó felső 
vidéke), vagy az Ob der Enns (‘az Ennsen túli’) osztrák-német tartománynévből 
ered. Az osztrák hadseregben szolgáló magyar katonák számára ez már a „világ 
végét” jelentette, így válhatott a világvégi képzelt tenger nevévé.

4.3 Bors néni tornaórája 

Ezt az órát érdemes a tornateremben vagy az udvaron tartani, akár a legelső 
feladattól kezdve. De tantermi megoldása is megszervezhető.

4.3a Kéményről kéményre 
A gyerekekkel olvassuk el Nemes Nagy Ágnes: Kéményről kéményre című 
versét, és beszélgessünk róla!
• Hol sétálgat Bors néni? Mekkorák a lépései?
• Kik a bámulói, csodálói ennek a mutatványnak? Ki a szószólójuk?
• Mit tekint problémának az Áfonya utca?
• Mit válaszol erre Bors néni? Mi az ő dolga? 
• Bors néni válaszában keressétek meg a rímelő szavakat! Mit vesztek észre? 

Milyen rímek ezek? (páros rímek, szójátékok)
Folytassuk még néhány szóval a szósorokat! Például:

• setesuta – hepehupa – teszetosza – zenebona 
• repülök – megülök – lesülök – feszülök
• Rózsadombot – toronygombot – akáclombot – békacombot

Játsszunk tovább a hangokkal, készítsünk a versből hangjátékot! Osszuk ki a kö-
vetkező szerepeket: mesélő, kórus, Áfonya utca, Bors néni! A kórus szerepét osz-
szuk ketté, például így: a padban bal oldalon ülők a bal oldali, jobb oldalon ülők 
a jobb oldali szavakat olvassák! Így a lépegetés ritmusát az egymásra válaszoló 
szavak ritmusa adja.
Szerepek szerinti beosztás a következő:

45
perc

15
perc
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Mesélő:
De szépen tud Bors néni 
háztetőkön sétálni! 
Megy, megy: 

Kórus (bal-jobb):
kéményről 
                    kéményre, 
lépésről 
                lépésre, 
tetőről 
              tetőre, 
hátulról 
                előre, 
elölről 
             hátulra, 
mindenki 
                  bámulja. 

Mesélő:
Bámulja a Szív utca, 
bámulja a Szép utca, 
bámulja a Báthori utca, 
megkérdi az Áfonya utca: 

Áfonya utca:
Mondja, kedves Bors néni, 
nem nehéz így sétálni? 
Szép lehet fent, ez világos, 
mégis, mégis nem találja, 
hogy tetőkön járdogálva 
hepehupás ez a város? 

Bors néni:
Mit nekem a hepehupa! 
Nem vagyok én setesuta, 
sétálok és repülök, 
egy-egy tornyon megülök, 
öntözöm a Rózsadombot, 
tisztítom a toronygombot. 
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Variáció
Az utcanevek valóságos utcák Budapesten:

Szív utca (VI. kerület)
Szép utca (V. kerület)
Báthory utca (V. kerület)
Áfonya utca (II. kerület)

Keressetek további mesélő utcaneveket, és írjatok velük egy városmesét! A 
helyszín lehet Budapest, egy másik magyar város vagy egy képzeletbeli város az 
Óperencián túl. 
A meseírás otthoni feladat is lehet.

4.3b Bors néni tornagyakorlatai 
Bors néni előszeretettel sétál a háztetőkön. Mi ugyan nem tudunk fel-
menni oda, de „kicsiben” megpróbálhatjuk, milyen a háztetőkön, kéményeken 
egyensúlyozni. 

Az egyensúlygyakorlatot akár az osztályteremben, tornateremben, folyosón, ud-
varon is elvégezhetjük (értelemszerűen azokkal az eszközökkel, amelyek az adott 
helyszínre valók). 
Például:
– egyensúlyozás tornapadon, felfordított tornapadon
– zsámolyokon lépegetés, ugrás
– lépegetés karikából karikába
– „egyensúlyozás” földre tett szalagon, gumikötélen
– tornaszekrény megmászása
– bordásfalon mászás, haladás egyik bordásfalról a másikra stb.

Speciális lépésgyakorlatok a tanteremben (biztonsági szabályok betartásával, és 
ha már van gyakorlatunk benne):
– padok ülőrészén, tetején lépegetés
– padok, asztalok közé kifeszített gumipertlin át, illetve gumipertlire való lépegetés

A feladat többféleképpen is elvégezhető, de a legérdekesebb talán az, ha kiala-
kítunk egy akadálypályát, amely Bors néni útvonalát jelképezi. A gyerekeknek ezt 
az útvonalat kell bejárniuk, legyőzve minden akadályt.
Az útvonal egyes részeit elnevezhetjük a versben talált utcanevekkel.

30
perc
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Vedd figyelembe!
A tornaórát megszervezhetjük csapatverseny formában is, ha megfelelőek a kö-
rülmények, és a szoros idő miatt nem kezdenek el kapkodni a gyerekek, mert az 
balesetveszélyes. 

Variáció
Bors néni és a bors
Sok mindent megtudtunk Bors néniről a versekből, de hogy mi köze a nevének 
a borshoz, az nem derült ki igazán. Ha jól sikerültek a borstörő versórák, foly-
tathatjuk egy mesedélutánnal a „nyomozást”, amikor felolvassuk Nemes Nagy 
Ágnes: Bors néni könyve című könyvéből a Bors néni és a bors című mesét. Érde-
mes kivenni a könyvtárból, és egyúttal ajánlani is a gyerekeknek a könyvet (Móra 
Kiadó, Bp, 2016; eredeti megjelenés: 1978). 

Ha nem tudunk hozzájutni, a Reftantáron is elérhető a mese szövege.
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Döbrentey Ildikó: Az 
óriáslány
Finy Petra: Pöttömasz-
szony
Fodor Sándor: Csipike, az 
óriás törpe

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal 

Gyurmázás anyagai, 
eszközei

Füzet, íróeszköz

Rajzlap, rajzeszköz
Ritmushangszerek
Anyagok, eszközök a 
kollázskészítéshez
Tábla, kréta/táblafilc
Körző, olló
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Óriások és törpék
Minimum 3x45 perces komplex témanap 
(magyar, dráma, kreatív írás, ének-zene, 

vizuális kultúra)

Az óriásokról és a törpékről sokszor csak sztereotípiák élnek a 
gyerekek fejében. Az óriás gonosz, emberevő hegytömeg, a tör-
pék meg a Disney-féle, kis, infantilis figurák. A szerzőink által írt 
mesékben azonban jóval finomabban árnyalt az óriások és a tör-
pék világa. Úgyhogy érdemes megfogni a gyerekek kezét, és egy 
sétát tenni velük a hatalmasok és pöttömök között, hogy jobban 
megismerjék őket. 

Áttekintő vázlat
5.1 Óriások között  45 perc 

5.1a Óriáspantomim  10 perc
5.1b Égből pottyant óriáslány  10 perc
5.1c Az óriáslány világa  25 perc

5.2 Pöttömasszony  45 perc 
5.2a Pöttömködés  5 perc
5.2b Pöttömasszony  10 perc
5.2c Pöttömasszony kalandjai  30 perc

5.3 Csipike, az óriás törpe  45 perc 
5.3a Miért jó…  5 perc
5.3b Meseolvasás, meseértés  20 perc
5.3c Csipike napirendje  20 perc

5.4 Bábfilm  95 perc
Összesen:  3x45 perc + filmnézés 95 perc

A témanap bőven tartalmaz formázó, képalkotó, zenei előadó 
tevékenységet, aminek anyagait, eszközeit elő kell készíteni. Ér-
demes időt szánni a bábfilm megtekintésére is, ami akár délutáni 
tevékenység is lehet. A könyvajánláshoz szerezzük be, vegyük ki a 
könyvtárból a könyvet!

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

5. 
tanegység
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek próbálják 
meg az óriáslány pers-
pektívájából szemlélni  
a világot.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mímes-mozgásos játék
Mesehallgatás
Beszélgetés a meséről
Gyurmázás, méretará-
nyok figyelembe vétele

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Gyurmázás anyagai, 
eszközei

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Óriások között 

5.1a Óriáspantomim 
Milyen lehet az élete egy óriásnak? Képzeljük el, hogy óriások vagyunk! 
Menjünk körbe a teremben óriáslépéssel! Megérkeztünk a házunkhoz (a padunk-
hoz), be akarunk menni, de nem férünk be az ajtón. (A ház a gyerekek padja, az 
ajtó a pad két lába között van.)
Nagy nehezen beszuszakoljuk magunkat a házba. (Kucorodjanak be a gyerekek a 
pad alá.)
Nagyon elfáradtunk. Igen ám, de nem tudunk rendesen lefeküdni sem. (Próbálja-
nak a gyerekek végignyúlni a pad alatt, de csak óvatosan, nehogy megsérüljenek 
vagy beverjék valamijüket!)
Kimászunk a házból, elmegyünk virágot szedni a rétre (óriásjárás).
De a virágok olyan kicsik, hogy alig tudjuk őket felcsipegetni a földről (csipegető 
mozdulatokkal).
Akkor inkább elmegyünk, veszünk magunknak egy szép ruhát (óriásjárás).
De egy ruha sem jön ránk, annyira aprócskák (eljátsszuk mozdulatokkal, ahogyan 
próbálunk egy kicsi ruhát felvenni).
A cipő sem megy a lábunkra (ezt is eljátsszuk).
Ez nem lehet igaz! Semmi sem sikerül! Bánatunkban sírva fakadunk. 

5.1b Égből pottyant óriáslány 
Hallgassuk meg Döbrentey Ildikó: Az óriáslány című meséjét a Reftantá-
ron Levente Péter és Gryllus Vilmos előadásában az azonos című tankockában!

• Miért volt szomorú az óriáslány? Keressük meg a kívánságait!
• Mi változtatta meg a szomorúságát?

5.1c Az óriáslány világa 
A gyerekek 4-5 fős csoportokban készítsenek el egy-egy terepasztalt 
gyurmából, amelynek a közepén ott áll az óriáslány! Előbb az óriáslány alakja 
készüljön el! Mekkora hozzá képest egy autó, egy ember, egy ház, egy toronyház, 
egy vasúti híd? Figyeljenek a gyerekek a méretarányokra!

Variáció
A gyerekek lerajzolhatják azt is, hogyan látja a világunkat az óriáslány. (Felülről.)
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45
perc

10
perc

10
perc

25
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek éljék bele 
magukat egy pöttöm 
lény helyzetébe.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mímes-mozgásos játék
Versolvasás, rímkeresés, 
ütembeosztás
Választható feladatok: 
meseírás
képregényrajzolás
énekes előadás 
ritmuskísérettel
kollázskészítés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, rajzeszköz
Ritmushangszerek
Anyagok, eszközök a 
kollázskészítéshez
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5.2 Pöttömasszony 

5.2a Pöttömködés 
Most képzeljük el azt, hogy egészen aprók, pöttömnyiek vagyunk!
Járjuk körbe a termet pöttömként (guggolójárás)!
Játsszuk el, hogy fel akarunk ülni egy székre, de túl magasan van!
Virágot akarunk szedni, de az olyan hatalmas, mint egy fa: baltával kell kivág-
nunk, és alig tudunk egy szálat is hazacipelni.
Felpróbálunk egy cipőt, de csónakázni tudnánk benne, akkora.

5.2b Pöttömasszony 
Olvassuk el Finy Petra: Pöttömasszony című versét közösen!
Szerintetek mekkora lehetett Pöttömasszony? Mutassátok meg a kezetekkel! A 
versben mely sorok, mely kifejezések utalnak a méretére?
Keressétek meg a sorvégi rímeket! Mit tudtok róluk elmondani? (Páros rímek, és 
több szó is összecseng.)
Figyeljük csak meg jobban, van, ahol nem csak az utolsó szavak rímelnek:

ring a lábán, 
rigósárgán.
hová bújhat,
talál újat,
lesz az ágya,
este várja.

Ezeknek a rímeknek mi a szabálya? (4 szótagosak)
Számoljátok meg, hány szótagosak!
Minden sort felezzetek meg egy álló vonallal, ami előtt és mögött is 4-4 szótag 
legyen! Mit vesztek észre?
Minden sor szabályosan 4-4 szótagos egységre, ütemre oszlik (felező nyolcas: 
4║4). Többnyire az ütemek elejére esik a hangsúly, tehát ott erősebb hangon 
mondjuk a verset. Például:

Azt keresi, ║ hová bújhat,
Melyik zsebben ║ talál újat,
Melyik gyűszű ║ lesz az ágya,
Hol a holdfény ║ este várja.

Egyedül az utolsó sorban fordul elő, hogy a 4-4 szótag középen kettévág egy szót 
is. Melyik az a szó? Mit jelent a pásztortáska? (Egy növény neve.) Milyen szóról 
van szó? (Összetett szó.)

Napfényből van ║ buggyos blúza, 
Hátát pásztor║táska húzza.

45
perc

5
perc

10
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek a mesén 
keresztül ismerkedjenek 
az erdő életével, eleve-
nedjen meg számukra az 
erdő világa.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mesehallgatás
Mese olvasása, értelme-
zése
Beszélgetés
Napirendkészítés, napi-
rend rajzos ábrázolása

A vers ritmusa olyan, mint egy ringató. Olvassuk el így, együtt ringatózva az üte-
mekkel, mint a szélfújta fűszálak! (Egyik ütemnél jobbra, másik ütemnél balra.)

Vedd figyelembe!
A pásztortáska falun, természetközelben élő gyerekek számára közismert növény 
lehet, hiszen árokpartokon, réteken gyakran megtalálható. Aki nem ismeri, vagy 
nem hallott még róla, annak viszont a név inkább pásztortarisznyát jelent. A két-
féle jelentéssel játszik a költő, a sormetszet is azért vágja ketté a szót a szóösz-
szetétel határán, hogy ezt a kettős jelentést kiemelje.
Mutassuk meg a gyerekeknek a pásztortáska képét a Reftantáron, innen talán 
többen felismerik!

5.2c Pöttömasszony kalandjai 
Beszélgessünk: Milyen lehet az élete annak, aki ennyire pöttöm? Milyen 
veszélyek leselkednek rá? Milyen dolgokat élhet meg, tapasztalhat meg, amelye-
ket mi észre sem veszünk? Milyen kalandjai lehetnek? 

Választható feladatok:
• A gyerekek írjanak egy rövid mesét (egyéni munka)!
• Kis csoportban készítsenek képregényt Pöttömasszony kalandjairól! 
• Kis csoportban keressenek vagy találjanak ki dallamot, ritmuskíséretet a vers-

hez, és adják elő! (Memorizálhatják is hozzá a szöveget.)
• A vers erős képeket használ, sokféle színt, textúrát jelenít meg, így alkalmas arra 

is, hogy kollázst készítsenek hozzá illusztrációként. Vegyes technikával érdemes 
dolgozni: a színes papírfoltok és rajzos, grafikus elemek jól kiegészítik egymást.

5.3 Csipike, az óriás törpe  

5.3a Miért jó… 
Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy miért jobb az átlagnál nagyobb-
nak vagy kisebbnek lenni! És miért rossz? Ki változtatna a jelenlegi magasságán, 
és miért? 

5.3b Meseolvasás, meseértés 
Helyezkedjünk el a meseolvasáshoz, és a pedagógus olvassa fel Fodor 
Sándor: Csipike, az óriás törpe című meseregényének első fejezetét, majd beszél-
jük meg, hogy mire vágyott Csipike! Vajon miért? 
Mit gondoltok, hiányzott-e valami Csipike életéből? Milyen életet élt? Milyenek 
voltak a hétköznapjai? Mi mindent csinált egy nap? Kiket keresett fel reggel, mit 
csinált ezután, és kikkel?
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30
perc

45
perc

5
perc

20
perc



MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tábla, kréta/táblafilc
Rajzlap, körző, olló, 
rajzeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek a bábfilmen 
keresztül feledkezzenek 
bele a mese világába.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Bábfilm nézése
Könyvajánlás

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Könyv: Csipike, az óriás 
törpe
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Keressük ki a tevékenységeit, és azt is, kikkel került kapcsolatba!
A gyerekek keressék ki a szövegből a megfelelő részleteket, mi pedig jegyezzük 
fel a táblára a következőképpen:

Mikor?           Mit?           Kivel?

A feladat végére a táblára kerül Csipike egy napjának táblázatos leírása.

5.3c Csipike napirendje 
A gyerekek vágjanak ki rajzlapból egy kört, és osszák 12 cikkre az óra 
számlapjának megfelelően, mindkét oldalon! Az egyik oldalon lesz Csipike 
hajnala, reggele, délelőttje, a másik oldalon pedig a délutánja, estéje. Ezek után 
rajzolják meg Csipike napirendjét, a körcikkeknek megfelelően!

Vedd figyelembe!
Egyszerű képi jelek is megfelelnek, nem kell részletesen kidolgozni a rajzot. 
Ennek ellenére biztosan lesz, aki nem tudja befejezni. Ez maradhat otthoni, 
választható feladat.

5.4 Bábfilm 

Ha a napba belefér (akár délutáni programként), megnézhetjük a Fodor Sándor: 
Csipike, az óriás törpe című bábfilmet a Reftantáron, és ajánlhatjuk a könyvet is 
(Alexandra Kiadó, Pécs, 2001; eredeti megjelenés: 1974). 

20
perc

95
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A magok mikrovilágának 
felismerése a vers olva-
sásával és ábrázolásával.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Terménykép készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, ragasztó, szemes 
termények

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A novemberi-decemberi 
mesesarok (mesekuckó) 
folytatásaként hallgassák 
meg a gyerekek a mesét.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mesehallgatás, beszél-
getés

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A meseszámok felis-
merése szimbolikus 
szerepben.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás
Meseszámok gyűjtése
Karikatúra rajzolása

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Írólap/rajzlap, rajzeszköz

Egyéb ötletek
FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Babszem Jankó

Olvassák el a gyerekek Tótfalusi István: Babszem Jankó című versét a Reftantáron!

Illusztrálhatják terményképpel, amikor is jól kiszárított magvakat ragasztanak 
fel kartonlapra, illetve szórják beragasztózott felületre, esetleg gyurmába, nyers 
agyagba nyomják a magokat. A terménykép esetében Babszem Jankót valóban 
jelképezheti egy apró babszem. Vagy lehet a törzse babszem, a feje, végtagjai 
pedig kisebb magok.

6.2 Babszem Jankó mesenyelven 

A pedagógus olvassa el a Babszem Jankó című magyar népmesét (Arany László 
feldolgozásában) a Reftantárról, majd beszélgessünk róla!

Vedd figyelembe!
A tájszavak miatt nehezebben befogadható a szöveg, de érdemes utánajárni, és 
kommentszerűen hozzáfűzni a meséhez. Például:
Farta, te! vagy Farta, ne! – azt jelenti: – Farolj, te! Menj oldalra! (Új magyar 
tájszótár, Akadémiai Kiadó, 1988, II.)

6.3 Hétből egy

Olvassák el a gyerekek Vörös István: A boszorkány röpte című versét a Reftantáron!
• Mi benne az érdekes?
• Milyen számok fordulnak elő leggyakrabban a mesékben?
Gyűjtsünk olyan dolgokat, amelyeknek a meseszámoknak megfelelő számossága 
van!
Gyűjtsük ki a meseszámokat a versből! 
• Miből van 7, miből 1? 
• Miért fontos szám az 1?
A gyerekek karikatúraszerűen rajzolják le a boszorkányt, ahogyan a versben le 
van írva, ügyelve, hogy mindenből meglegyen a 7 és az 1!
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6. 
tanegység

20
perc

30
perc

30
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
Tárgyak is lehetnek me-
seszereplők, az ő néző-
pontjukba is helyezked-
jenek bele a gyerekek.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás
Illusztráció, képalkotás
Verstörténet elmesélése 
a képek alapján

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Írólap/rajzlap, rajzeszköz
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6.4 Az alvó óriás

A gyerekek olvassák el Gyárfás Endre: A vidámpark télen című versét a Reftantáron!

Rajzolják le a vidámpark egyik szereplőjének „álmát”, tevékenységét! 
Majd rakjuk sorba a vers képeit, és meséljük el, mi történik a vidámparkban télen!

30
perc
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Miről szól 
ez a téma? 

Miért fontos 
nekünk?

Mit szeretnénk 
elérni?

Erősödjön és differenciálódjon a gyerekek 
képzeleti tevékenysége, képalkotó és -kódoló 
készsége, amit játékosan, irodalmi szövegek 
kódolásával és továbbírásával, többféle társ-

művészeti tevékenység bevonásával szeretnénk 
elérni. Hiszen a képzelőerőre különösen érvé-
nyes, hogy komplex természetű, együtt látja, 

láttatja a dolgokat.

Isten létformája az ember számára paradoxon. 
Mert ő „totaliter aliter” (Karl Barth), teljesen 

más, mint mi vagyunk. Legfeljebb képekkel köze-
líthetjük, mutathatjuk be, ahogy a Biblia is teszi. 
Ezért is fontos, hogy képzeletünk, képzelőerőnk 
jól működjön, Már a kisgyerek is képek özönével 
találkozik, képeket kódol, amikor mesét hallgat 
vagy néz, képeket, szimbólumokat alkot, amikor 
szerepjátékot játszik, vagy maga mesél. A kép-
zelet fejlesztése kulcskérdés a szimbólumértés 
szempontjából, ami nélkül maga a Biblia is ne-

hezen befogadható olvasmány lenne. A képzelet 
alkotta képek gyakran jutnak el a képtelenség 
határáig, ez a határtapasztalat is kulcsfontos-
ságú mind az irodalmi, mind a bibliai, teológiai 

szövegek befogadása, értelmezése során.



FELDOLGOZOTT MŰVEK
Mándy Stefánia: 
Csak csillag ő 

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal 

Rajzlap, rajz- és festő 
eszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek próbálják 
meg valamilyen módon 
(szóban, színekben, 
mozgásban) kifejezni, 
amit gondolnak, megta-
pasztaltak Istenről. 
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Csak csillag ő
45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 

(magyar, kreatív írás, vizuális kultúra, dráma)

Hogyan tudunk Istenről beszélni? Csak a képzeletünk és a krea-
tivitásunk segítségével. Karl Barth szavaival élve Isten „totaliter 
aliter”, teljesen, merőben más, mint mi vagyunk, nincsenek tehát 
olyan szavaink, amelyekkel leírhatnánk. Mándy Stefánia verse 
sem „kitetten” Istenről szól, mégis megmutathatja a gyerekeknek 
azt a valóságot, amely Istenben, és csak Istennel létezik. 

Áttekintő vázlat
1.1 Csak csillag ő  45 perc 

1.1a Csak csillag ő  15 perc
1.1b Milyen is Ő?  10-15 perc
1.1c Versben, táncban, színekben  15-20 perc

Összesen:  45 perc

Ehhez az órához különösen rugalmas, moderátori jelenlét szük-
séges a pedagógus részéről, leginkább erre kell felkészülnie. A 
versértés, értelmezés olyan szimbolikus világot nyit meg, amely-
hez az asszociációs, képi logika illeszkedik igazán, nem a fogalmi 
megközelítés. Mégis fontos, hogy a gyerekek beszélhessenek Is-

ten-képükről, és azt alkotó módon is kifejezhessék. Ezért tegyük lehetővé az óra 
alkotó szakaszában a választást, és készítsük elő ehhez a helyszíneket (író-sarok, 
festő-rajzoló sarok, mozgásszínpad)!

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Csak csillag ő

1.1a Csak csillag ő 
A gyerekek hunyják le a szemüket, és a pedagógus olvassa fel  
Mándy Stefánia: Csak csillag ő című versét! Utána beszélgessünk:
• Mi mindent láttatok a vers hallgatása alatt? Kiről, miről írhatott a költő? Ki az az 

ő? Mit tudunk meg róla? 
• Mondhatjuk-e azt, hogy ez a vers Istenről szól? A választ indokoljátok meg!
Keressünk a versben olyan képeket, jeleket, amelyek Isten jelenlétére utalnak 
(vagy utalhatnak)! Nézzük végig ilyen szempontból versszakról versszakra a verset!

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

1. 
tanegység

45
perc

15
perc
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása, értelme-
zése
Beszélgetés
Új cím adása
Választhatóan:
- versírás 
- rajzolás-festés
- pantomim
(Dalfeldolgozás meghall-
gatása)

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, rajz- és festő- 
eszköz

Vedd figyelembe!
A vers igen sok teológiai vonatkozást tartalmaz, amit a beszélgetés során érde-
mes kibontani. A mindenütt jelenlevő, teremtő, gondoskodó Isten képe sejlik át a 
sorokon. Egy olyan Isten képe, aki maga teremtette az univerzumot, de jelen van 
a mi parányi életünkben is, aki szól hozzánk, utat mutat, világít az éjszakában, aki 
képes beteljesíteni az álmainkat. A személyes Isten, akire nyugodtan rábízhatjuk 
magunkat, aki Jézussal a szívünkbe költözött.
A vers kapcsán kialakuló beszélgetés lehet, hogy nem fog beleférni 15 percbe. Ne 
zavarjon ez most! Hagyjuk, hogy a gyerekek megoszthassák Isten-tapasztalatai-
kat, hogy nyugodtan beszéljenek arról, ők milyennek látják Istent! (Természete-
sen mindezt nem szabad erőltetni, csak a spontán kialakuló, erős belső motivá-
cióval bíró beszélgetést érdemes rejtett célnak tekinteni.)

Variáció
Ha zárkózottabb vagy kevésbé érdeklődő a csoport, interaktív feladattal is meg-
oldhatjuk az Istenre utaló jelek keresését. 
Isten milyen tulajdonságairól tanúskodnak a vers sorai? Húzd a verssorokat a 
megfelelő helyre a Csak csillag ő című tankockában a Reftantáron! 

Megoldásunkat a „pipa” jelre kattintva ellenőrizhetjük: a zöld keretű választások 
a jók, a piros keretűek nem a megfelelő helyen vannak. Ezeket húzzuk máshova, 
amíg mind zöld keretet nem kap! Próbálkozásaink is megmutatják, hogy a képek 
többsége többféleképpen is értelmezhető. Ne essünk ettől kétségbe, ez így ter-
mészetes!
 
1.1b Milyen is Ő? 
Ha nektek kellene címet adni, ki milyen címet adna a versnek? Mindenki 
találjon ki egy címet, amit egy kis papírra írjon fel! A címeket felolvassuk, felírjuk 
a táblára. (Az azonos vagy közel azonos címeket csak egyszer.)
Szerintetek melyik a legjobb cím? Miért? Aki válaszol, választását indokolja, és 
próbálja róla meggyőzni a többieket is!

Majd gyűjtsünk közösen hasonlatokat, képeket, amelyek kifejezik Isten 
– nagyságát
– szeretetét
– jelenlétét (hogy velünk van)
– gondoskodását
– igazságosságát
– örökkévalóságát stb.
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1.1c Versben, táncban, színekben 
Milyennek ismeritek Istent, vagy milyennek gondoljátok el, miben tapasz-
taltátok meg jóságát, szeretetét?
• Írjatok egy rövid verset, gondolatsort erről! A vers íródhat Mándy Stefánia ver-

séhez hasonlóan, képekből építkezve. A soroknak nem kell feltétlenül rímelni-
ük. (Persze rímes-dallamos versek is születhetnek.)

• Aki szeretne inkább rajzolni, festeni, képalkotással is kifejezheti Isten jelenlétét.
• Vagy állítsatok össze egy mozdulatsort, pantomimet, ami kifejezi, hogy Isten 

velünk van, szeret minket! (A pantomimjáték készülhet csoportmunkában is.)

Vedd figyelembe!
Ennyi előkészület után a gyerekek egy része valószínűleg már lelkileg felkészült 
lesz rá, hogy maga is írjon egy verset, amelyben megfogalmazza, milyennek látja, 
milyennek tapasztalta meg Isten jelenlétét. 
Vannak azonban olyan gyerekek, akik képekkel, színekkel vagy éppen mozgással 
sokkal könnyebben kifejezik az érzéseiket, gondolataikat, mint szavakkal. Isten 
megtapasztalásának témája egyébként is nagyon nehéz dolog, a teológusok is 
sokszor csak dadognak, keresik a szavakat, ha erről van szó. Ne kényszerítsük hát 
bele a gyerekeket abba, hogy mindenképpen szavakban beszéljenek Istenről! 
A képi ábrázolásnál ügyeljünk arra, hogy ne szakállas bácsit rajzoljanak-fessenek! 
Ha lehet, kerüljék Isten figurális ábrázolását, jelenlétét csak színekkel, formákkal 
ábrázolják a rajzlapon!
Pál apostol így ír erről: „Láthatatlan valóját, azaz örök hatalmát és istenségét 
meglátja alkotásain az értelem a világ teremtésétől fogva.” (Róma 1,20)

Variáció
Az óra és az alkotó folyamat végén megnézhetjük a vers dalfeldolgozását Halász 
Judit és a Fonográf együttes előadásában a Reftantáron.

15-20
perc
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
László Noémi: Kavicsok

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Drapéria, kavicsok 

Internet, projektor, 
hangfal 

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Letisztított kavicsok 
Kavicsfestés anyagai, 
eszközei

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek legyenek 
képesek különböző 
alakokat belelátni a 
kavicsformákba.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Kavicsgyűjtés
Képzeletpróba

Kavicscsodák
45, 2x45 vagy 3x45 perces szövegfeldolgozó 

és szövegalkotó óra, illetve komplex órablokk 
(magyar, kreatív írás, vizuális kultúra)

A kavicsokba - csakúgy, mint a felhőkbe - rengeteg dolgot bele 
lehet látni. László Noémi megosztotta velünk néhány ilyen 
gondolatát. Mi is szeretnénk erre a képzeletmunkára serkente-
ni a gyerekeket, amit megtámogathat egy kavicsgyűjtős séta és 
kavicsfestés is. 

Áttekintő vázlat
2.1 Kavicsgyűjtés  min. 45 perc 
2.2 Kavicscsoda  45 perc 

2.2a Csodálatos kavicsok  15 perc
2.2b Kavicscsoda  10 perc
2.2c Átváltozott kavicsok  20 perc

2.3 Kavicsfestés  45 perc 
Összesen:  3x45 perc

Ha van rá lehetőség, menjünk ki a gyerekekkel valahova (például 
folyópartra) kavicsot gyűjteni! Ha nincs, akkor is hozzon minden-
ki egy-két érdekes formájú kavicsot! 
A szövegfeldolgozó és szövegalkotó (második) tanórát kiegészít-
hetjük egy kavicsfestéssel is, ha időnk engedi. Ha kavicsfestésre 

készülünk, kérjünk letisztított (megmosott) kavicsokat a gyerekektől, illetve ma-
gunk is mossunk meg előre egy adag kavicsot! 

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Kavicsgyűjtés

Ha olyan vidéken lakunk, ahol van folyó vagy egyéb, kavicsos terület, menjünk el a 
gyerekekkel kavicsokat gyűjteni! A cél az, hogy minél érdekesebb formájú vagy szép 
kavicsokat gyűjtsenek össze. Olyanokat, amelyekbe bele tudnak képzelni valamit. 
Ha erre nincs lehetőségünk, akkor is hozzanak a gyerekek magukkal az iskolába 
néhány érdekes formájú kavicsot! 
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2. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

min 45
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
Képzelőerő fejlesztése 
formakiegészítés, forma-
átalakítás segítségével. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Fantáziajáték
Versolvasás némán és 
hangosan
Vers értelmezése
Mese- vagy versírás

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Drapéria, kavicsok 
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2.2 Kavicscsoda 

2.2a Csodálatos kavicsok 
A gyűjtött vagy a behozott kavicsokból rendezzünk kiállítást: a tanári 
asztalt borítsuk le valamilyen egyszínű textillel vagy abrosszal, és azon helyezzék 
el a gyerekek a kavicsokat! Álljuk körül az asztalt, és aki csak szeretné, mesélje 
el, melyik kavicsba mit lát bele! Lehetőleg ne a saját kavicsukról meséljenek a 
gyerekek, hanem a másokéról, hiszen így jobban fejlődik a fantáziájuk!

Variáció
Ha nem tudunk másképp kavicshoz jutni, akkor a Kavicsformák című tankocka 
segítségével a Reftantárról kivetíthetünk néhány érdekes kavicsgyűjteményt.  
(A képek klikkeléssel nagyíthatók!)

2.2b Kavicscsoda 
A gyerekek olvassák el magukban László Noémi: Kavicsok című versét!
• Hányféle kavics szerepel a versben?
• Melyikről esik a legtöbb szó? Mit gondolsz, miért?
• Neked melyik kavics tetszene a legjobban? Miért?
• A fekete, csonka kavics „derűre a ború”. Mit jelent ez?

Négyen-négyen forduljatok egymás felé, és osszátok szét a vers sorait, szakasza-
it, a következő beosztás szerint:

1-2. sor
3-4. sor
2. szakasz
3. szakasz

Olvassátok fel hangosan úgy a verset, mintha négyen lennétek a kavicsgyűjtők, 
és beszélgetnétek a kavicsokról! A felolvasás legyen tehát párbeszédszerű, és 
csodára nyitott.

Vedd figyelembe!
A „derűre a ború” egy fordított szólás. Az eredeti szólás, a „borúra derű” azt je-
lenti: a szomorúságot jókedv szokta követni. Megfordítása arra emlékeztet, hogy 
máskor meg jókedvből lesz szomorúság, nevetésből sírás. 
A felolvasás párhuzamosan zajlik, ezért ne legyen túl hangos! Nem szükséges 
egymásnak is bemutatni, a feladat inkább spontán jellegű.

45
perc

15
perc

10
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Tanulják meg és alkal-
mazzák a gyerekek a 
kavicsfestés technikáját.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Kavicsfestés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Letisztított kavicsok 
Kavicsfestés anyagai, 
eszközei

2.2c Átváltozott kavicsok 
Válasszatok ki néhány kavicsot a gyűjteményből (vagy a képekről, illetve 
képzelet útján)! Képzeljétek el magatokban, hogy este beraktátok a dobozba a 
kavicsokat, és másnapra átváltoztak, életre keltek! Mi lett belőlük? Képzeld el, 
hogyan reagálsz, amikor észreveszed az átváltozást! Mit csinálsz, milyen kalando-
kat élsz át az életre kelt kavicsokkal?
Írj erről egy rövid mesét vagy verset!
Óra végén a vállalkozó kedvű gyerekek olvassanak fel írásaikból!

2.3 Kavicsfestés 

Ha meg tudjuk szervezni, kavicsfestésre is sor kerülhet, például rajzórán.
A kavicsfestés nem túl bonyolult dolog. Többféle módon meg lehet oldani, de a 
legfontosabb, hogy legyen megfelelő, jól letisztított kavicsunk.
A kavicsra festhetnek a gyerekek alkoholos filccel, akrilfestékkel, temperával vagy 
anyu megmaradt körömlakkjaival is. 

Vedd figyelembe!
A kavicsfestési technikákról a Reftantáron olvashatunk bővebben.
Illetve a témában több szakkönyv is található, például a Színes ötletek kreatív 
könyvsorozat 132. része (Cser Kiadó).
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Balázs Imre József: 
Biztató
Balázs Imre József: Az 
álomcetli
László Noémi: Álmomban

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Tábla, kréta/táblafilc
Rajzlap, alátétlap
Tempera, festőeszközök

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek tudjanak 
beszélni az álmaikról. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Igaz, hamis állítások ma-
gunkról – kitalálós játék
Versek olvasása, értel-
mezése
Beszélgetés az álmokról
Kulcsszavak kiemelése 
(táblán)
(Álomcetli írása)
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Álmodozó
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó és 

képalkotó óra (magyar, vizuális kultúra, kreatív írás)

Az álmaink lehetnek jók és rosszak. Akármilyenek is, nem mindig 
könnyű róluk beszélni. De a költők segítenek nekünk ebben, és 
talán abban is, hogy megosszuk egymással a fontos álmainkat, és 
megértsük, hogy Isten még az álmoknak is ura.

Áttekintő vázlat
3.1 Álmok és rémálmok  45 perc 

3.1a Egyszer én…  15 perc
3.1b Biztató  10 perc
3.1c Az álomcetli  10 perc
3.1d Rossz álmok  10 perc

3.2 Álomképek  45 perc 
3.2a Álomképek  35 perc
3.2b Ima az álmokért  10 perc

Összesen:  2x45 perc

Komolyabb előkészítést a festés igényel, amihez temperafes-
ték ajánlott. A beszélgetés, alkotás is olyan témát érint, ami a 
pedagógustól tapintatot és empátiát kíván, leginkább erre kell 
felkészülni.

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Álmok és rémálmok 

3.1a Egyszer én… 
Minden gyerek írjon magáról három minél érdekesebb, hihetetlen állí-
tást! Két igazat és egy olyat, ami nem igaz. A vállalkozó gyerekek olvassák fel az 
állításaikat, a többiek pedig próbálják meg kitalálni, melyik volt a hamis! Beszél-
jük meg, hogy az igaz állítások közül melyik volt a legérdekesebb! 

3.1b Biztató 
Olvassuk el hangosan Balázs Imre József: Biztató című versét! Olvassuk fel 
kórusban úgy, mintha valódi biztatás lenne! 

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

3. 
tanegység

45
perc

15
perc

10
perc
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MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tábla, kréta/táblafilc

• Szerintetek melyik a legfurcsább felszólítás?
• Van-e közöttük olyan, ami igaznak (lehetségesnek) tűnik? Melyik, és miért?
• Melyik az, ami nem tűnik igaznak (lehetségesnek)? Miért nem? 
• Ami lehetetlen, az nem is lehet igaz?
• Az utolsó versszak mit állít? Kivel találkozhatsz ebben a furcsa házban? (Aki 

ugyanúgy lát, mint te.) 
• Hogyan, milyen helyzetben lehetnek igazzá a vers lehetetlen állításai? (A kép-

zelet, a mese, az álom nyelvén.)
• Létezhet-e olyan, hogy valaki „látja” az álmaidat? Mi kell ehhez?

3.1c Az álomcetli 
A pedagógus olvassa fel Balázs Imre József: Az álomcetli című versét, a 
gyerekek pedig figyeljék meg, mit jelent ez a furcsa cím!
Beszélgessünk:
• Mire képes az álomcetli? 
• Mit gondoltok, ki rajzolja az álomcetlit, kihez beszél, ki álmodik? Vagyis: kik a 

vers szereplői?
• Milyen álomképek jelennek meg az álomcetlin? 
• Az álomképeknek mi a következménye? Vegyük őket sorra, hogyan hatnak 

másnap!
• Kinek melyik álom és másnapi álomnyom tetszik a legjobban?
Volt-e olyan furcsa, érdekes álmod, ami rákerülhetne az álomcetlire? Ha szívesen 
megosztanád velünk, meséld el (röviden, különben nem fér rá a cetlire)!

3.1d Rossz álmok 
A pedagógus olvassa fel László Noémi: Álmomban című versét is, majd a 
vers kapcsán beszélgessünk a gyerekekkel a rossz álmokról!
A versben megszólaló gyerek a visszatérő, rossz álmait osztja meg velünk. 
• Mik ezek az álmok? Keressük ki a kulcsszavakat, és írjuk fel a táblára!
• Nektek vannak ehhez hasonló rossz álmaitok? Melyek azok a képek, amelyek 

rendre visszatérnek? Foglald össze egy kulcsszóban, és írd fel a táblára! (A fela-
dat az arra vállalkozó gyerekeknek szól.) 

• Van-e valakinek olyan visszatérő, rossz álma, amit megosztana velünk? 
• Ti mit szoktatok tenni, ha rosszat álmodtok? 

Vedd figyelembe!
Ennél a tangyeségnél is kialakulhat egy olyan fontos és mély beszélgetés a 
(rossz) álmokról, amit nem lehet, nem is érdemes tíz perc alatt „lezavarni”, ha-
nem inkább szánjunk rá időt a következő órából is!
A gyerekek többsége a szüleit hívja, vagy hozzájuk fut, ha rosszat álmodik. Nem 
árt azonban tudniuk, hogy Isten az álmoknak is Ura. A rossz álmok ellen a leg-
jobb „orvosság” az imádság, hiszen akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. 
(Zsoltárok 127,2)
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek fessék meg 
egy álmukat, így abból 
is megmutathatnak va-
lamit, amit nem tudnak 
elmondani. Az imával is 
ahhoz fordulhatnak, aki 
szavak nélkül is megérti 
őket.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Festés foltkiegészítéssel
Közös vagy egyéni 
imádság

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, alátétlap
Tempera, festőeszközök
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Variáció
Ha László Noémi versét nehéznek találjuk, akkor a vers feldolgozása helyett a 
gyerekek készítsenek saját álomcetlit Balázs Imre József verse vagy saját álomél-
mény alapján! Ez házi feladat is lehet.

3.2 Álomképek 

3.2a Álomképek 
Készítsünk álomképeket: a gyerekek egy félbehajtott rajzlap egyik oldalára 
fessenek különböző színű festékfoltokat (ezzel az álom színeit és a színek arányát 
„adagolják”)! Hajtsák egymásra a lap két oldalát, akár le is nyomkodhatják, hogy a 
festék mindkét oldalon egyformán erős legyen, és egy szimmetrikus ábrát kapja-
nak! Ezt az ábrát egészítsék ki festéssel úgy, hogy egy álmukat jelenítse meg! 

Vedd figyelembe!
A foltnyomat készítéséhez a temperafesték (mint fedőfesték) ajánlott.
Az álomképnek nem kell feltétlenül figurálisnak vagy „felismerhetőnek” lennie, 
hiszen lehet, hogy a színek, formák kavalkádja fejezi ki legjobban a gyerek álmát. 
A szimmetrikus ábra kiegészíthető aszimmetrikusan is, hagyjuk, hogy a gyerekek 
szabadon alakítsák a képet!

3.2b Ima az álmokért 
Végül imádkozzunk a gyerekekkel közösen az álmainkért! Hogy szépek 
legyenek, kellemesek, ne nyugtalanítóak, félelmetesek! 
Hogy miként imádkozunk, az az osztály, hittancsoport szokásaitól függ. Ha idegen 
a csoporttól a közös, hangos imádság, akkor kérjük meg a gyerekeket, hogy ma-
gukban fogalmazzanak meg egy-két mondatot az álmaikkal kapcsolatban, és az 
mondják el Istennek némán, magukban (akár otthon, elalvás előtt, amikor senki 
se látja és hallja, csak az, akinek szól)! 

Variáció
Készítsünk álomcentit! Papírcentiméter, amin színessel lehet jelölni a jó és rossz 
álmokat, illetve az álmatlan napokat. 
Szélesebb szalag esetén a jelentősebb álmok ikonjele is felkerülhet.

45
perc

35
perc

10
perc
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Lázár Ervin: A tüskés 
varabin
Balázs Imre József: Len-
nél-e gőtepásztor?
Csík Mónika: Hibbant 
állatsoroló

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Internet, projektor, 
hangfal 

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz, 
rajzeszköz

Hibbant állatsoroló
Minimum 2x45 perces szövegfeldolgozó 

és szövegalkotó óra (magyar, kreatív írás)

Nyelvünk tele van kreativitással, játékossággal, amelyet a költők 
és az írók rendre kamatoztatnak is. Gyerekirodalmunk egyik leg-
nagyobb nyelvzsonglőrje Lázár Ervin, akinek a nyomában lépked-
ve megismerkedhetünk a tüskés varabinnal. Balázs Imre József és 
Csík Mónika fiatalabb kortárs költőink közé tartoznak, de nyelvi 
játékosságuk és leleményük Lázár Ervin mércéjével mérhető – 
érdemes rájuk figyelni. 

Áttekintő vázlat
4.1 A tüskés varabin  min. 45 perc 

4.1a Meseolvasás  10 perc
4.1b Vicces zöldségek  10 perc
4.1c Gepárduc és dögkeserű  10 perc
4.1d Milyen a tüskés varabin?  min. 15 perc

4.2 Hibbant állatsoroló  45 perc
4.2a Védett állatok  10 perc
4.2b Gőtepásztor  10 perc
4.2c Hibbant állatsoroló  25 perc

Összesen:   min. 2x45 perc

A pedagógus készüljön fel a mese párbeszédes felolvasására! 
Nem kell félni a nyelvjátékoktól és a versírástól sem, de nem árt, 
ha a pedagógus előre kipróbálja a Hibbant állatsoroló sorszerke-
zetének „feltöltését” néhány saját variációval.
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4. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek



MIT AKARUNK ELÉRNI?
Fantázia fejlesztése a 
nyelvi játékokon keresz-
tül. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mesehallgatás/olvasás, 
szöveg értelmezése
Nyelvi játékok
Tüskés varabin leírása
(Illusztráció készítése)

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzeszköz
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FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 A tüskés varabin 

4.1a Meseolvasás 
A gyerekek helyezkedjenek el a meseolvasáshoz, és a pedagógus olvassa 
fel Lázár Ervin: A tüskés varabin című meséjét! A mese dialógus-szerkezetű, érde-
mes az olvasással visszaadni a párbeszéd bensőségességét. 
• Kik beszélgetnek? Mit tudunk meg a szereplőkről?
• Milyennek látta az apa a fia rajzát? Mihez hasonlított?
• Mit ábrázolt a rajz? Hol találkozott vele a kisfiú? Hol találkozhatott volna vele 

az apa is?

4.1b Vicces zöldségek 
„Krumplinak ez nagyon kecses, robbanékony, van benne valami titokzatos 
erő.” – Így jellemezte az apa a „csipkés krumplit”, aminek ő látta a kisfia rajzát. 
Miért vicces ez a leírás? Írjunk hasonló, vicces, egy mondatos jellemzéseket a 
Vicces zöldségek című (Reftantáron elérhető) tankockán látható zöldségekről, 
gyümölcsökről!

4.1c Gepárduc és dögkeserű 
Milyen állatai voltak még a gyereknek? Fura nevük hogyan keletkezett? 

gepárd (+ párduc) → gepárduc
dögkeselyű (+ keserű) → dögkeserű
muflon (+ lift) → lifton
hiúz (+ hé! húz) → héhúz

Ti mondtatok-e hasonló neveket kicsi korotokban? 
Alkossunk ilyen vicces, szójátékos állatneveket! 

4.1d Milyen a tüskés varabin? 
A gyerekek keressék ki a tüskés varabinra utaló kifejezéseket, mondatokat 
a szövegből! 
• Milyen lehet a gyerek rajza alapján a tüskés varabin?
• Milyen jelei voltak annak az apa gyerekkorában, hogy Rácpácegresen is élt 

tüskés varabin?
• Ti milyennek képzelitek el ezt az állatot és az életmódját? 
Írjátok le egy rövid fogalmazásban! Rajzot is készíthettek hozzá.

min 45
perc

10
perc

10
perc

10
perc

min. 15 
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Fedezzék fel a versek 
jelentésjátékait és 
szerkezetét, majd írjanak 
a gyerekek önállóan is 
vicces verset egy-egy 
állatról.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Interaktív multimédiás 
feladat: tippek a védett 
állatok értékéről
Versek olvasása, értel-
mezése
Képzeletjáték, szóbeli 
szövegalkotás
Versszerkezet vizsgálata, 
versírás

Variáció
Van, aki rajzban könnyebben ki tudja fejezni magát, és a történet kiindulópontja 
is egy gyerekrajz. Ezért több időt, akár egy külön rajzórát is szánhatunk arra, hogy 
a gyerekek lerajzolják, milyennek képzelik el a tüskés varabint, a gepárducot és 
társait. A saját maguk alkotta állatnevekhez is készíthetnek rajzokat.

Lásd még a februári 1. téma (Jelmeztár) Különös állatkert című 2. tanegységében 
az Unikocát és társait a Kristóf testvérek rajzain és Tasnádi Emese: Lénylak című 
írásán keresztül (06-1/2)

4.2 Hibbant állatsoroló

4.2a Védett állatok 
A Védett állatok című tankocka (elérhető a Reftantáron) összeállításában 
Magyarországon élő védett állatok képeit és nevét látjuk. A gyerekek tippeljék 
meg, melyik állatnak közelítőleg mennyi lehet az eszmei értéke! 

Tippjeinket a pipajelre kattintva ellenőrizhetjük, és aztán módosíthatjuk a hibás 
(piros szegélyű) tippeket.

Vedd figyelembe!
Az „eszmei érték” fogalmát ma már nem használja a természetvédelmi jogalko-
tás, helyette a „pénzben kifejtett érték” a használatos. Mi azonban maradunk a 
régebbi kifejezésél, ugyanis a pénzbeni érték csupán az adott élőlény elpusztí-
tásának anyagi ellentételezésére utal, míg az eszmei érték azt fejezi ki, hogy ez 
az ár csak jelképes, mert az élőlény értéke önmagában (teremtettsége okán is) 
felbecsülhetetlen. 

4.2b Gőtepásztor 
Most megismerünk egy verset, ami az egyik védett állatról szól.
A gyerekek némán, magukban olvassák el Balázs Imre József: Lennél-e gőtepász-
tor? című versét, keressék meg a valós és a mesei elemeket, majd beszélgessünk 
róluk!
• Melyik védett állatról szól ez a vers?
• Emlékeztek rá a vetítésből? (Keressük meg, és vetítsük ki újra!)
• Milyen természeti környezetet ír le, mire hívja fel a figyelmet?
• Milyen mesei elemek jelennek meg a versben?
• Melyik szó ismétlődik háromszor is, mint a mesében? Tudjátok-e, mit jelent? 

(Alpesi = az Alpokkal vagy hasonló magashegységekkel kapcsolatos. Így már 
jobban érthető az utolsó sor csattanója is.)
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Néhány szóban gondoljuk tovább a verset:
• Miért szökhetett meg a törpe? 
• Milyen nehézségei lehettek a gőtékre való felvigyázás során? Mitől sokallhatott 

be a gőtepásztor törpe? (Az első versszakban sorolt jelek is erre utalhatnak.) 
• Hova szökhetett, mi lett vele ezután?
• Vajon ki lesz az új gőtepásztor?

Vedd figyelembe!
A gőték kétéltű állatok, vízben és a szárazföldön is kiválóan mozognak. Az alpesi 
gőték kicsik, alig érik el a 10 centimétert, ráadásul a hátukon található foltok jól 
elrejtik őket az avar között. 

4.2c Hibbant állatsoroló 
Olvassa el mindenki magában Csík Mónika: Hibbant állatsoroló című 
versét, majd válassza ki azt a versszakot, amelyik neki a legjobban tetszik! Ezután 
hangosan, kórusban olvassák a gyerekek a versszakokat, úgy, hogy mindenki azt 
a szakaszt olvassa, amelyik a kedvence (amelyiket többen választották, azt töb-
ben)! Ha valamelyik szakaszt nem választotta senki, azt a pedagógus olvassa fel!

Figyeljük meg a vers szerkezetét:
Keressenek a gyerekek rímszavakat! Hol helyezkednek el rímpárok? (A páros, 
rövid sorok végén.) A páratlan sorok végén találunk-e rímeket? (Nem, ezért a 
rímszerkezet az úgynevezett félrím: x a x a.)

Hány szótagosak a páratlan és páros sorok? (8 és 6)
Melyik kifejezés ismétlődik? (Rajzoltam egy…)
Innen már könnyű összeállítani a versszak szerkezetét, elég egy jó rímpárt keres-
ni hozzá. Legyen például: mackó/Lackó. 
Eddig így néz ki a versszak:

Rajzoltam egy pam-pam-pam-pam
pam-pam-pam-pam mackó,
pam-pam-pam-pam pam-pam-pam-pam
pam-pam-pam-pam Lackó.

„Töltsük fel” a sorokat, előbb a rövideket:

Rajzoltam egy pam-pam-pam-pam
olyan, mint egy mackó,
pam-pam-pam-pam pam-pam-pam-pam
nem tudta ezt Lackó.

25
perc
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„Töltsük fel” a hosszú sorokat is úgy, hogy értelmes és vicces legyen a versünk:

Rajzoltam egy kölyökkutyát,
olyan, mint egy mackó,
sétáltatni mézzel lehet,
nem tudta ezt Lackó.

Keressetek vicces rímpárokat (2-2 vagy 3-3 szótagosak legyenek), válasszátok ki a 
legjobbat, és már indulhat is a versíró játék!
Írjatok önállóan egy (vagy több) hasonló szerkezetű versszakot!

Végül olvassák fel a gyerekek a maguk alkotta hibbant állatsoroló versszakait!

Vedd figyelembe!
Ha a gyerekek a korábbi órákon örömmel mélyedtek el a versírásba, elhagyhatjuk 
az óra első versét, hogy csak a Hibbant állatsorolóval foglalkozzunk.
Másik megoldás, hogy a kellőképpen motivált gyerekek házi feladatként folytat-
hatják saját hibbant állatsoroló versszakaikat.
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Gyárfás Endre: Három 
zsiráf
Takács Zsuzsa: Fiók

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Cédulák, füzet, 
íróeszköz

Kalap (sapka)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A képzelőerő fejlesztése 
játékos gyakorlatokkal, 
versolvasással, az állat-
szereplők helyzetébe 
való helyezkedéssel. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Képzelet- és asszociáci-
ós játék
Vers olvasása, 
értelmezése
Beszélgetés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Cédulák, íróeszköz
Kalap (sapka)
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Mi lenne, ha…
45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 

(magyar, kreatív írás)

A Mi lenne ha? kérdés az élet számtalan helyzetében előkerül, ha 
nem is vesszük mindig észre. Ez minden tervezés alapja, hiszen 
egy még nem létező dolognak, cselekvésnek kell először fejben 
megszületnie, méghozzá több variáción keresztül, hogy igazán jó 
tervet tudjunk készíteni. Gyerekkorban ezt a szerepet töltik be a 

fantáziajátékok, amit most a versek szerep- és nézőpontjátékain, valamint szóbe-
li és írásbeli szövegalkotó feladatokon keresztül élhetnek át a gyerekek. 

Áttekintő vázlat
5.1 Ha lenne…  20-25 perc

5.1a Milenneha-cédulák 10-15 perc
5.1b Három zsiráf 10 perc

5.2 Csodanagyító  20-25perc
Összesen:  45 perc 

Az indító játékhoz gondoskodjunk cédulákról (kb. negyed írólap) 
és egy kalapról vagy sapkáról!

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Ha lenne… 

5.1a Milenneha-cédulák
A gyerekek egy-egy cédulára írják fel az alábbi mondatkezdetet, és saját 
gondolatukkal fejezzék be a mondatot:

Mi lenne, ha lenne…

Gyűjtsük össze a cédulákat egy kalapba (sapkába), és adjuk körbe! Mindenki húz-
zon egy cédulát (ha a sajátját húzta, húzzon másikat), majd olvassa fel a kérdést, 
és válaszoljon rá! A válaszon ne gondolkozzon sokat!
Például: Mi lenne, ha lenne egy időgépem? Bejelentkeznék Mátyás királyhoz.
A gyerekek válaszolhatnak sorban egymás után, vagy jelentkezés alapján. Ha 
elég pörgős a játék, mindenkire sor kerülhet. Ha lassan halad, egy idő után csak 
azokat hallgassuk meg, amiben valamilyen állat szerepel!

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

5. 
tanegység

20-25
perc

10-15
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Képzelőerő fejlesztése 
versolvasással, kreatív 
írás gyakorlatokkal, az 
állatszereplőkkel való 
azonosuláson keresztül. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása, 
értelmezése, beszélgetés
Kreatív írás: mese, tör-
ténet vagy vers képzelt 
állatszereplővel

5.1b Három zsiráf
Végül tegyük fel a kérdést: És mi lenne akkor, ha lenne három zsiráfom?
Hallgassunk meg néhány választ, majd keressék meg a gyerekek a választ Gyárfás 
Endre: Három zsiráf című versében is!

Az egyéni versolvasás után beszéljük meg:
• Mit tudtunk meg a három zsiráfról? 
• Milyen zsiráftulajdonságok és -képességek válnak fontossá a versben? Mi ezek 

közül a legfontosabb? 
• Miért vicces a harminchárom méter sál? (Mi a túlzás benne?)
• Vajon ki mesél a versben a zsiráfokról? Milyen kapcsolatban van velük?
• Nektek vannak-e képzelt vagy játék állatbarátaitok? Milyen kapcsolatban vagy-

tok velük?

5.2 Csodanagyító

Takács Zsuzsa: Fiók című versében is különleges kapcsolatban van a beszélő gye-
rek a játékállataival. Mi segít neki ebben? Keressétek meg a választ a versben!

• Mit tett a nagyító a játékállatokkal? 
• Mi történt a fiókban? 
• Te ki mernéd húzni ezt a fiókot? 
• És ha a saját játékállataid közül megelevenedne egyik-másik? Ezt el tudod 
képzelni?

Írj egy rövid történetet, mesét vagy rím nélküli (szabad-) verset arról, hogy 
valamelyik játékállatod megelevenedik! Mi történik vele/veletek, milyen kaland-
ba keveredik/keveredtek? Egyáltalán, milyen lény lesz a játékállatodból, ha élővé 
válik?

Óra végén a gyerekek felolvashatnak a kész munkáikból. Akinek nem volt elég 
ideje, annak a befejezés otthonra marad.

Variáció
Ha az osztályban elég bensőséges a légkör, akkor az 5.1 feladatait hagyjuk el, he-
lyette így kezdjük az órát: Mindenki hozza be a kedvenc plüssállatát, és mesélje 
el, miért szereti, vagy mondjon valami mást, esetleg meséljen el egy rövid sztorit 
róla! A plüssökkel, alvókákkal való viszony igen érzékeny dolog, ezért ezt a variá-
ciót csak akkor válasszuk, ha biztosan nem fognak senkit kicsúfolni a plüssállata 
miatt! Ám ha a játék jól sikerül, pozitív énkifejezésre ad lehetőséget a gyerekek 
számára, a pedagógusnak pedig igen sokat elárul róluk. 
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Schein Gábor: Padlás
Lázár Ervin: Manógyár

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
„Kincsek” – kacat értékű 
tárgyak 

Szöveggyűjtemény

Rajzlapok, rajz- vagy 
festőeszközök 

Internet, projektor, 
hangfal

Füzet, íróeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek vegyék észre 
a versben a felnőtt és 
a gyermek látásmódja 
közötti különbséget. 
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Padlás
2x45 vagy 4x45 perces komplex órablokk/témanap 

(magyar, vizuális kultúra, dráma, kreatív írás)

A padlás a csodák birodalma. Persze csak akkor, ha van szemünk 
hozzá, hogy meglássuk a kincseket a kacathalomban, vagy éppen 
azt, hogy a padlás egy igazi manógyár rejtekhelye. 

Áttekintő vázlat
Első (rövidebb) variáció
6.1 A padlás kincsei  45/90 perc 

6.1a Kincseink  15/30 perc
6.1b A padláson  15/30 perc
6.1c Kacathalom és kincsesláda  15/30 perc

6.2 Manógyár  45-90 perc 
6.2a Mi lehet?  15/20 perc
6.2b Manókatalógus  15/25 perc
6.2c Neked milyen manód van?  15/45 perc

Összesen:  2x45 / 4x45 perc 

Szervezzük meg, hogy a gyerekek hozzanak be tárgyakat, vagy mi 
gyűjtsünk össze „kincsnek” valókat! A témanap rövidebb és bő-
vebb változatban is megvalósítható, ezért a legfontosabb előké-
szület az időbeosztás tervezése.

FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 A padlás kincsei

6.1a Kincseink 
Hozzon be mindenki egy tárgyat, ami számára fontos, de a többiek szemé-
ben kacatnak tűnhet! A gyerekek rakják le a tárgyakat az asztalra, majd vegyük 
őket közösen szemügyre! Mindenki válasszon egyet a tárgyak közül, amiről el 
tudja képzelni, miért lehet fontos a tulajdonosának, és amihez esetleg sztorit, 
történetet is ki tud találni!
Mindenki mondjon egy-két mondatot az adott tárgyról, az arra vállalkozó 
gyerekek pedig meséljék el a kitalált történetet is! Ezután a tárgyak kerüljenek 
vissza a saját tulajdonosukhoz, és ők is meséljék el a tárgy történetét! (A törté-
netmesélés tömör, lényegre törő legyen!)

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

6. 
tanegység

45/90
perc

15/30
perc
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Történetalkotás tárgyak 
segítségével
Vers olvasása, értelme-
zése
Hangos olvasás párbe-
szédesen
Szógyűjtés, rajzos 
listázás

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
„Kincsek” – kacat értékű 
tárgyak 
Rajzlap, rajzeszköz

Vedd figyelembe!
A gyerekek számára (de a felnőtteknek is) a „kincseikkel” való viszony nagyon 
érzékeny terület. Ez a feladat erősen összehozhatja az osztály tagjait, olyan 
mélységeket és magasságokat nyithat meg, melyeket el sem tudunk képzelni. DE! 
Könnyen meg is sérülhet bárki, ha valami „rosszat” mondanak a kincséről. Éppen 
ezért csak akkor játsszuk le a fenti variációban a játékot, ha az osztály érett egy 
ilyen mélységű feladathoz, illetve, ha képesek vagyunk kézben tartani a csapatot, 
és nem válik ökörködéssé, egymás kicikizésévé az óra!
Ha veszélyesnek érezzük a helyzetet, akkor inkább mi vigyünk be „kincseket” 
(csorba bögrét, törött kaleidoszkópot, régi játékmackót stb.), és a gyerekek ezek-
ről a tárgyakról alkossanak történeteket! Így a játékra elég 20-25 perc, ám ha az 
első verziót választjuk, egy teljes óra is elmehet a kincsek (emlékek, élmények) 
megosztásával. 

6.1b A padláson 
Olvassuk fel a gyerekeknek Schein Gábor: Padlás című versét úgy, hogy 
érzékeltetjük a két beszélőt!
Kik beszélgethetnek itt? Osszuk be együtt a vers sorait szerepek szerint! 
Majd a padtársak készüljenek fel a vers hangos olvasására párban, a megbeszélt 
szereposztás szerint! 

Egy szerepváltozat (más felosztás is elképzelhető):

Gyerek: Mit rejteget ez a padlás?
Felnőtt: Pókhálók közt galambtojást.

Gy: Van ott más is énszerintem.
F: Hidd el, Andris, semmi sincsen.

Gy: Bekukkantok ide-oda.
Hát ez itt mi? 
F: Manó bocskora.

Gy: És az ottan, hú de furcsa!
F: Szakadt masni kis papucsra.

Gy: És ott hátul, a sarokban?
F: Csupa piszkos, régi rongy van.

Gy: Ott egy láda, látom innen.
F: Nehogy kinyisd, Andris, kincsem!
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Mérges pókok laknak benne,
rámásznak majd a kezedre.

Gy: Dehogy van itt mérges pók,
atlasz, kancsó, horoszkóp,

szemüveg és lyukas kalap,
kesztyű, kendő, vasdarab,

kolomp, síp és horgászzsineg,
reklámpapír, jancsiszeg…

Ezennel mind lefoglalom,
enyém ez a kacathalom.

Enyém mától az egész padlás.
Ki is írom: Balog András.

Vedd figyelembe!
A vers szerepek szerinti beosztásának több lehetősége is van. Fontos, hogy ezt a 
gyerekek is felismerjék, felfedezzék. Ezért a szereptagolás megér annyi időt, hogy 
meghallgassuk a gyerekek javaslatait, és ha felmerül, megbeszéljük a variációs 
lehetőségeket. 
Gyakorlott drámás osztállyal a szereptagolást kis csoportokban is végezhetik a 
gyerekek, és csoportonként felolvashatják a megoldásukat. Így valószínűleg elő-
jönnek a különböző megoldások, értelmezési lehetőségek.
Ha frontális szereptagolás után olvasnak a párok, az párhuzamosan zajlik, tehát 
az egész osztály zsongani, duruzsolni fog. Ebből a zsongásból felkérhetünk a 
végén egy-két párt, hogy mutassák be a többieknek is a verset hangjátékként.

6.1c Kacathalom és kincsesláda
Mit lát a padláson a felnőtt, és mit a gyerek? Pontosabban: amit lát, azt 
milyennek, minek látja?
Gyűjtsük ki a szavakat, kifejezéseket két külön oszlopba!
A gyerekek egy A/4-es rajzlapot hajtsanak ketté! A rajzlap bal oldalára rajzolják le 
filctollal vagy zsírkrétával, hogy milyennek látja a padlást a felnőtt, a jobb oldalá-
ra, hogy milyennek látja a gyerek! 

Vedd figyelembe!
Elég a jelzésszerű rajz. Ha a bővebb óravariációt választjuk, akkor a rajzot jobban 
kidolgozhatják a gyerekek.

15/30
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A manókaraktereken 
keresztül a gyerekek 
gondolkodjanak el a 
különböző jellemvonáso-
kon és a saját tulajdon-
ságaikon.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mese olvasása, értelme-
zése
Szöveg folytatása képze-
letben
Manó (tulajdonság) 
katalógus kigyűjtése és 
készítése
Saját manó(k) alkotása

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzeszköz

6.2 Manógyár  

6.2a Mi lehet? 
Helyezkedjenek el a gyerekek a meseolvasáshoz! Lázár Ervin: Manógyár 
című meséjének elejét a pedagógus olvassa (cím nélkül!), két részletben:

1. rész: az elejétől a „kopogtam fölfelé Tupakka után” tagmondatig.
Beszéljük meg:
Ki lehet ez a Tupakka? Fiú, lány, ember, törpe, tündér? Minek, milyennek képzeljük 
el leginkább? Az sem baj, ha annyiféleképpen gondoljuk el, ahányan csak vagyunk. 
Hova vezethette Tupakka a mesélőt? Mit kereshettek? Ötleteljünk együtt!

2. rész: „Odafönn egy lelakatolt… – …helyes kis masina volt.”
Vajon mi lehet ez a masina, amit Tupakka mutat a mesélőnek? Találjuk ki együtt!

6.2b Manókatalógus 
A gyerekek olvassák el a mese folytatását magukban, és jegyzeteljék ki, 
milyen manókról van benne szó!
Azután ötleteljünk együtt tovább, milyen manók születhetnek, amikor…
…ünnepre készülünk,
…árvíz van,
…a sivatag felől fúj a szél,
…néma a csend,
…rózsaszín a hajnal,
…vörös színű a telihold,
…a fogyó hold csak egy csónak,
amikor… (a gyerekek is találjanak ki helyzeteket, amelyekben a manók születnek)!

Variáció
Játsszuk el, milyen az a manó, aki viharban, szélben, éjben stb. születik!
Milyen hangulatú manók létezhetnek még? Játsszuk el őket is!

6.2c Neked milyen manód van? 
Beszélgessünk arról, hogy a gyerekeknek milyen manójuk van! Mindenki 
legalább egy manójának írja is le a jellemzését! Ha hosszabb időt hagyunk erre 
a feladatra, akkor több manót is leírhatnak a gyerekek (több jellemvonásukat is 
kifejthetik), sőt, le is rajzolhatják a manóikat. 
A feladat megfogalmazható így:
Gondolkodj el azon, neked milyen manóid vannak! Mi jellemzi őket? 
• Mit csinálnak? 
• Hogyan néznek ki?
• Adj nekik nevet, és akár le is rajzolhatod őket! 
Végül a vállalkozók mutassák be a manóikat felolvasással, rajzokkal!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Vonalakhoz, versekhez 
kapcsolódó képek és 
asszociációk kifejezése 
szóval és képalkotó 
tevékenységgel.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Firkarajzok rajzos kiegé-
szítése
Versek olvasása, értel-
mezése
Képi asszociációk
Rajzolás, festés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Írólap, rajzlap, rajz- és 
festőeszközök
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Egyéb ötletek
FELADATOK LEÍRÁSA

7.1 Csodaceruzák, csodaecsetek 

7.1a Firkarajz-kiegészítés
Párban helyezkedjenek el a gyerekek! Egy-egy írólapon vagy rajzlapon 
firkáljon minden gyerek behunyt szemmel, szabadon, lendületesen! Majd a párok 
már nyitott szemmel cseréljenek firkarajzokat! Mindenki nézze meg jól a társa 
firkavonalait, képzeljen bele valamilyen formát, és rajzolja tovább, egészítse ki 
(satírozni, vonalakat vastagítani, színezni is lehet)!
Végül mutassuk meg egymásnak, milyen művek születtek!

7.1b Ceruzarajzok
Olvassák el a gyerekek Kiss Ottó: Ceruza című versét!
• Miféle ceruzáról van szó a versben? Mire képes? 
• Mik azok a dolgok, amiket csak a ceruza tud kitalálni? Vagy inkább az, aki a 

ceruzát fogja? 

Olvassátok el Hétvári Andrea: Rajzoltam című versét is! 
• Milyen csodák keletkeznek ebben a versben, és milyen eszközök által?
• Melyik kép tetszik legjobban? Melyiket rajzolnád vagy festenéd meg szívesen?

7.1c Grafikai és festőműhely
Készítsetek a vers egy-egy versszakához illusztrációt! Válaszhattok a festő- 
vagy rajzeszközök között.

Vedd figyelembe!
A munkát két tanórában is szervezhetjük, amikor a második óra teljesen rajzórá-
vá alakul át. 
Egy tanórás szervezéssel az óra végén a gyerekek el tudják kezdeni az illusztrá-
ciót, amit majd házi feladatként fejezhetnek be. Ebben az esetben csak rajzos 
megoldások jöhetnek szóba.

Variáció
A Rajzoltam című vers is Weöres Sándor: Száncsengő című versének versformá-
ját használja, amelyben csupa hosszú szótag (spondeus) alkot háromszótagos 
ütemeket. A versformával már foglalkoztunk Nyulász Péter: Hókristály keringő és 
Finy Petra: Jégjátszótér című versével kapcsolatban a januári Tél örömei téma 2. 
és 4. tanegységében (05-4/2; 05-4/4). Lásd bővebben ott!

7. 
tanegység

45-90
perc

15
perc

15
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Inspiratív irodalmi 
szöveg segítségével fej-
lesszük a gyerekek képi 
fantáziáját és szövegal-
kotó készségét. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szövegfeldolgozás
Repedésgyűjtés
Kreatív írás: repedés-tör-
ténet

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Füzet, írólap, rajzlap
Rajzeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A vers álomszerű ké-
pein keresztül a saját 
álomvilág felfedezése és 
ábrázolása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása, 
értelmezése
Beszélgetés
Álomtörténet írása, 
rajzolása

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Írólap/rajzlap, rajzesz-
közök

7.2 Repedés-történetek
 (+ heti gyűjtő- és alkotómunka)

Olvassuk el Dániel András: Repedés című meséjét a Reftantáron!

A foltok, a repedések sokféle történetet rejthetnek. 
Szoktatok-e repedéseken lépegetni, vagy repedéseket nézegetni, és beléjük kép-
zelni valamit? Olyan ez, mint a felhőformákba bármit beleképzelni.

Rendezzünk repedésgyűjtőversenyt, amikor a gyerekek egy héten át gyűjthetik a 
repedéseket, a legjobbakat le is másolva lapra vagy füzetbe! Majd kiválasztva egy 
vagy több repedést, írjanak róla egy-egy történetet!

7.3 Álomtörténetek 

Olvassa fel a pedagógus Miklya Zsolt: Bóbitaszárnyak című versét a Reftantáron, 
a gyerekek pedig lehunyt szemmel hallgassák!
Majd számoljanak be róla, milyen képeket láttak, milyen képekre emlékeznek a 
versből!
• Ki lehet a versben beszélő? Mit tudunk meg róla? 
• Mit tudunk meg a családjáról? 
• Mit tudunk meg az álmairól? 
• Mi marad meg az álmaiból, amikor felébred?
• Ki szokott repülni álmában? 
• Tudnátok-e mesélni róla? Milyen érzés? 
• Mit láttok ilyenkor? 
• Mi történik veletek?
Írjátok le egy repülés-álom történetét, vagy rajzoljátok le a képeit! (Aki nem élt 
még át ilyet, képzelje el!)

Vedd figyelembe!
Kapcsolódó történet A szárnyas királyfi című népmese a februári Hősök, harco-
sok… téma 5. tanegységében, illetve a hozzá kapcsolódó „Szárnyakat kaptam” 
című kreatívírás-feladat (06-2/5). Lásd bővebben ott!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Irodalmi szöveg értelme-
zése után pacatapaszala-
tok gyűjtése kísérletező 
és alkotómunkával.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vershallgatás, vers 
értelmezése
Írás, rajzolás tussal
Foltkiegészítés festéssel

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tustinta, tustollak
Tempera-, vízfesték, 
festőeszközök
Rajzlapok

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Képzelet és valóság 
határán lépjenek át a 
gyerekek is, a kőoroszlá-
nok nyomában.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása, 
értelmezése
Képek keresése az inter-
neten, útikönyvekben
Interaktív multimédiás 
feladat
Riport készítése írásban 
és dramatikusan

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Budapest útikönyvek
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7.4 Pacaképek 

Olvassa fel a pedagógus Szilágyi Ákos: A pacahal című versrészletét a Reftantárról!

Beszéljünk arról, hogy a régi diákok, a kisdiákok is, tintával és tollal írtak! A tinta 
gyakran elcsöppent, amiből sok paca keletkezett. Puha és szivacsos szerkezetű 
papírral, az úgynevezett itatóspapírral lehetett felitatni, hogy legalább ne masza-
toljuk tovább. De a pacanyom ott maradt a füzetben.

Kipróbálhatjuk a tintával való írást és rajzolást, ha tudunk szerezni tustintát és 
tustollakat. Vékony ecsettel vonalas rajzot készíthetünk, és festhetünk is a tintá-
val. Pacafoltokat is ejthetünk, majd továbbrajzolhatjuk, -festhetjük a pacavilágot.

Mindez egyszerűbb tempera- vagy vízfestékkel. A gyerekek festékfolt kiegészíté-
sével készítsenek festményt! A padtársak dolgozzanak össze: egymásnak készít-
senek elő egy-egy festékfolttal vagy foltokkal lepöttyentett rajzlapot! Majd lapot 
cserélve egészítsék ki a foltot teljes képpé! A pacafoltokból halak, akvárium, de 
más formák is készülhetnek.

Vedd figyelembe!
A pacafolt-kiegészítés izgalmas technika, érdemes megnézni hozzá Várnai Zsuzsa 
művészetpedagógus diákjainak foltokból építkező képeit a Bolondos Zsiráfhatá-
rozó Hangoskönyvben, amely elérhető a Reftantáron.

7.5 Oroszlánkaland 

Olvassák el a gyerekek Tóth Bálint: A Lánchíd oroszlánjai című versét a Reftantá-
ron, majd keressenek képeket a Lánchídról és az Alagútról, különös tekintettel a 
kőoroszlánokra!
Megnézhetjük a Lánchíd oroszlánjai című tankocka képeit is a Reftantáron, ami-
hez szóban képaláírást fogalmazhatnak meg a gyerekek.

Miután megnéztétek a képeket, készítsetek útvonalvázlatot az oroszlánok sétájá-
ról! Melyik oroszlánpár útja lehetett izgalmasabb?
Képzeljétek el, hogy éjszaka, a hófúvás ellenére is több szemtanúja volt az ese-
ménynek, akikkel másnap riportot készített a közmédia!
Készítsétek el a riport írott vagy „élő” változatát egy online magazinba vagy egy 
hírtévébe!

7. tanegység

45
perc

30-45
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A félelem tárgya, a tigris 
megszelídíthető, üzeni 
a vers – próbáljuk meg 
együtt a szelídítést a 
gyerekekkel.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása, 
értelmezése
Nyomozó játék csoport-
munkában
Versszínház: szerepmeg-
osztó felolvasás
Árnykép rajza

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
A vers Reftantárról 
kinyomtatott példányai 
(csoportonként)
Rajzlap, írólap, rajzeszköz

Vedd figyelembe!
Néhány karakteres fotót találunk különböző nézőpontokból a Reftantáron – a 
tankocka képei:
• a Lánchíd télen
• a Lánchíd pesti oldala, belül látszanak az Alagút fényei
• a Lánchíd budai oldala az Alagútból fényképezve

7.6 A házitigris 

Olvassa fel a pedagógus Tóth Krisztina: A tigris című versét a Reftantárról! A gye-
rekek figyeljék meg, hogy kerül tigris a házba!

Beszéljük meg, miféle tigrisről lehet szó! Kinek mi a véleménye az esetről?

Keressünk tigrisnyomokat a versben! Három nyomozócsoport alakul, mindhárom 
egy-egy hosszú és rövid (kétsoros) versszakot vesz alaposabban szemügyre, és 
bizonyítékokat gyűjt: milyen jelei, nyomai vannak a tigris jelenlétének?
A csoportok számoljanak be a nyomozásról! 
• Ki milyen nyomokat talált? Ezek mire utalnak? Mire lehet belőlük következtetni?
• A három csoport eredményei alapján mit tudunk elmondani a tigrisről? Miért 

nevezheti a mesélő a végén házitigrisnek?
• Mit tudunk elmondani a mesélőről? Hiszen csak az ő szavai alapján tudunk a 

tigrisről. Miről árulkodnak a szavai? Mit jelent számára a tigris? Miért és hogyan 
próbálja szelídíteni?

A mesélő hangja is a félelem által felnagyított vadállatról tanúskodik, akit meg 
kell szelídíteni. Olvassuk fel – ezt érzékeltetve – szerepmegosztásban a verset:

1. mesélő: 1. versszak
2. mesélő: 3. versszak
3. mesélő: 5. versszak
kórus: páros, rövid versszakok

Le tudnátok-e rajzolni a vers alapján, hogy mi látszik a tigrisből? Rajzoljátok le, 
milyen lehet a tigrisbajusz éjszakai árnyképe a falon!

Vedd figyelembe!
Ranschburg Jenő sötétben lakó szörnyei is a tigrissel rokon félelemlények. 
Hátteki, Több síkon és Az éjszaka című verseit a februári Törpék, óriások téma 
2. tanegységében (06-3/2) és a januári Nevek könyve téma Egyéb ötletei között 
dolgoztuk fel (05-3/6.4). Lásd bővebben ott!
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