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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Sarkady Sándor: 
Gólyahír 
Börcsök Mária: Megjelent

MIT KÉSZÍTSEK 
ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projek-
tor, hangfal 

Füzet, íróeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Szójátékokkal kibontani 
a tavaszi megújulás sok-
színű (és -szempontú) 
világát.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zenehallgatás, daltanu-
lás, éneklés
Virágkereső interaktív 
feladat
Vers olvasása és ér-
telmezése, szójátékok 
megfejtése
Kreatív írás: tréfás cikkek 
a tavasz érkezéséről

Gólyahír
45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 

(magyar, kreatív írás, ének-zene)

A tavasz első virágai közé tartozik a gólyahír, ami üzenetes 
nevével is alkalmas arra, hogy a hírmondás, hírközlés játékos 
médiuma legyen. A gyerekek a tavasz érkezéséről, a tavaszi meg-
újulásról fogalmazhatják meg gondolataikat újsághír, párbeszé-
des interjú vagy vers, dal formájában. 

Áttekintő vázlat
1.1 Gólyahírek  45 perc 

1.1a Gólyahír  15 perc
1.1b Gólyahírlap  10 perc
1.1c Gólyahír-cikk  20 perc

Összesen:  45 perc

Ha tudunk szerezni gólyahír-virágot, akkor élőben is megmutat-
hatjuk a növényt (nem védett).

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Gólyahírek 

1.1a Gólyahír
Nézzük és hallgassuk meg Sarkadi Sándor: Gólyahír című versét Gryllus 
Vilmos dalfeldolgozásában a Reftantáron!
Majd mi is énekeljük felelgetve, amihez használjuk a szöveggyűjteményt!
Felismerjük-e a virágot? A Gólyahír című tankockán bemutatott virágok közül 
melyik lehet a gólyahír (mocsári gólyahír)? (A zölddel keretezett kép.)

Vedd figyelembe!
A Reftantáron egy koncertfelvételt láthatunk, ami nem mindig jól érthető, de a 
gyerekek egy része valószínűleg ismeri már a dalt, talán énekelni is tudja. A szö-
veggyűjteményt ezért most úgy használhatjuk, mint egy daloskönyvet. Akinek új a 
szöveg, éneklés közben olvasva ismerheti meg. Annak sem árt, ha követi szemé-
vel a szöveget, akinek „uncsi” már egy kicsit. Így most új minőségben találkozhat 
vele. A hangzás, éneklés élménye újraírja a már ismert dalszöveget.
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Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

1. 
tanegység

15
perc

45
perc
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A tankockán szereplő többi virág neve: nefelejcs, kamilla, pitypang, pipacs, ibolya.

1.1b Gólyahírlap 
Olvassuk el Börcsök Mária: Megjelent című versét!
Mit jelent a versben a Gólyahír? Keressük meg azokat a sorokat, amelyek a szójá-
tékra épülnek!

• Milyen cikkek lehetnek a Gólyahír című újság áprilisi számában? 
• Kire szoktuk mondani, hogy falja a könyvet vagy falja a betűt? (aki sokat olvas)
• A versben mit falnak izgatottan a kecskék?
• Mit jelent, ha egy újságban tücsköt-bogarat közölnek? (válogatás nélkül min-

denfélét)
• Mit jelent a tücsök-bogár a Gólyahír újságban?
• Ha az újság eredeti jelentésébe belegondolsz, milyen cikkek jelenhetnek meg 

egy erdei-mezei újságban? 
• Milyen események történhetnek az erdőn, a mezőn? 
• Kik olvashatják a lapot? Mi érdekelheti őket?

1.1c Gólyahír-cikk 
Választható kreatív gólyahírírás-feladatok:
• Írjatok egy tücsköt-bogarat összehordó (kissé zagyva, vicces) újsághírt a Gólya-

hír Magazin áprilisi számába, amely a tavasz megérkezéséről szól (akkor is, ha 
egy kicsit késve vagy kapkodva érkezett)! 

• Írhattok interjút is párbeszédes formában, amikor többeknek elhangozhat a 
véleménye (kecskének, virágnak, tücsöknek, bogárnak, kányának, rigónak, akár 
az újságírónak is). 

• Írhattok verset vagy dalt is egy mezei költögető vagy énekes nevében. A vers-
ben el lehet rágódni egy-két szójátékon, nyelvi leleményen. Az sem baj, ha a 
költögető egy fűzfapoéta.

A legviccesebb írásokat olvassátok is fel! 

Vedd figyelembe!
Géczi János: Ha nem ég a mécses és Sarkady Sándor: Gólyahír című művére 
hangoskönyv is készült, amivel bővebben foglalkozunk a 4. tanegység 
„Hangoskönyv” című részében (4.2d), lásd ott!
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10
perc

20
perc


