
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Weöres Sándor: Falusi 
reggel
Zelk Zoltán: Mint kiscsi-
bék
Géczi János: 
Ha nem ég a mécses

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal 

Füzet, íróeszköz

Hajtogatható színes 
papírok
Olló, ragasztó

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek a vers 
segítségével utánozzák 
az állatok hangját, így 
azonosuljanak velük.

JEGYZETEIM

Falusi reggel
3x45 perces komplex szövegfeldolgozó és 

szövegalkotó óra (magyar, ének-zene, technika) 

A városi gyermek számára szinte elképzelhetetlen az az életteli 
zsongás, zsibongás, ami egy falusi udvarban nap mint nap van. 
Ezt a „forgatagot” szeretnénk felidézni a versekkel, zeneművek-
kel, és eljutni velük a csendig (ami szintén a falusi hétköznapok 
egyik meghatározó eleme). Ez a csend kell ahhoz, hogy felme-

rülhessenek azok a gyermekinek tűnő, ám nagy és komoly kérdések, amelyekre 
lehet, hogy még mi, felnőttek sem tudjuk a választ. 

Áttekintő vázlat
4.1 Falusi reggel  45 perc 

4.1a Melyik háziállat vagyok?  10 perc
4.1b Falusi reggel  10 perc
4.1c A kotlós és a kiscsibék  25 perc

4.2 Kertek, fények  45 perc 
4.2a Mint a kiscsibék  10 perc
4.2b Hunyó  5 perc
4.2c Ha nem ég a mécses  15 perc
4.2d Hangoskönyv  15 perc

4.3 A beszédes tulipán  45 perc 
Összesen:  3x45 perc

A harmadik órát szervezhetjük a látens differenciálás elve 
szerint: aki a kreatív írás feladatát szeretné befejezni, az az óra 
elején megteheti, sőt, akár az egész órán írhat. Aki befejezte az 
írást, vagy szívesebben hajtogat, az a kézimunkával, képalakítás-
sal töltheti az egész órát. Készüljünk fel a hajtogatás differenciált, 
több fázisú szervezésére!

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Falusi reggel  

4.1a Melyik háziállat vagyok? 
Egy vállalkozó kedvű gyerek játsszon el mozgással egy háziállatot, a többi-
ek pedig találják ki, hogy milyen állat lehet!
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Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

4. 
tanegység

10
perc

45
perc



JEGYZETEIM 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos és hangutánzó 
játék
Vers olvasása hangután-
zással
Zenehallgatás
Koreográfia készítése 
(vagy mozgásos játék, 
kézpantomim)

Aki tudja, ne a nevét mondja, hanem utánozza a hangját, és a többiek is kapcso-
lódjanak be, hogy végül egy egész állatkórust kapjunk! (Tehát mindig csak egy, az 
éppen bemutatott állat hangját utánozzák kórusban a gyerekek!)

Vedd figyelembe!
Városi, főként nagyvárosi gyerekek esetében elképzelhető, hogy csak a kutya, 
macska számít háziállatnak. Ha így van, akkor segítsünk nekik, beszéljük meg, hogy 
milyen állatok számítanak a háziállatok körébe, és nevezzünk meg minél többet! 

4.1b Falusi reggel 
Olvassuk el Weöres Sándor: Falusi reggel című versét!
• Milyen állatokat idéz meg a szerző? Melyiket milyen néven? 
• Milyen hangutánzó szavak szerepelnek a versben?
• Minek a hangjára van még utalás?
Utánozzuk a harang, a kakas, a csacsi hangját!
Rendezzünk csacsi-kakas hang-versenyt! Osszuk a gyerekeket két csapatba, az 
egyik csapat lesz a kakas (kikeriki) a másik a csacsi (iááá)! Melyik csapat tud han-
gosabban kikerikizni, illetve iázni, melyik állat főzi le a másikat? (A végeredmény 
valószínűleg döntetlen lesz.)

Most rendezzünk hajnali falusi hangversenyt! Minden gyerek válasszon egy 
„szólamot”! Legyenek kakasok, csacsik, harangok, tyúkok, libák, bocik, de lehet-
nek rigók és más énekesmadarak is! Álljanak fel szólamonként, és a pedagógus 
vezényletével adjanak koncertet! Most ne a hangerő legyen a fontos, hanem a 
szép dallam! A szólamok ne egyszerre kezdjenek el kiabálni, hanem a „karnagy” 
intésére lépjenek be! Ha jól megy külön egy-egy szólam (állat) hangja, akkor 
megpróbálhatjuk több szólamban is a koncertet.

4.1c A kotlós és a kiscsibék 
Hallgassuk meg a gyerekekkel Muszorgszkij: Egy kiállítás képei című zenemű-
véből a kiscsibékről szóló tételt az azonos című tankocka segítségével a Reftantáron!

Melyik falusi állatot mutatja be nekünk Muszorgszkij? 

Készítsünk a gyerekekkel közösen koreográfiát Muszorgszkij zenéjére! A gyerekek 
legyenek a csibék, akik össze-vissza szaladgálnak, majd bebújnak a kotlós szár-
nyai alá (a pedagógus kitárt karjai alá)! 

Variációk
Játszhatunk Kotlós és a kiscsibék játékot is: a gyerekek szorosan bújjanak a 
pedagógus kitárt karjai alá! Amikor az mondja, Hess, hess!, akkor szaladjanak el 
tőle, amikor azt mondja, Kot-kot-kot!, akkor szaladjanak oda hozzá! 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A konkrét falusi élet-
képektől jussunk el a 
mélyebb gondolatokig. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása és értel-
mezése
Hasonlatok felismerése
Mímes, mozgásos játék
Képzeletfejlesztő hunyó-
játék
Kérdésfejtő beszélgetés
Hangoskönyv megtekin-
tése
Kreatív írás: történet, 
mese az animáció 
alapján

JEGYZETEIM

Nagymozgások helyett játszhatunk csak a kezünkkel is: kézmozgással ábrázol-
va a csibék „táncát”, szaladgálását. Végül a kezek bebújhatnak egymás hóna 
(„szárnya”) alá.

Vedd figyelembe!
A tétel címe: Csibék tánca a tojásban. Ám a zene alapján a csibék kotlós körüli 
mozgását is jól elképzelhetjük.

4.2 Kertek, fények  

4.2a Mint a kiscsibék 
Olvassuk el közösen Zelk Zoltán: Mint kiscsibék című versét, majd beszél-
jük meg:
• Milyen képet ír le a költő, aki most saját élményéről mesél? Mit csinál, mit 

tapasztal?
• Mit jelent az, hogy „tikkadt”? És az, hogy „tikkadtan pihegett a táj”? 
• Mihez hasonlítja a költő az alkonyatot? 
• Mi hasonlít a kiscsibékhez?
• Mi hasonlít a kotlóstyúkhoz?
• Miért tudtak nyugodtan elaludni a „csibék”? Miért érezték magukat biztonság-

ban?

Mozogjuk is le a verset:
• Pihegjünk tikkadtan, mint a táj!
• Mutassuk meg, hogyan lebegett az alkonyat! Lebegjünk, körözzünk az osztályte-

remben, mint egy nagy madár!
• Legyünk együtt a kotlós nagy szárnya: fogóddzunk össze szorosan egy nagy 

karéjban, majd záródjunk össze, mint egy sátor egy kis terület fölött!
• Legyünk csibék, bújjunk össze félősen a kotlós szárnya alá (az előbbi szűk terü-

letre)!
• Aludjunk el csipogva!

Kapcsolódó
A versben több bibliai képet is felfedezhetünk, amelyek a veszedelmet vagy 
védelmet jelképezik, érdemes ezeket is figyelembe venni:
„Ezt mondja az Úr: Lecsap Móábra, mint a sas, kiterjesztett szárnnyal.” (Jer 48,40)
„Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik 
hozzád küldettek! Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a kot-
lós szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok!” (Mt 23,37)
„Mily drága a te szereteted, Istenem! Szárnyad árnyékába menekülnek az embe-
rek.” (Zsolt 36,8)
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JEGYZETEIM 

4.2b Hunyó 
A mozgásos játék után a pedagógus az alábbi szavakkal ültetheti le a gyere-
keket, majd felolvassa lassan, tagoltan Géczi János: Ha nem ég a mécses című versét.

Üljetek le a helyetekre, boruljatok a padra, takarjátok be a fejeteket a kezetekkel, 
és hunyjátok be a szemeteket! Csak a fületek maradjon nyitva! Elolvasok egy kér-
déssoroló verset. Képzeljétek el a kérdéseket, mintha látnátok, miről van szó! 

4.2c Ha nem ég a mécses 
Felolvasás után emeljék fel a gyerekek a fejüket! 
Milyen kérdésekre, milyen képekre emlékeztek? 
Hallgassuk meg a gyerekek válaszait, mindenki csak egy kérdést fogalmazzon 
meg! Nem baj, ha nem pontosan adják vissza a vers szavait vagy képeit, most ne 
javítsuk ki őket!

Majd olvassák el a verset a gyerekek magukban, figyeljék meg újra a kérdéseket, 
és beszélgessünk: 
• Mit gondoltok, milyenek ezek a kérdések? Miért furcsák? Miért nehezek? 
• Nektek melyik kérdés tetszik a legjobban? Miért? 
• Van-e olyan kérdés, amire tudtok válaszolni? 
• Szerintetek melyik kérdés a legelgondolkodtatóbb? 
• Vitassuk meg az utolsó két kérdést:
• Több-e a lángtól a mécses?
• A tulipántól a kert miért beszédes?

Variáció
Hová dugta a költő a kérdőjeleket?
Önállóan tegyék ki a gyerekek a kérdőjeleket a kérdések végére! Ki hányat talált?
Akár szét is darabolhatnánk ennyi kérdőmondatra a verset. A költő mégsem ezt 
teszi, hanem felfűzi a kérdéseit egy láthatatlan fonálra, és lazán lebegni hagyja.

4.2d Hangoskönyv 
Nézzük meg Géczi János: Ha nem ég a mécses és Sarkady Sándor: Gólyahír 
című művére készült hangoskönyvet felirattal vagy felirat nélkül!
További változatokkal együtt elérhetők a Reftantáron.
Mivel lett „több” a két vers az animáció hatására? Milyen történet bontakozik ki 
előttünk?

Egyénileg vagy kis csoportokban írjatok rövid mesét vagy történetet arról, amit a 
hangoskönyvben láttatok! Gondolkodjatok el, kik azok, akik ezen a furcsa hajón 
utaznak! Hol élnek, miért indultak útnak, mit keresnek vagy mit szeretnének? 
Hova tartanak? Hova szeretnének visszatérni? Mi vár rájuk, ha visszatérnek?
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Mit üzen a titokzatos 
szépség? Esztétikai érzék 
és gondolkodás együttes 
fejlesztése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Hajtogatás
Kulcsszavak, gondolatok 
írása

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Hajtogatható színes 
papírok
Olló, ragasztó, íróeszköz

JEGYZETEIM

Vedd figyelembe!
Sarkady Sándor: Gólyahír című versét talán már ismerik a gyerekek, és lehet, 
hogy fel is dolgoztuk az 1. tanegység szerint. Ez nem baj, hiszen most egy egészen 
más hangulatú feldolgozást kapnak, mint Gryllus Vilmosé. 
Ki az, aki itt a gólyahírrel beszél? Hogyan változik meg ettől a párbeszéd?

Az animáció nagyon szép, hatásos, biztosan sok gyerek fantáziáját megmozgatja. 
Akinek nem elég 15 perc a szövegalkotásra, nyugodtan dolgozhat a következő 
órán is a kreatívírás-feladaton, amíg be nem fejezi. Az sem baj, ha kihagyja a 
hajtogatást. 

4.3 A beszédes tulipán 

A tulipán ritkán beszél, mi most mégis beszédes tulipánt fogunk készíteni. A tuli-
pán hajtogatása a forráslinken megtalálható a Reftantáron.
Amikor a gyerekek elkészültek a tulipán virágjának hajtogatásával, a lehajtható 
sziromba írjanak bele egy-két szót vagy mondatot, gondolatot, ami a tulipán titka 
lehet! Vagy fogalmazzák meg a tulipán üzenetét az embereknek, és azt írják bele 
a szirmokba! 

A tulipánhoz szárat is hajtogathatunk, sőt egy kis virágoskert is készülhet így. 
(Hajtogatás szárral, letölthető mintával elérhető a Reftantáron.)
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