
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Szabó Lőrinc: 
Az ég az ablakon 

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Rajzlap, rajzeszköz
Festés eszközei, fehér 
gyertya, vízfesték

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg 
az „égi ablak” és az 
„én-ablak” találkozásá-
nak költői képeit.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Séta a városban
Vers olvasása és értel-
mezése 
Rajzolás, festés vagy 
vízfestés viaszolással

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, rajzeszköz
Festés eszközei, fehér 
gyertya, vízfesték

JEGYZETEIM

Az ég meg én
Minimum 45 perces szövegfeldolgozó óra 

(magyar, vizuális kultúra)

A tavasz a városi ember élménye is. Hogyan jelenik meg a város-
ban? A vers egy szűk udvarban szerezhető ég-élményt mutat be 
a költői nyelv eszközeivel. Ezt próbáljuk a gyerekekhez közelebb 
hozni, élményszerűvé tenni.

Áttekintő vázlat
6.1 Égi ablak  min. 45 perc 

6.1a Városi séta  min. 15 perc
6.1b Városi vers  15 perc
6.1c Égtükör  min. 15 perc

Összesen:  1x45 vagy 2x45, esetleg 3x45 perc

Séta előtt tartsunk terepszemlét a környéken, és válasszuk ki a 
megfelelő helyszínt! Ha két tanórát szánunk a tanegységre, akkor 
sétára és képi alkotásra is nyugodtan jut idő. Még egy plusz 
órával hosszabb séta is tervezhető. Ha a rajzórát és a viaszoló 
festést választjuk, ennek kellékeit is készítsük elő!

FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Égi ablak  

6.1a Városi séta 
A versben leírt élmény alapvetően a nagyvárosi gyerekek tapasztalata, 
amikor a gyerek ott áll a többemeletes, körfolyosós épület udvarán, és az égből 
csak egy darab látszik. Vagy amikor a szűk utcában csak az emeleti ablakokon 
tükröződik a nap sugara, mert lent az utca árnyékban van. 
Ezt az élményt érdemes felidézni egy sétával egy hasonló utcán vagy hasonló 
udvarba betérve, ahol az ég valóban csak ablakként villan fel. 

Vedd figyelembe!
Negyedórás sétának csak célirányosan van értelme. Ha távolabb van a cél vagy 
több helyen is érdemes nézelődni, a sétára több időt is szánhatunk.



144

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

6. 
tanegység

min. 15 
perc

min. 45 
perc



JEGYZETEIM 

6.1b Városi vers 
Séta után olvassuk fel Szabó Lőrinc: Az ég az ablakon című versét! 
Majd kérdezzük meg a gyerekektől, hogy a vers nyomán milyen képet látnak 
maguk előtt!
Volt-e olyan, amit nem értettek a versből? Olvassák el némán a verset, és húzzák 
alá az ismeretlen vagy nehezen érthető szavakat, kifejezéseket! 
Beszéljük meg ezeket!

Mi lehet az a periszkóp? Látott-e már ilyet valaki? 
A periszkóp egy olyan eszköz, amivel akadályok mögül a szemmagasság fölött 
is ki lehet látni. Tükrök vetítik a képet, és úgy kell belenézni, mint egy távcsőbe. 
Tengeralattjárókból is periszkópon tudják megnézni, hogy mi van a vízszint fölött.
Bevetíthetünk egy képet a periszkópról (elérhető a Reftantáron).

Mit jelenthet a 4. versszak?

Egész lelkem az ablakon,
az egész ablakon az ég:
hogy került össze ily hamar
ez a két messziség?

Hogyan kerül egymáshoz közel az ég és a föld? Mi köze lehet ennek Istenhez, 
Jézus Krisztushoz?

• Mi derül ki az utolsó versszakból: milyen a versben megszólaló személy kapcso-
lata az éggel? 

• Miért lehet nekünk is ilyen felhőtlen, ragyogó kapcsolatunk az éggel, Istennel?
• Az utolsó sorban az is kiderül, hogy ki beszél. 
• Ki lehet az az én? 
A költő oldaláról maga a költő, aki saját nevében beszél (ezt nevezzük „költői 
énnek”). Az olvasó oldaláról viszont maga az olvasó, aki „beleolvassa” magát a 
versbe. (Ezt nevezhetjük „olvasói énnek”.) Ez a két „én” is úgy találkozik, úgy vetíti 
egymásra a képet, mint a periszkóp két tükre.

Kapcsolódó
A vers irodalmi értékén túl teológiai üzenettel bír, hiszen a lent és fent, a halál 
árnyékának völgye és az ég mint ablak Isten felé, a 23. zsoltártól kezdve alapve-
tő teológiai élménye az embernek. A vershez legalább említés szintjén érdemes 
kötni Dávid zsoltárját.



145

15
perc
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6.1c Égtükör 
Fehér rajzlapra rajzolják vagy fessék le a gyerekek, mit tükröz a legfel-
ső emelet ablaka! Készülhet gyertyarajz is, amikor a felhőket fehér gyertyával 
rajzolják meg, majd lefestik a lapot a kék különböző árnyalataiban vízfestékkel. 
(A gyertyás vonalak fehérek maradnak.)

Vedd figyelembe!
A feladatra egy egész rajzórát is rászánhatunk, így a fenti feladatsor két tanórá-
ban kényelmesebben elfér. Hosszabb sétával pedig három tanórás is lehet.
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min. 15 
perc


