
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Bella István: 
Zoknipofájú vers 

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Írólap, filctoll

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Fél pár zokni, 
Tű, cérna
Olló, ragasztó
Fonalmaradék, gomb, 
pompon, szalag, egyéb 
kiegészítők
Kartonpapír

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek verbális és 
képi fantáziájának játé-
kos, derűs fejlesztése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Fantáziajáték,
fantáziarajz
Vers olvasása, értelme-
zése
Szólások, közmondások 
írása, transzformációja
Mozgásos ügyességi 
verseny

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Írólap, filctoll

JEGYZETEIM

Zoknipofájú
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

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

A bolondozásokat kezdjük egy bolondos zoknival! Se füle, se 
farka, éppen ezért kiválóan fejleszti a gyerekek verbális és képi 
fantáziáját, valamint a kézügyességét, a mozgásos intelligenciá-
ját, és nem utolsó sorban a humorérzékét is. 

Áttekintő vázlat
1.1 Agyilag zokni  45 perc 

1.1a Különös állat  15 perc
1.1b Zokni-szólásmondások  20 perc
1.1c Zoknihúzó verseny  10 perc

1.2 A Zoknipofájú  45 perc 
Összesen:  2x45 perc

A fél pár zoknikat és fonalmaradékot a gyerekek hozzák be! Érde-
mes a gyűjtést jóval hamarabb elkezdeni, így lesz elég anyag, és 
a poént se lőjük le, milyen állatról van szó.

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Agyilag zokni  

1.1a Különös állat 
Bella István: Zoknipofájú című versének első részét cím nélkül olvassuk 
fel vagy vetítsük ki a „…sose bírtam vele” sorig!
Milyen állatról lehet szó a versben? Milyennek képzelitek el? Rajzoljátok le né-
hány vonallal! (Vázlatos rajz, mintha lapszélre firkálnánk.) Aki szeretné, mutassa 
be a rajzát!

Vedd figyelembe!
Érdemes filctollat használni, mert gyorsan lehet vele látványos rajzot készíteni.  
A filccel írólapra rajzoljanak a gyerekek, ne a füzetbe!
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Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

1. 
tanegység

15
perc

45
perc



JEGYZETEIM 

1.1b Zokni-szólásmondások 
Olvassuk végig a verset, és „leplezzük” le a szörnyet! 
• Kiről, miről szól ez a vers? 
• Milyen problémát jelez? 
• Mit jelent az, hogy „agyilag zokni”? 
• Ti voltatok-e már ilyen állapotban? Miért? Mi történt akkor veletek?
• A versben ki beszél? 
• Honnan tudhatjuk (vagy sejthetjük), hogy ő már idősebb ember? Milyen kifeje-

zések utalnak az életkorára? 
• Ki lehet ő?
Igaz, hogy idős ember, de amit tapasztal a zoknival kapcsolatban, az fiatalabbak-
nak, sőt gyerekeknek is szól. Bárki kerülhet agyilag zokni állapotba.

Alkossunk további hasonlatokat, mai szólásokat, közmondásokat a zoknival kap-
csolatban! 

Vedd figyelembe!
Közös feladatindítás, néhány példa után a gyerekek végezhetik a munkát önálló-
an írásban, amit közös ellenőrzés, felolvasás követ.
Ha önállóan nem megy még jól, a szövegalkotás történhet végig szóban, közös 
munkában, a pedagógus segítségével.
Például: Hogyan kezdenétek azt a szólást, amely úgy végződik, hogy

…mint a tornazokni.
…mint a büdös zokni.
…mint a lyukas zokni.
…mint a fél pár zokni.
…mint a felemás zokni.

Transzformálhatunk már meglévő közmondásokat is zoknisra. Például: 
Addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik. → Addig jár a zokni a suliba, míg ki 
nem lyukad.

Madarat tolláról, embert barátjáról. → Madarat tolláról, zoknit illatáról.
Ennek a fele se tréfa. → Ennek a fele se zokni.
A pénznek nincs szaga. → Fél zokninak is van szaga.
Ki korán kell, aranyat lel. → Ki korán kel, tiszta zoknit lel.

1.1c Zoknihúzó verseny 
A versben Bella István leírja a zoknihúzás technikáját. Keressük ki eze-
ket a sorokat, és vegyük végig, hogyan is kell zoknit húzni a nagymama szerint! 
(Értelmezzük: mit jelent meglazintani valamit!)
Most mindenki vegye le a váltócipőjét és a zokniját, és rendezzünk zoknihúzó 
versenyt! A csapatokat a padsorok alkotják. 
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10
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20
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Vizuális fantázia, kéz-
ügyesség fejlesztése sok 
nevetéssel. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zoknibáb készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Fél pár zokni, 
Tű, cérna
Olló, ragasztó
Fonalmaradék, gomb, 
pompon, szalag, egyéb 
kiegészítők
Kartonpapír

JEGYZETEIM

• Első változat: Mindenki saját magának húzza fel a zokniját, és ha mindenkinek 
mindkét zoknija a lábán van, akkor vannak készen.

• Második változat: A csapattagok egymásnak húzzák fel a zoknikat. Itt is az a cél, 
hogy mindenkinek mindkét zoknija visszakerüljön a lábára.

1.2 A Zoknipofájú 

A zoknipofájú szörnyet érdemes elkészíteni fél pár zoknikból. Az ajánlott webol-
dalakon kétféle zoknibáb elkészítéséhez találunk ötleteket (mindkettő elérhető a 
Reftantáron). Az elkészített bábokkal adjuk elő a verset közösen! 

Karakteres zoknibábok
Ennél a figuránál fehér zoknit érdemes használni. A báb orrát egy kis vattagom-
bolyagból készítjük el, belehelyezzük a zokniba a megfelelő helyre, és fércelővar-
rással összehúzzuk körülötte a zoknit. Ezzel kialakul a báb arckaraktere. A szemét, 
száját hímezhetik, vagy gombbal, fagolyó felvarrásával jelezhetik a gyerekek, 
esetleg filctollal rajzolhatják a zoknira az arcot. A hajat varrják vagy ragasszák a 
zokni tetejére!

Zokniszörnyek
A zokniszörnyek elkészítéséhez bármilyen színes zokni jó. A linken megtaláljuk az 
elkészítés pontos leírását magyarul, képekkel illusztrálva. 
Fontos: a száj kartonlapját a zokniba BELÜLRŐL illesszük bele, és úgy tűzzük meg!
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