
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Kiss Benedek: Furcsa 
álmok
Kollár Árpád: Dalocska

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék fel 
az élet furcsaságait, sok-
szor abszurd jellegét.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Képzeletjátékok
Válogató olvasás, véle-
ményalkotás, vita
Kívánságlista írása, kö-
zös lista felolvasással
Beszélgetés, filózás

JEGYZETEIM

Furcsa álmok
45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 

(magyar, kreatív írás)

Az abszurditás nemcsak népmesékben fordul elő, hanem az 
álomban és valóságban, tehát a mindennapi életben is. A gye-
rekek képzeletvilága is tele van abszurd elemekkel, hiszen olyan 
dolgokat képzelnek el, olyasmiről álmodoznak sokszor, ami 
lehetetlen, képzelet által viszont lehetséges. Azért is fontos az 

abszurd iránti fogékonyság fejlesztése, mert a hit alapkérdése is az emberileg 
lehetetlen elfogadása. 

Áttekintő vázlat
3.1 Álom és képzelet furcsaságai  45 perc

3.1a Azt álmodtam  10 perc
3.1b Furcsa álmok  10 perc
3.1c Furcsa kívánságok  15 perc
3.1d Saját kívánságok  10 perc

Összesen:  45 perc

Ez az óra leginkább gondolati felkészülést igényel. Nem árt, ha a 
pedagógus alaposan végiggondolja a két vers abszurd állításait, 
és maga is „filózik” rajtuk egy kicsit. Az óra összekapcsolható a 
következő tanegység (Pityi Palkó) órájával is.

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Álom és képzelet furcsaságai

3.1a Azt álmodtam 
Játsszunk álommesélőt, amiben valóban álmodott és kitalált álmokat is 
mondhatnak a gyerekek (tehát nem az előző éjszakai álmukat kell elmesélniük):
Folytassátok ezt a mondatot olyan képtelenségekkel, amelyek csak álomban for-
dulhatnak elő! Azt álmodtam… (például felemelkedem, és úszom a levegőben.) 

3.1b Furcsa álmok 
Olvassák el a gyerekek némán Kiss Benedek: Furcsa álmok című versét, és 
válasszák ki, szerintük melyik álom a legfurcsább! 
Vitassuk meg, melyik álom a legfurcsább! Miért? 
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Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

3. 
tanegység

10
perc

10
perc

45
perc



JEGYZETEIM 

Vedd figyelembe!
Nem baj, ha nem tudjuk kiválasztani a „győztes” álmot. A maga módján mind 
eléggé fura. Célunk az, hogy a véleményalkotás során a gyerekek átgondolják az 
álmok furcsaságait, és azt meg is tudják fogalmazni. 

3.1c Furcsa kívánságok 
Kollár Árpád: Dalocska című versének beszélője is elég furcsa dolgokat 
sorol, mégsem álmodik. Ő csak elképzeli, mi mindent szeretne.
Olvassák el a gyerekek némán ezt a verset is, és húzzák alá azokat a kívánságo-
kat, melyeket ők is szívesen kipróbálnának! 

Majd olvassuk el a verset hangosan úgy, hogy minden sort más olvas, jelentkezés 
alapján! Soronként azok jelentkezhetnek, akik előtte aláhúzták azt a sort.

• Kinek melyik kívánság tetszik a legjobban? Indokoljátok meg, miért!
• Szerintetek melyik kívánság a legkevésbé lehetséges? Miért?
• Hogyan lenne lehetséges mégis? Gondolkodjunk! 
Például: hogyan lehet szemmel rúgni a labdát? Mondjuk a csatár, amikor tizen-

egyesrúgáshoz készül, előtte koncentrál, és a szemével pontosan beméri, hová 
fogja rúgni a labdát. Mikor a szemével betalált, csak akkor fut neki a lövésnek. 
És betalál, pont oda, ahová korábban szemmel bemérte.

Filózzunk tovább: 
• Mit jelenthet a vers utolsó kívánsága? Hogyan lehet szeretni azt, ami „nincsen”? 

Mi lehet az, ami „nincsen”, mégis szerethető? 
 (Például amit elképzelünk, és csak a fejünkben van, a valóságban nem létezik, 

nem kézzelfogható. Hasonló a helyzet azzal, amit hiszünk, ami csak a hitünkkel 
megragadható. A gyerekek valószínűleg konkrét „nincseket” fognak sorolni, nem 
ilyen elvont fogalmakat.)

Kapcsolódó
Hasonló teológiai problémát fogalmaz meg a hittel kapcsolatban a Zsidókhoz 
írt levél: „A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok 
létéről való meggyőződés.” (11,1)
Köznapi értelemben csak a látható, a konkrétan megtapasztalható világ a va-
lóságos. Ami nem tapasztalható meg, az „nincsen”. Isten is ezért „nincs” sokak 
számára, és ezért mondhatják azt is, hogy az álmodozás káros dolog. Pedig a 
nem látható dolgok léte épp ebben a „nincsben” tapasztalható meg, ez a hit 
abszurditása. 
Nem véletlen, hogy Jézus is egy abszurd képpel példázza a hit nehézségeit: 
„Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába 
bejutni.” De: „Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges.” (Lukács 
18,26–27)



157

15
perc



JEGYZETEIM

Mindezt a gyerekekkel nem kell megbeszélni, de nem árt, ha a pedagógus vé-
giggondolja. Így tudja majd eldönteni, meddig érdemes elmenni a gyerekekkel a 
„filózásban”. 

3.1d Saját kívánságok 
Folytassuk saját kívánságlistával! Írjanak a gyerekek legalább három dol-
got, amit szeretnének megtenni vagy kipróbálni! Lehet köztük lehetetlennek tűnő 
dolog is.
Olvassunk fel egy közös kívánságlistát úgy, hogy mindenki egy-egy mondatot 
olvashat fel a kívánságai közül!
Végül beszélgessünk arról, melyik volt a legviccesebb, leglehetetlenebb vagy épp 
a leginkább lehetséges! 
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