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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Barak László: 
Lámpakór
Romhányi József: Sírfel-
iratok (részletek)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Tábla, kréta vagy 
táblafilc

Füzet, íróeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Nyelvi kreativitás fejlesz-
tése, ismeretszerzés a 
fertőző betegségekről.

Lámpakór
3x45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 

(magyar, kreatív írás, egészségtan)

Most olyan témáról lesz szó, amivel nem illik viccelődni, ez pe-
dig a betegség. Ám a gyerekek számára a humor nyelvén talán 
könnyebben feldolgozható ez a témakör is. A mai gyerekek a 
védőoltások hatására már ritkán betegednek meg olyan gyermek-
betegségekben, amelyek akár csak néhány évtizeddel ezelőtt még 

halálos kimenetelűek voltak. Talán éppen ezért ütötte fel a fejét világszinten a vé-
dőoltás-ellenesség, ami azt eredményezi, hogy például a kanyaró ismét visszatért 
Európába. Ebben a tanegységben játékos, humoros formában foglalkozunk a be-
tegség témakörével. Versek és a rajzfilm segítségével intenzív kreatívírás-felada-
tokkal fejlesztjük a gyerekek nyelvi és mentális befogadó- és kifejezőkészségét. 

Áttekintő vázlat
5.1 Lámpakór  45 perc 

5.1a Milyen betegség lenne  30 perc
5.1b Fertőző betegségek  15 perc

5.2 Mesebeli betegségek  45 perc 
5.2a Mesebeli betegségek  20 perc
5.2b Verskórlap  25 perc

5.3 Dr. Bubó rendelője  45 perc 
Összesen:  3x45 perc 

Az utolsó órához fontos a megfelelő rajzfilm-epizód kiválasztása. 
Fő szempont: mi a legépítőbb a gyerekcsoport számára.

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Lámpakór 

5.1a Milyen betegség lenne 
Olvassák el a gyerekek magukban Barak László: Lámpakór című versét, 
majd beszéljük meg, mi az a lámpaláz, és miért vicces a vers! Mi a humor forrása?
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Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

5. 
tanegység

30
perc

45
perc



MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Asszociációs játék
Vers olvasása és értel-
mezése
Többjelentésű szavak 
felismerése, játék a 
jelentésátvitellel
Ismerkedés a fertőző 
betegségekkel

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tábla, kréta vagy táblafilc

JEGYZETEIM

A lámpaláz elsődleges jelentése: nyilvános szerepléssel járó izgalom. A lámpa a 
színpadot bevilágító lámpákra utal. A jelentésátvitel a versben a láz szó elsődle-
ges jelentése miatt keletkezik: így lesz lázas a lámpa.

És így lesz lámpakóros. Gyűjtsék össze a gyerekek a lámpakór tüneteit és 
kezelésének módját a vers alapján! Kiegészíthetik a saját elképzeléseikkel is. 
(Például ez a tünet: elsápad a fénye, sűrűn pislog stb.)

Az izomláz sem hőemelkedéssel jár, hanem fájdalommal, mégis láz a neve. A láz 
tehát itt is mást jelent. Képzeljük el, milyen betegség lenne az izomláz, ha hő-
emelkedéssel járna! Lehet ötletelni.

Vizsgáljuk meg jobban a kórokat! Kérdezzük meg a gyerekektől, hogy ki volt bá-
rány- vagy rózsahimlős! Milyen gyerekbetegségeket ismernek még? 
Írjuk fel a betegségek nevét a táblára (ha a gyerekek nem tudnak elég beteg-
séget, írjunk magunktól), majd a nevük alapján készítsük el közösen egy-egy 
betegség mesebeli kórlapját! (Lehet csak szóban, de rögzíthetjük vázlatosan a 
táblán is.)
Milyen képzeletbeli betegség lenne, ki kapná el, milyen tünetekkel járna a
• bárányhimlő
• rózsahimlő
• kanyaró
• vörheny vagy skarlát
• szamárköhögés
• torokgyík
• mumpsz?

5.1b Fertőző betegségek 
Beszélgessünk a gyerekekkel a fertőző gyermekbetegségekről, az influen-
záról és a koronavírusról, valamint a védőoltások fontosságáról! A beszélgetés-
hez ajánlott szakmai anyagok elérhetők a Reftantáron keresztül:
•A fertőző gyermekbetegségek tüneteiről 
•Influenza tünetei és kezelése
A koronavírus leggyakoribb tünetei
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Szövegalkotó készség, 
nyelvi kreativitás és 
fantázia együttes fejlesz-
tése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Kreatív szövegalkotás, 
versírás egyéni és cso-
portmunkában

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Éljük át együtt, hogy 
a humor megfelelő 
adagolásban gyógyító 
hatású.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Rajzfilm megtekintése, 
beszélgetés
Kreatív szövegalkotás: 
mese forgatókönyve 
csoportmunkában

5.2 Mesebeli betegségek 

5.2a Mesebeli betegségek 
A gyerekek kis csoportokban találjanak ki mesebeli betegségeket, írják le 
őket (tünetek), és azt is találják ki, hogyan lehetne azokat gyógyítani! 

Vedd figyelembe!
Ha nehezen megy, adjunk a gyerekeknek példát!

Vasmarok:
Lovagok betegsége, amikor a sok kardforgatástól megmerevedik a kezük, és csak 
markoló fogásban képesek tartani a tenyerüket. Gyógyír: a tenyeret naponta 
háromszor sárkányoltó fűvel be kell kenni.

A csoportok olvassák is fel, amit alkottak! 

5.2b Verskórlap 
Barak László: Lámpakór című verse és a kitalált betegségek alapján írja-
nak a gyerekek verset a mesei betegségekről egyénileg vagy akár csoportosan is! 

Óra végén a versekből is tartsunk felolvasást!

5.3 Dr. Bubó rendelője  

Nézzünk meg egy részt a ma már klasszikusnak számító Doktor Bubó sorozatból! 
Mivel nem valószínű, hogy a gyerekek közül mindenki ismeri, mondjunk néhány 
szót a szereplőkről! Dr. Bubó, a fülesbagoly az Orvosi Begyetemen szerzett dip-
lomát. Háziorvosként működik, de érdeklődik a pszichológia iránt is, ezért aktív 
lelkigondozó. Asszisztense Ursula nővér, a jószívű, megtermett barnamedve.
Megtekintésre ajánlott epizód: Bajok a tele vízilóval (Dr. Bubó című tankocka, 
elérhető a Reftantáron.)

A film megtekintése után beszélgessünk a gyerekekkel:
• Milyen orvos volt doktor Bubó? 
• Értett-e a szakmájához? 
• Milyen kúrát javasolt? 
• Mi lett az eredménye ennek a kúrának? 
• Mit gondoltok, mi történhetett azzal a beteggel, aki komoly betegséggel fordult 

doktor Bubóhoz?
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Ezek után mondjuk el, hogy a filmsorozatot Romhányi József írta, akinek állati 
sírfeliratait megtalálják a gyerekek a szöveggyűjteményben (Romhányi József: 
Sírfeliratok). Ezek az állatok egykor doktor Bubó páciensei is lehettek.

A gyerekek kis csoportokban olvassák el a sírfeliratokat, és válasszák ki azt a 
verset, amelyik nekik a legjobban tetszik! Majd beszéljék meg: 
Mi lehetett az előzménye az adott állat halálának?
• Hogyan próbálta kezelni vagy megmenteni doktor Bubó? 
• Majd írjanak egy „forgatókönyvet”, egy rövid mesét a választott állat és doktor 

Bubó gyógyító kalandjáról! 

Vedd figyelembe!
Ha az osztályban van túlsúlyos gyerek, akkor válasszunk másik Doktor Bubó részt, 
és azzal oldjuk meg az óra indítását!

Az évadokat megtaláljuk a YouTube-on (de elérhetőek Reftantáron keresztül is)
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