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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Dániel András: Lista
Zalán Tibor: Halandzsa 
és / És halandzsa
Dániel András: Szótár
Csoóri Sándor: Csínytevő 
ökör
Eörsi István: Hogyan 
készül a vers?

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Írólap, rajzeszköz

Füzet, íróeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Az összetett szavakban 
rejlő nyelvi humor felfe-
dezése. 

Halandzsázás
3x45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó 

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

A nyelvi humor a gyerekek vérében van, hiszen spontán módon, 
maguktól is szoktak játszani a szavakkal. Ezen a témanapon po-
étikai játékokkal ismerkednek meg a gyerekek, és maguk is írnak 
szóvicceket, halandzsaszöveget, kínrímeket. 

Áttekintő vázlat
6.1 Legviccesebb szavak  45 perc 

6.1a Lista  10 perc
6.1b Szógyűjtés, szavazás  15 perc
6.1c Képrejtvény  20 perc

6.2 Halandzsa  45 perc 
6.2a Bevezetés a halandzsanyelvbe  5 perc
6.2b Burundai murunda  20 perc
6.2c Kicsi bácsi szótára  20 perc

6.3 Nyelvi csínyek  45 perc 
6.3a A csínytevő ökör  15 perc
6.3b Hogyan készül a vers?  30 perc

Összesen:  3x45 perc

Érdemes átgondolni a gyerekek terhelhetőségét: ennyi szójáték 
egyszerre talán sok. Ebben az esetben például az utolsó órát 
megtarthatjuk később, sorozatként felfogva az órablokkot. Így 
az otthon megírt halandzsaszövegek felolvasásával kezdhetjük a 
következő napokban megtartott Nyelvi csínyek órát.

FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Legviccesebb szavak  

6.1a Lista 
Olvassuk fel Dániel András: Lista című művét! Miért viccesek ezek a szavak? 
Szerinted melyik a legviccesebb? Röviden magyarázd meg, miért!
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Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

6. 
tanegység

45
perc

15
perc



MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szövegolvasás, szóma-
gyarázat
Szógyűjtés 
Képrejtvény készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Írólap, rajzeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerkedje-
nek a halandzsanyelvvel.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Paródia hallgatása
Halandzsavers előadása
(Halandzsaének meg-
hallgatása)
Halandzsaszöveg olvasá-
sa és írása

JEGYZETEIM

Vedd figyelembe!
Nem biztos, hogy a gyerekek ismernek minden szót. Ha felmerül valamelyik szó 
ismeretlenként, beszéljük meg velük, de ennek az órának nem célja ezeknek a 
szavaknak a jelentését tisztázni! Célunk a nyelvi játékra való felszabadítás.

6.1b Szógyűjtés, szavazás 
Gyűjtsünk mi is vicces szavakat, szóösszetételeket!
Szavazzunk! Szerintetek melyik a legviccesebb szó?

6.1c Képrejtvény 
Mutassuk meg a gyerekeknek a Képrejtvények című tankockát a Reftantáron!
Melyik szót jelölheti a kép? Készítsd el te is a legviccesebb szavakat képrejtvény 
formában!
Végül mutassák meg a gyerekek egymásnak a képrejtvényeket! (Lehet kis cso-
portban vagy párban lapot cserélni.)

6.2 Halandzsa 

6.2a Bevezetés a halandzsanyelvbe 
Hallgassuk meg Kern András paródiáját, amiben halandzsanyelven beszél 
(Halandzsa című tankocka, elérhető a Reftantáron). Majd kérdezzük meg a gyere-
keket, hol hangozhatott el ez a beszéd! Mit értettünk meg belőle? Mitől volt vicces? 

Vedd figyelembe!
A szöveg egy választási beszéd paródiája, de nem baj, ha nem jönnek rá a gye-
rekek. Mi se vigyünk politikai élt a feladatba, hiszen nem ez a fő cél! Nyelvünk a 
média által oly mértékben manipulált, hogy akár politikai, akár marketing célzat-
tal mindennaposak az efféle szövegelések, nyelvi manipulációk.

6.2b Burundai murunda 
A gyerekek alkossanak kis csoportokat, majd csoportonként olvassák el 
Zalán Tibor: Halandzsa és / És halandzsa című verseit! Csoportmunkában készül-
jenek fel a versek (vagy egy versrészlet) előadására hangjátékként, felolvasószín-
házként, amit mozgással, hangeffektusokkal is kísérhetnek! Ehhez először el kell 
dönteniük, hogy a versszöveget ki/kik és milyen helyzetben mondja/mondják. 
Ezt maguk is kitalálhatják, de adhatunk hozzá segítséget. Például:
• ünnepi beszéd egy családi vagy nemzeti ünnepen;
• törzsi szertartás tánccal;
• altató-ringató, illetve játékmondóka a kisbaba/kisgyerek számára;
• vásári kikiáltó kínálja így portékáját; stb.
Végül adják elő, mutassák be egymásnak a feldolgozásaikat!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerkedje-
nek a rímjátékokkal

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versek olvasása, rímke-
resés
Szójátékok megfejtése, 
rímelés szabálya
Versírás a rímjáték fel-
használásával

Vedd figyelembe!
A gyerekek feloszthatják a szöveget szerepek szerint, lehetnek szóló és kórus 
részek is. Megoszthatják a felolvasó és mozgásos feladatokat, hiszen ennyi idő 
alatt nem tudják megtanulni a verset, legfeljebb egy-két sorát. Ha mégis mozog-
ni szeretnének rá, a csoport egy része ritmusosan, kifejezően olvassa a verset, a 
többiek pedig mozogjanak rá! A ritmikus, hangerő- és hangszínváltásokkal, eset-
leg dallamvariációkkal elevenné tett szövegmondás úgy hathat, mint a zene. 
Indokolt esetben elég csak a vers egy részletét feldolgozni.

Variáció
A bemutatók végén meghallgathatunk egy fergeteges halandzsaéneket, az Egy 
Kiss Erzsi Zene Okatummáté című dalát (elérhető a Reftantáron).

6.2c Kicsi bácsi szótára 
A gyerekek olvassák el Dániel András: Szótár című szövegét! 
Majd emeljenek ki egy-egy szót belőle, ami tetszik a hangzása vagy a szójáték mi-
att! Gondolkodjunk el rajta, melyik szó mit jelenthet! Fontos-e ebben a játékban 
megérteni a szó jelentését? Mitől lesznek igazán érdekesek ezek a szavak?

Alkossanak a gyerekek maguk is hasonló szavakat! A saját szavaikkal vagy Kicsi 
bácsi szavaival írjanak egy rövid halandzsaszöveget! Kölcsönvehetnek szavakat 
Zalán Tibor verseiből vagy az Okatummáté című énekből is.
Végül olvassanak is fel az elkészült munkákból!

Vedd figyelembe!
Ha kevés idő jut a szövegalkotásra, átcsúszhat a következő óra elejére, vagy ott-
honi munkának is maradhat a befejezése. Biztosan lesz, aki szeretné alaposab-
ban kidolgozni a halandzsaszövegét. (Maradjon ez választható örömjáték, nem 
kötelező feladat!)

6.3 Nyelvi csínyek  

6.3a A csínytevő ökör 
A gyerekek olvassák el Csoóri Sándor: Csínytevő ökör című versét, és húz-
zák alá benne azokat a szavakat, amelyekre a nyelvi poén épül!
Fejtsük meg a nyelvjátékot:
• Mit húztatok alá? 
• Melyik a két rímelő szó? Mondjuk ki mindkettőt hangosan: a két szó „össze-

cseng”, vagyis a hangzásuk nagyon közel áll egymáshoz. 
• De vajon a jelentésüknek van-e köze egymáshoz? Melyik mit jelent? 
• Mi köze az ökörnek a kökörcsinhez? 
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6.3b Hogyan készül a vers? 
Olvassák el a gyerekek Eörsi István: Hogyan készül a vers? című versét 
is, és húzzák alá benne a rímelő szavakat! Figyeljenek rá, mely szavak hangzása 
közel azonos!
• Mit vettetek észre? 
• Mi a rímelés szabálya ebben a versben? 
• Mi változik? 
Ugyanaz a hangsor más tagolással vagy a kezdőbetű kiemelésével más jelen-
tést kap. A páratlan sorok végén álló tulajdonnévre a páros sorokban ugyanaz a 
hangsor, de más jelentésű szó vagy szópár felel. 

Remek Elek → remekelek (remekművet készítek)
Potom Áron → potom áron (alacsony áron)
Bödön Ödön → bödönödön (a te edényeden)
Piros Árpád → piros árpád (szembetegséged)
Kicsiny Elli → kicsinyelli (lekicsinyli)
Kerek Ede → kerekede (régies múlt idő, jelentése: kerekedett)

Válasszanak a gyerekek egy nevet a rímszavak közül, és írjanak az illetőről (mint a 
vers főszereplőjéről) egy hosszabb, legalább 4-8 soros verset! Az eredeti rímjáté-
kon kívül saját rímötleteiket is felhasználhatják. Figyeljenek az Eörsi-vers ritmu-
sára is, ami segítség lehet, de nem kötelező betartani! 
Szótag- és ütemszám soronként: 4|4. Kötetlenebb versritmussal is izgalmas rím-
játékok keletkezhetnek.

Vedd figyelembe!
A feldolgozott két vers rímfajtáját kínrímnek nevezzük. Valóban kínos, ha valaki 
ilyen vagy ehhez hasonló rímekkel ír verset. Kivéve, ha játszik, és a szójáték 
viccesen összecseng a jelentéssel is.
Az Eörsi-vershez hasonló rímjátékra épül Kovács András Ferenc: Lapát Elek című 
verse, amit a januári Nevek könyve című téma Egyéb ötletei között dolgoztunk 
fel, mint a „rím-újrahasznosítás” játékát, lásd bővebben ott (Vers-öko, 05-3/6.5)! 
Hasonló rímjátékra épül Tamkó Sirató Károly: Bőrönd Ödön című verse is, amivel 
a 2. osztályos állami Olvasókönyvben találkozhattak a gyerekek (I/21. o). Mindkét 
vers jó példa arra, hogyan lesz egy vicces szójátékból versbeszéd, vers-történet.
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