
JEGYZETEIM 

FELDOLGOZOTT MŰVEK
László Noémi: Csend-
király
Krusovszky Dénes: Olyan 
az este

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Rajzlap, rajzeszközök
Festés eszközei
Színes papírok, olló, 
ragasztó

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék fel a 
hasonlatokat és a költői 
képekben rejlő hasonlí-
tást. Alkossanak maguk 
is hasonlatokat. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Csendkirály játék
Vers olvasása, értelme-
zése
Hasonlatok, költői képek 
gyűjtése
Szóbeli szövegalkotás, 
hasonlatok alkotása

Olyan, mint…
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó, szöveg- és 

képalkotó óra (magyar, kreatív írás, vizuális kultúra)

Az irodalmi művek egyik legalapvetőbb eszköze a hasonlat, 
gyakran a költői képek is hasonlításon alapulnak. László Noémi 
és Krusovszky Dénes versét olvasva a gyerekek könnyen megértik 
a hasonlat lényegét, és képesek lesznek maguk is hasonlatokat 
létrehozni. Egy műhelyóra keretében önálló alkotásokban is fel-
dolgozhatják a tapasztalataikat, élményeiket.

Áttekintő vázlat
1.1 Csendkirály  45 perc 

1.1a Csendkirály  10 perc
1.1b Aki hallgat  10 perc
1.1c Messze ellát  10 perc
1.1d Olyan az este  15 perc 

1.2 Hasonlat-műhely  45 perc
Összesen:  2x45 perc

A műhelyóra feladatait kivetíthetjük vagy kinyomtathatjuk a 
gyerekeknek. Készítsük úgy elő az eszközöket, anyagokat, hogy 
valóban lehetőséget adjon a szabad választásra!

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Csendkirály  

1.1a Csendkirály 
Játsszunk Csendkirályt: 
Egy játékos kiáll a többiek elé, hátat fordítva nekik, vagy leül eléjük egy szék-
re, és bekötjük a szemét. A többiek egyenként (néma intésünkre) a legnagyobb 
csendben próbálják megközelíteni. Ha sikerül egy vonalba kerülni vele valakinek, 
vagy megérinteni a vállát, akkor helyet cserélnek, és a lopakodóból lesz a figyelő 
játékos. Ha a figyelő észreveszi a mozgást, és odamutat, ahonnan hallja, akkor ő 
marad továbbra is a figyelő. Ha legalább ötször sikerült lelepleznie a lopakodó-
kat, kikiálthatjuk Csendkirállyá.
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Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

1. 
tanegység

10
perc

45
perc
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1.1b Aki hallgat 
Olvassák el a gyerekek némán László Noémi: Csendkirály című versét! 
A vers játéka szerint ki a csendkirály?
Mihez hasonlítja a költő azt, aki hallgat? Milyen képekkel jellemzi őt? Van-e köz-
tük furcsa, szokatlan kép?

Most húzódjunk össze, legyünk gesztenyék!
Lobogjunk, mint a kelme! (Mi az a kelme? Textil, ruhaanyag.)
Lebegjünk, mint az ének!
Kopogjunk, mint a dióhéj!
Nyargaljunk szélparipán!
Mi mindenhez hasonlíthatnánk még a hallgató embert?

1.1c Messze ellát 
• Hogy fér össze az ének és a kopogás a hallgatással? 
• Egyáltalán, hogyan hallgat a gesztenye, a kelme, az ének, a dió vagy a szél? És 

mit hallgat? 
• Mi rejlik a hallgatása mögött?
• A vers utolsó sora szerint „messze ellát, aki hallgat”. Vajon mit láthat?

Képzeljétek el, hogy aki hallgat, elnyargal a szélparipán, de közben elmeséli 
nekünk, hogy mit lát! Vajon miről mesél? Kis csoportokban forduljatok össze, és 
meséljétek el együtt, egymásnak!

1.1d Olyan az este 
Olvassuk el hangosan Krusovszky Dénes: Olyan az este című versét, és 
keressük meg benne a hasonlatokat! 
• Kinek melyik tetszik legjobban, és miért? 
• Melyik a legbeszédesebb, legtöbbet mondó hasonlat? 
• Mit jelent az utolsó megállapítás? 
• Igaz-e ez a hasonlatokra is? Hogy így külön-külön és együtt fejezik ki ennek az 

estének a hangulatát?

Mi az, amit csak sok hasonlattal tudunk kifejezni, és még úgy sem igazán? Keres-
sünk ilyeneket! Maradhatunk a napszakoknál, de kereshetünk más hangulatot is:

Olyan a reggel…
Olyan a délelőtt…
Olyan a délután…
Olyan az éjszaka…
Olyan ez a nap…
Olyan a kedvem…
Olyan az utazás…
Stb.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Éljék át a gyerekek az 
alkotás funkcióörömét 
műhelymunka során.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Képalkotás a megismert 
művek alapján grafikai, 
festői eszközökkel vagy 
kollázstechnikával
Kreatív írás: vers vagy 
jegyzetszöveg írása 
a megismert művek 
nyomán

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, rajzeszközök
Festés eszközei
Színes papírok, olló, 
ragasztó

Válasszunk ki egyet, és sorban mindenki mondjon róla egy hasonlatot!

A versben található dolgokat is hasonlíthatjuk még valamihez: 
Olyan a(z)
méz, mint…
pokróc, mint…
ajtó, mint…
repülő, mint…
kabát, mint…
mosógép, mint…
nagypapa, mint…

1.2 Hasonlat-műhely

Kár lenne kihagyni azt az alkotó potenciált, ami ezekben a versekben és képek-
ben rejlik (László Noémi: Csendkirály; Krusovszky Dénes: Olyan az este). Ezért 
érdemes egy műhelyszerű komplex órát biztosítani a gyerekeknek az alkotásra. 
Választhatnak az alábbi feladatok közül:
• Melyik vers tetszik jobban? Készíts hozzá illusztrációt rajzeszközökkel! 
• Melyik hasonlat, költői kép tetszik legjobban? Fesd meg, vagy készíts róla kol-

lázsképet színes (és mintás) papírokkal!
• Szeretnél alkotni magad is egy ilyen beszédes képet? Rajzold le, fesd meg vagy 

készítsd el kollázzsal! Adj címet is a képnek!
• Messze ellát, aki hallgat: fogalmazd meg a messze látó ember gondolatait egy 

versben, vagy úgy, mintha magában beszélne (jegyzetelne)!
• Napszak-hasonlatok: válassz ki egy napszakot, és „írd körül” képekkel! Sorolj 

annyi hasonlatot, amennyi igazán kifejezi a hangulatát!
• Hangulat-kép: írj egy verset, ami egy jellemző hangulatot mutat be képekkel, 

hasonlatokkal! A versforma lehet rímes-dallamos, de lehet az élőbeszédhez 
hasonló szabadvers is.

Végül mutassuk be egymásnak az elkészült alkotásokat!

Vedd figyelembe!
Az óra szabad feladatválasztás alapján szerveződik (látens differenciálás). Ha 
valaki hamarabb elkészül a feladatával, választhat új feladatot is. Ügyeljünk rá, 
hogy mindezt a feladatban rejlő funkcióöröm, és ne a teljesítménykényszer moti-
válja! Nem baj, ha az írásos feladatokat kevesebben választják.
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