
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Balázs Imre József: Ked-
venceim
Farkas Beáta: Lecke
Luther Márton: 
Erős vár a mi Istenünk 
(Ref. ék. 390:1)
Marot Kelemen: Szívemet 
hozzád emelem – Szenci 
Molnár Albert fordítása 
(Ref. ék. 25:1)
Bizalom Istenben – Dávid 
zsoltára (Zsoltárok 
57,8–11) 
Beney Zsuzsa: Rajz

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Református énekes-
könyv

Füzet, íróeszköz

Cédula, kalap
(Írólap, rajzeszköz)

JEGYZETEIM

Az én kedvencem…
3x45 perces komplex szövegfeldolgozó és szöveg-

alkotó óra (magyar, kreatív írás, ének-zene)

Akár szerepversről, akár vallomásos költészetről van szó, a vers 
legtöbbször kiválóan alkalmas arra, hogy a gyerekek a versbe-
szélővel azonosulva önmagukra ismerjenek. A versekhez, szöve-
gekhez kapcsolódó kreatívírás-feladatok pedig lehetőséget nyúj-
tanak arra, hogy maguk is kifejezzék azokat az érzéseket, amelyek 

bennük vannak, és gondolataik, érzéseik, tapasztalataik szavakba öntésével 
jobban megismerjék magukat, egymást, Istenhez való viszonyukat is. 

Áttekintő vázlat
4.1 Kedvenceim  45 perc 

4.1a Kedvenceink  15 perc
4.1b Kedvenceim  15 perc
4.1c Az én kedvencem  15 perc

4.2 Kedvenc helyem  45 perc 
4.2a Az én kedvenc helyem  10 perc
4.2b Lecke  15 perc
4.2c Kedvenc hely versem  20 perc

4.3 Bizalom Istenben  45 perc 
4.3a Erős vár a mi Istenünk  10 perc
4.3b Bizalom Istenben  10 perc
4.3c Dávid Zsoltára  25 perc

Összesen:  3x45 perc

A bevezető játékhoz kalapra és előre felvágott kis cédulákra 
lesz szükség. A záró óra szervezése nagyban függ attól, hogy az 
osztály milyen énektudással rendelkezik az egyházi énekek terén. 
Elképzelhető, hogy mindkét feldolgozandó éneket ismerik, és 
énekelni is tudják. Ezért ezt kérdezzük meg előre, és ehhez igazít-
suk az órát.
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Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

4. 
tanegység



JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék fel a 
versben a nyelvi humor 
eszközeit.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Ön- és társismereti játék
Vers olvasása és értel-
mezése
Szógyűjtés, nyelvi humor 
alkalmazása
Kreatív írás: dalforma 
vagy soroló vers

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Cédula, kalap

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Kedvenceim  

4.1a Kedvenceink 
Mindenki írja fel egy kis papírra – név nélkül – a kedvenceit, az alábbi 
kérdésekre (csak egy szóval) válaszolva:
Mi a kedvenc…
…ételed?
…játékod?
…könyved?
…állatod?
…színed? Stb.
A cédulákat dobjuk kalapba, majd néhányat húzzunk ki! A gyerekek találják ki, 
hogy ki írhatta a cédulát! 

4.1b Kedvenceim 
Olvassuk el hangosan Balázs Imre József: Kedvenceim című versét! 
• Vajon ki beszél itt? Hány éves lehet? 
• Mi a vicces a versben? Keressünk vicces sorokat, és indokoljuk meg, mitől vicce-

sek!

Keressünk ilyen vicces válaszokat az óra eleji Mi a kedvenc… kérdésekre is! 
(Tegyük fel ugyanazokat a kérdéseket, melyeket az óra elején feltettünk, annyi 
különbséggel, hogy most szóban válaszoljanak a gyerekek!)

4.1c Az én kedvencem 
Balázs Imre József versének mintájára a gyerekek írjanak vicces verset 
saját kedvencükről vagy kedvenceikről! Írhatnak egyetlen kedvencről, bővebben 
bemutatva azt, de sorolhatják is a kedvenceiket, viccesen vagy komolyan, ahogy 
a kedvenc „kívánja”.
A vállalkozók olvassák is fel az alkotásukat!

Vedd figyelembe!
A versforma lehet szabályos dallamos-rímes, mint a Kedvenceim (8 szótag, félrím: 
x-a-x-a). Lehet lazítani is a formán, nem fontos ragaszkodni a szótagszámhoz, sőt 
a rímekhez sem. Kiváló soroló verset lehet írni kötetlenebb sorszerkezettel is.



183

15
perc

15
perc

15
perc

45
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek a beszélő 
nézőpontján keresztül 
tapasztalják meg az 
önkifejezés lehetőségét 
versbeszéd formájában.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Vers olvasása és értel-
mezése
Rímkeresés, rímalkotás
Kreatív írás: szabadvers

JEGYZETEIM

4.2 Kedvenc helyem  

4.2a Az én kedvenc helyem 
Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy nekik mi a kedvenc helyük a vá-
rosban vagy otthon, a lakásban, a szűkebb környezetben:
• A Kedvenceim című versben beszélő gyereknek hol volt a kedvenc helye? („ahol 

elbújok”)
• Nektek hol van a kedvenc helyetek otthon vagy a városban (faluban), ahol lak-

tok?
• Miért érzitek ott jól magatokat? 
• Mi kell ahhoz, hogy egy hely a kedvenc helyünkké váljon? 
• Miért fontos a biztonságérzet ahhoz, hogy jól érezzük magunkat? 

4.2b Lecke 
Olvassuk el Farkas Beáta: Lecke című versét, és beszéljük meg: 
• Itt ki beszél? Ő hány éves lehet? Miért a fotel a kedvenc helye? (Nem budapesti 

osztályok esetében beszéljük meg azt is, hogy miért kerületet mondott a taní-
tónő/tanárnő, miért nem várost, falut!)

• Mi a versbeszélő legfőbb problémája? Szerinte mit vár tőle Edit néni? És szerin-
tetek? 

• A versbeszélőnek nehezen megy a versírás. Mit gondol a versről: mi kell hozzá 
feltétlenül? 

• Rím nélkül is lehet írni verset? Figyeljétek meg a Lecke sorait, hol találunk 
rímet! Mit szóltok hozzá? Mitől vicces? Emlékeztet-e valamire? 

Segítsünk a versbeszélőnek, keressünk rímelő szavakat a vers utolsó szavaira! 

Vedd figyelembe!
A Kossuth Lajos azt üzente kezdetű 48-as dal utolsó szakaszából idéz a vers:

Esik eső karikára,  
Kossuth Lajos kalapjára.  
Valahány csepp esik rája,  
Annyi áldás szálljon rája.

4.2c Kedvenc hely versem
A gyerekek írjanak rím nélküli szabadverset a saját kedvenc helyükről: 
Most írd le magad is, hol van a kedvenc helyed a városban vagy otthon, a lakás-
ban, a házban vagy a ház körül! Verset írj, de szabadon, kötetlen formában, nem 
kell a sorok hosszát méricskélned, rímeket sem kell használnod! Az sem fontos, 
hogy szerinted mit vár el tőled a tanító néni. Arra figyelj, hogy igazán, szívből, hol 
a te kedvenc helyed, és miért!

Óra végén az önként jelentkezők olvassanak fel az írásaikból!
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JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek tapasztalják 
meg, hogy énekeink, 
zsoltáraink, dicséreteink 
is versek. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zenehallgatás
Éneklés, énektanulás
Dalszöveg és zsoltár 
olvasása
Kreatív írás: imádság, 
dalszöveg írása
(Versek összehasonlítá-
sa, illusztráció készítése)

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Református énekeskönyv
 (Írólap, rajzeszköz)

4.3 Bizalom Istenben  

4.3a Erős vár a mi Istenünk 
Mit gondoltok, a nagy embereknek, történelmi hősöknek is van kedvenc 
helyük, ahol nagyon szeretnek lenni, ahol biztonságban érezhetik magukat?
Hallgassuk meg a Református énekeskönyv 390. dicséretét (Evangélikus énekes-
könyvben a 254. dicséret): Erős vár a mi Istenünk (elérhetőek a Reftantáron)!
Az első videón egy klasszikus, templomi előadást hallunk a Lutherania kórus 
előadásában (most elég az első versszakot meghallgatni: 1:55–2:50).
A másodikon a Közel Zenekar tagjai (az Evangélikus Hittudományi Egyetem tanu-
lói) adják elő a dalt vidám, fiatalos stílusban és hangszerelésben. (A gyerekeknek 
ez biztosan jobban fog tetszeni, és Luther eredeti szándékához is közelebb áll, 
hiszen ő maga „harci indulónak” nevezte ezt a dicséretet.) 

Ez volt Luther kedvenc dicsérete, és ez vált az evangélikus egyház legfontosabb, 
hitvalló évekévé. Olvassuk el a dicséret első versszakát (megtalálható a szö-
veggyűjteményben is)!
• Hol talál az éneklő biztonságot? 
• Mihez hasonlítja Istent? 
• Mit gondoltok, miért lehetett ez Luther kedvenc éneke? 
• Hol lehetett a kedvenc helye?
• Hogyan és miért lehet Isten a „kedvenc helyünk”?

Vedd figyelembe!
Ha a reformáció ünnepe idején nem esett szó Lutherről, akkor most beszéljünk 
róla néhány mondat erejéig! Kapcsolódó anyagként lásd az októberi A hit tornya 
téma Reformáció című tanegységét (02-4/4)!

4.3b Bizalom Istenben 
Erről a bizalomról szól másik hitvalló énekünk, a 25. zsoltár is: Marot 
Kelemen: Szívemet hozzád emelem – Szenci Molnár Albert fordítása (Ref. ék. 
25:1). Olvassuk el az első versszakát (megtalálható a szöveggyűjteményben)! Ha a 
gyerekek jól ismerik, el is énekelhetjük. 
Majd beszélgessünk arról, miről is szól ez az ének! Mondjuk el, hogy Kálvin János 
jelmondata a következő volt: „Szívemet égő áldozatul az Úrnak felajánlom.” 

Vedd figyelembe!
A jelmondat alapigéje a római levélből származik: „Kérlek azért titeket, testvére-
im, az Isten irgalmasságára, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda magato-
kat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul.” (Róma 12,1)

Ezért is lett a kálvinizmus egyik jelképe a szívet felemelő kéz (ábrázolása 
elérhető a Reftantáron).
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Ha a gyerekek nem ismerik a zsoltárt, tanuljuk meg énekelni az első versszakát! 
Ha ismerik, elénekelhetjük a második versszakát is. Ehhez szükségünk lesz a 
Református énekeskönyvre. Segít a hangfelvétel is, bár a gyerekekkel érdemes 
frissebb, élénkebb ritmusban megtanulni az éneket. 

4.3c Dávid zsoltára 
Dávid zsoltáréneke, az 57. zsoltár is az Istenbe vetett bizalomról szól (Bizalom 
Istenben – Dávid zsoltára (Zsoltárok 57,8–11), majd arról, hogyan dicséri Istent. Ez az 
igeszakasz (Zsoltárok 57,8–11) költői hitvallásának (ars poeticájának) is felfogható. 

Olvassuk el a gyerekekkel a kiemelt igeszakaszt (megtaláljuk a szöveggyűjte-
ményben), és beszéljük meg, mi minden fejezi ki Dávid örömét, szeretetét az Úr 
iránt! A zsoltár alapján hol lehet az ő kedvenc helye? 

Figyeljük meg, hogy a zsoltár is „szabadvers” formájú kötetlen versbeszéd! Nin-
csenek benne rímek, egyforma szótagszámú sorok. Van benne viszont ismétlő-
dés, visszatérő szavak, gondolatok. Keressünk ilyeneket! Például:

Ébredj, lelkem, 
ébredj, lant és hárfa, 
hadd ébresszem a hajnalt! 

(Ezt a költői eszközt gondolatpárhuzamnak, gondolatritmusnak nevezzük.)
Végezetül maguk a gyerekek is írjanak Istent dicsérő éneket, imádságot 
• rímes-ritmusos dalformában
• vagy kötetlen (szabad) versformában! 

Kapcsolódó
A 18. zsoltárban Dávid konkrétan is a „kedvenc”, a biztonságos „hely” képeivel írja 
le Istennel való kapcsolatát, hasonlóan az „Erős vár a mi Istenünk” képéhez:
„Az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm, Istenem, kősziklám, nála keresek 
oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítóm, fellegváram!” (Zsolt 18,3; vö. Zsolt 46,8.12)

Variáció
Beney Zsuzsa: Rajz című verse Dávid zsoltárának a párhuzama. Felolvashatjuk az óra 
végén lírai összefoglalóként. Vagy feladhatjuk otthoni olvasásra, azzal, hogy figyel-
jék meg a gyerekek, hogyan kapcsolódik a vers a zsoltár képeihez, gondolataihoz.

S ha már látásról és rajzolásról is szó van:
• Készítsenek a gyerekek a vershez illusztrációt!

• Fedezzék fel: Mit látunk a Hold foltjaiban? Hol lehet Dávid? 
(Kapcsolódó információk elérhetők a Reftantáron.)

A Dávid-zsoltár párhuzamaként felolvashatjuk Kovács András Ferenc: Hajnali csil-
lag peremén című versét is, lásd bővebben az Egyéb ötletek között (6/1)!
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