
MIT AKARUNK ELÉRNI?
A versnyelv belsővé válá-
sának újabb lehetősége 
vershallgatás, versolva-
sás és ritmizálás által. 
A „te meg én” kapcsolat 
kreatív ábrázolása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vershallgatás
Versolvasás párban, 
felelgetve
Versritmus felfedezése
Kreatív kép- és szöveg-
alkotás

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, rajzeszköz

JEGYZETEIM

Egyéb ötletek
FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Te meg én

Kovács András Ferenc: Hajnali csillag peremén című versét csak hallgatni is jó, 
ezért a 4. tanegység végén, a Dávid-zsoltár párhuzamaként is felolvashatjuk, az 5. 
tanegység végén pedig a ritmusgyakorlatok folytatása lehet, egyfajta szintézise a 
témának. 
Önállóan is feldolgozható, a kreatív feladatokkal kitesz egy teljes tanórát.

6.1a Felolvasó
Olvassuk fel a verset a dallamos-ritmikus hangzást visszaadva, majd ke-
ressük meg a gyerekekkel a sorok jellemző ritmusát, a hosszú-rövid szótagokra, 
tehát az időmértékre figyelve! 

Beszéljük meg, ki lehet a te meg az én! Ki beszélhet a versben, és kihez?
Alkossanak a gyerekek „te meg én” párokat, és olvassák fel a verset felelgetve! 
Például: szakaszonként az első két sort az egyik, a második két sort a másik.

Vedd figyelembe!
Felfedezhetjük, hogy a hosszabb sorok szabályosan 5 és 3 szótagos ütemekre 
tagolódnak, ahol az első ütem legtöbbször adóniszi sor (tá-ti-ti-tá-tá), a második 
ütem pedig anapesztusz (ti-ti-tá) vagy az úgynevezett bacchius nevű ritmuskap-
csolat (ti-tá-tá).
A gyerekekkel elég a ti-tá értékeket felfedeztetni és megnevezni.

Hajnali csillag peremén  – U U – – | U U – (tá-ti-ti-tá-tá|ti-ti-tá)
várjuk a reggelt, te meg én:  – U U – – | U U – (tá-ti-ti-tá-tá|ti-ti-tá)
harmatozó fény a házunk,  – U U – – | U – – (tá-ti-ti-tá-tá|ti-tá-tá)
mélybe kalimpál a lábunk.  – U U – – | U – – (tá-ti-ti-tá-tá|ti-tá-tá)

Eltérő sorok:

Vacsoracsillag peremén  U U U – – | U U – (ti-ti-ti-tá-tá|ti-ti-tá)

Lobban a sóhaj-uszályunk:  – U U – U | U – – (tá-ti-ti-tá-ti|ti-tá-tá)
csönd ciripelget utánunk.  – U U – U | U – – (tá-ti-ti-tá-ti|ti-tá-tá)



194

6. 
tanegység

20
perc

45
perc



JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A nyelvjáték és a ritmus-
variációk felfedezése, 
önálló alkalmazása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Felfedező olvasás, rit-
mizálás
Kreatív írás: akrosztichon, 
ritmikus vers írása

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Fedezzük fel a hangután-
zás, hangfestés játékos 
lehetőségeit mozgást 
kifejező igékben, a 
majomanya és kicsinye 
ábrázolásában.

A „te meg én” utal a költő és befogadó kapcsolatára is: a lírai én és az olvasói én 
(a te) ilyen láblógázva-kalimpálva, reszketve-sóhajtva találkozhat a versben.

6.1a Te meg én
Válasszanak a gyerekek a következő kreatív feladatok közül:
• Készíts illusztrációt a vershez: rajzold le, hogy képzeled el együtt a „te meg 

én”-t! 
• Te kivel alkotsz „te meg én” párost? Készíts egy rajzot magatokról!
• Írj egy történetet vagy mesét, aminek két fő szereplője: te meg én!
• Írj egy verset, amiben megszólal a „te meg én” pár egyik tagja, és így beszél 

magukról!

Végül a vállalkozók mutassák meg, olvassák fel munkáikat!

6.2 Névjáték versben 

Akrosztichonnak nevezzük azt a költeményt, amelyben a sorok kezdőbetűi ösz-
szeolvasva egy nevet vagy valami mondást adnak ki.
Zalán Tibor: Rózsa a holdon című, Reftantáron elérhető versében rögtön feltűnik 
a két név – lányai neve –, amelyekre írta a verset.
Olvassuk el a verset a gyerekekkel, és fedeztessük fel a neveket, majd a vers 
időmértékes ritmusát is: 
Az 5. tanegység verseiben megfigyelt ritmuselemek további variációi. Főleg 
daktilusok és spondeusok váltakoznak, de bejönnek a csupa rövid szótagból álló 
ritmuselemek is, például: ti-ti-ti-ti | ti-ti-ti (didereg a katica).

Írjanak a gyerekek önállóan verset a saját nevük kezdőbetűire! A verssorok lehet-
nek időmértékes ritmusúak, de ez nem feltétele a versírásnak, csak egy lehető-
ség a jó zenei hallású gyerekek számára.
Ha a saját nevükkel sikerült, más nevekkel is próbálkozhatnak.

6.3 Mamagoló

Tamkó Sirató Károly: Mamagol című verse hangutánzó, hangulatfestő igékre 
épül, végül maga is alkot egy új igét az előzők logikája alapján.
Olvassuk fel a verset, csak úgy, minden kommentár nélkül a gyerekeknek, és 
figyeljük meg a hatást! Ki az, aki elneveti magát? Ki az, aki értetlenül néz? Ki az, 
aki oda se figyel?
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása, értelme-
zése
Beszélgetés, szavak han-
gulatának megfigyelése
Majomszeretet-kapcsolat 
megfigyelése képeken és 
a nyelvben
(Kreatív írás: vers, mese, 
történet írása hangfestő, 
hangulatfestő igékkel)

JEGYZETEIM

• Kérdezzük meg a nevetőket, hogy mi olyan vicces a versben? 
• Kérdezzük meg az értetleneket, mit nem értenek?
• Adjunk feladatot a figyelmetleneknek (és a figyelőknek is):
• Ki mit csinál a versben? Találtok-e olyan igét, amely az illető hangját utánozza? 

(suhog)
• Találtok-e olyan igét, ami az illető mozgását festi le? (rebben, lopódzik, kutyagol)
• Találtok-e azonos végződésű igéket? (barangol, gyalogol, kutyagol, lovagol)
• Tudtok-e még ezekhez hasonló mozgást kifejező igéket mondani? (bandukol, 

araszol, kóborol, vándorol, téblábol, kolbászol)
• A költő is alkotott egy új igét. Mi az, és mit jelent? 
• Milyen szó rejtőzik benne? Ez milyen kapcsolatra utal?
• Tudjátok-e, mi az a bunder? 
Megnézhetjük a Bunder-mama, bunder-bébi című tankockát a bundermajom 
(rézuszmajom) és kicsinye kapcsolatáról (elérhető a Reftantáron).

Válasszuk ki a vershez leginkább illő képet, és beszélgessünk a képek alapján 
arról, miért ennyire találó a mamagol ige, illetve a borneói bunder-bébi kifejezés! 
(hangfestés, alliteráció)

Vedd figyelembe!
Borneó a Föld harmadik legnagyobb szigete az indonéz szigetvilágban. Terüle-
tén három ország osztozik (Indonézia, Malajzia, Brunei), és itt található a térség 
legnagyobb trópusi esőerdőállománya. 

Variáció
Írjanak a gyerekek verset vagy rövid történetet, mesét a megfigyelt és közösen 
gyűjtött hangfestő, hangulatfestő igék felhasználásával!
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