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MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Internet, projektor, 
hangfal

Szöveggyűjtemény

Íves fehér 
csomagolópapír
Zsírkréta
Cellux ragasztó 

Füzet, íróeszköz
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Idővonal
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó és 

szövegalkotó óra (magyar, természetismeret, 
lakóhelyismeret, vizuális kultúra, kreatív írás)

A 3-4. osztályos gyerekekben megérik a kíváncsiság saját múltjuk, 
lakóhelyük történelmének megismerésére. Ezt az érdeklődést 
szeretnénk felkelteni, illetve megerősíteni ezzel a tanórával. 
Mindezt a vers játékosságával, és nem a könnyen félresikló tör-
ténelmi pátosszal. Tamkó Sirató Károly is ezt igyekszik elkerülni, 

miközben a játékmondókák pajkosságával listázza a múltunkból előbukkanó 
szavakat és neveket, hangalakjukat és jelentésüket. 

Áttekintő vázlat
1.1 Mi volt régen?  45 perc 

1.1a Lakhelyünk 100 évvel ezelőtt  15 perc
1.1b Pasaréten  15 perc
1.1c Idővonal  15 perc

1.2 Nyelvmúzeum 45 perc
1.2a Nyelvrégészet 15 perc
1.2b Nyelvműhely 30 perc

Összesen:  2x45 perc

Kulcsfontosságú most a multimédiás tábla használata, az online 
térképek böngészése miatt. Nem árt előtte magunk számára is 
felfedezni, mennyi érdekesség van rajtuk a településünkkel kap-
csolatban.
Az idővonal eseményrajzai inkább jelzésszerűek legyenek, hiszen 
a kidolgozásra nincs elég idő! A csoportmunkát úgy szervezzük és 

készítsük elő, hogy minden gyerek hozzáférjen, és kapjon rajzolási lehetőséget! 
Szükség esetén több csoport is kaphat egy-egy korszakot, és a végén több idővo-
nalat is összeállíthatunk.
A múlttal való foglalkozás a szavak, kifejezések, nyelvhasználat terén is izgalmas 
lehetőségeket kínál, ezért érdemes a két órát összekapcsolni. Ha nincs rá elég 
idő, a második óra elhagyható, vagy megoldható később, esetleg a kreatív része 
választható otthoni feladat is lehet.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekeket motiváljuk 
saját településük múltjá-
nak megismerésére.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Régi térképek vizsgálata
Névasszociációs játék 
Vers olvasása, értelme-
zése
Szómagyarázat
Párbeszédes olvasás
Idővonal rajzolása 

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Íves fehér 
csomagolópapír
Zsírkréta
Cellux ragasztó

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Mi volt régen?  

1.1a Lakhelyünk 100 évvel ezelőtt
Milyen lehetett a lakhelyünk 100 évvel ezelőtt? Ez a gyerekeket is érdekli. 
A Mapire – Történelmi Térképek Online oldalon megtalálhatjuk Európa 19. szá-
zadbeli térképét és Magyarország 1941-es katonai térképét, Budapestről pedig a 
VIII. századtól találhatóak térképek. (Elérhetők a Reftantárról.)

A térképek interaktívak, nagy felbontásúak, így jól nagyíthatók, és könnyen meg-
találhatjuk rajta saját településünk térképét.
Kalandozzunk a gyerekekkel a térképeken! Figyeljük meg:
• Milyen volt (vagy létezett-e egyáltalán) a településünk a 19. században és 20. 

század első felében? 
• Milyen helyszíneket ismerünk fel a térképen? (Például templom, piac, malom, 

vasútállomás stb.)
• Megtaláljuk-e a lakókerületünket vagy az iskola épületét, esetleg a lakóházun-

kat? Ha nem, akkor mi volt az iskolánk, lakókerületünk helyén?
• Figyeljünk meg a gyerekekkel olyan helyi jellemzőket, melyek az évszázadok 

alatt markánsan megváltoztatták a lakóhelyünk környezetét! Például: a 19. szá-
zadi térképen láthatjuk, hogy Buda és Pest között csak három híd van, a külső 
kerületek (például Pestlőrinc) még legelőként vannak feltüntetve. Eltűntek a 
Duna-Tisza közén és a Tisza tájékán a vadvizek, mocsarak. A települések mellől 
eltűntek az itató- és lóúsztató tavak. Számoljuk meg, hány (szél)malom volt a 
településünkön és környékén! Most hányról tudunk? Vajon miért?

• A 19. századi térképen a tanyák gazdáinak a neve is fel van tüntetve. Van-e 
ismerős közöttük? Stb.

Vedd figyelembe!
A térképeken érdemes használni a keresőt, mivel az évszázadok alatt igen meg-
változott Magyarország vízrajza, így a Duna és Tisza kevésbé nyújt támpontot a 
keresésben, a kisebb településeket nem mindig egyszerű megtalálni. Ne feledjük, 
hogy sok település neve megváltozott, vagy régies formában van feltüntetve! 
Például Buda és Pest, a külső kerületek még nem tartoztak a fővároshoz; Kis-
kunfélegyháza: Félegyháza; Békéscsaba: Csaba; Kunfehértó: Fehértó stb. A kereső 
azonban felismeri a mai neveket is.

1.1b Pasaréten 
Beszéljük meg a gyerekekkel, hogy Budának van egy területe, amelyet 
úgy hívnak, hogy Pasarét! Ha szükséges, keressük is meg a Google Maps-on! 
Ötleteljünk, vajon miért kaphatta ezt a nevet a terület!
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Ha a gyerekek nem mondják, vagy nem tudják, csak ekkor osszuk meg velük 
az információkat arról, hogy kik is voltak a pasák! Erre azért van szükség, hogy 
először ne történeti háttérismeret alapján asszociáljanak, hanem pusztán a szó 
hangalakja, hangulata alapján. Tehát az ötletelés végén tisztázzuk, hogy a pasák, 
akiket magyarul sokszor basáknak hívunk (lásd a mondókát: „Török basa, nagy a 
hasa…”), főrangú katonai vezetők voltak a török uralom idején! 

Ezek után a pedagógus olvassa fel Tamkó Sirató Károly: A Pasaréten című versét, 
előadásmódjával érzékeltetve a párbeszédet!

Majd vegyék elő a gyerekek a szöveget, és keressenek olyan szavakat benne, me-
lyeket meg kell magyarázni! 
Beszéljük meg, ki/mi a 
• pannon tenger
• dinoszaurusz
• mamutcsorda
• jazig pásztor
• eraviszkusz
• Kurszán vezér
• tatár horda
• janicsár
• török pasa!

Kik beszélgethetnek ebben a versben? Ki lehet a néne, és ki lehet Péter?
Párosával készüljenek fel a gyerekek a vers hangos olvasására, előadására! A pá-
rok osszák fel egymás között a szerepeket, és szerepnek megfelelően, beleéléssel 
olvassák fel a verset! (A mesélő szerepét is feloszthatják egymás között.)

Vedd figyelembe!
A gyerekek nagy valószínűséggel tudják, milyenek voltak a dinoszauruszok és a 
mamutok. Talán arról is hallottak már, hogy sokmillió évvel ezelőtt tenger bo-
rította a Kárpát-medencét, a Pannon-tenger. A jazigokról és az eraviszkuszokról 
viszont jó eséllyel fogalmuk sincs. Nem is kell, hogy legyen, hiszen a költő is (va-
lószínűleg) a hangalak miatt választotta épp ezt a két szót, s nem a kortörténeti 
jelentősége miatt. Elég, ha a gyerekek annyit tudnak, hogy a jazigok és az era-
viszkuszok is egy-egy ókori nép, akik még a rómaiak előtt éltek a mai Budapest, 
illetve a Duna-Tisza köze környékén.
Bővebben olvashatunk Reftantáron a két népcsoportról.

És Kurszán vezér kicsoda? Ő Árpád fejedelem mellett a honfoglaló magyarok 
egyik vezetője volt.
A tatár hordák és a janicsárok szerepéről biztosan a gyerekek is tudnak, jó, ha ők 
maguk adnak magyarázatot.
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Ha megfigyeljük, a versben három fő magyarázó részt találunk, mindhárom 
közepén 3-3 sor felsorolással, előbb az őskorszakból, majd az ókor és honfoglalás 
idejéből, végül a középkori Magyarország – római nevén Pannónia – idejéből.

1.1c Idővonal 
A gyerekekkel készítsük el Pasarét (vagy a településünk) idővonalát! Egy 
íves fehér csomagolópapírt hosszában hajtogatással negyedeljünk, és így vágjuk 
csíkokra, a csíkokat pedig további 4 vagy 2 téglalapra (jó esetben pont így van 
hajtogatva a csomagolópapír)!
Osszuk a gyerekeket minimum 3 csoportba a vers idősíkjainak megfelelően 
(őskor, ókor/honfoglalás, középkor)! De kiegészíthetjük más, a gyerekek által 
ismert korszakokkal is. (Például: 1848-49-es szabadságharc kora, második világ-
háború, 1956, jelenkor stb.) Minden csoport a saját koráról rajzoljon zsírkrétával 
egy képet, majd ha végeztek, ragasszuk össze idővonallá! 

Variáció
Az idővonal becsapós, nem arányos, ha egyetlen vonalat alkotunk belőle. Csak 
felvillant egy-egy képet a múltból, és a korszakok között elég nagy az ugrás. Ezért 
ragaszthatjuk az elkészült idővonalakat egymás alá-fölé is, mintha egy ásatás 
rétegeit tárnánk fel: alulra az őskor, középre az ókor/honfoglalás, felülre a közép-
kor, legfelülre az újkor és legújabb kor képeivel.

Vedd figyelembe!
Ezen az órán jó lehetőség nyílik arra, hogy a gyerekeket helytörténeti kutatásra, 
gyűjtőmunkára motiváljuk. Házi vagy szorgalmi feladatnak is kiadható, esetleg 
egy projektnapot is rászánhatunk, hogy a gyerekek kutakodjanak településük 
múltjáról. A könyvtárban biztosan tudnak nekik segíteni, de az is lehet, hogy 
idősek szóbeli visszaemlékezéseit, történeteit rögzítik. Érdekes feladat kideríteni 
azt is, hogy milyen híres emberek származtak a városból, és megtudni, mit tettek, 
mivel lettek ismertek.
A gyűjtőmunka után a gyerekek valamilyen formában készüljenek fel arra, hogy a 
társaikkal megosszák a felkutatott információkat! Erre érdemes egy tanórát vagy 
egy délutáni foglalkozást rászánni. 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék fel 
a múlt ábrázolása és a 
nyelvi kifejezőeszközök 
kapcsolatát.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
A versszöveg kifejezései-
nek vizsgálata
Múltat idéző, hangu-
latfestő kifejezések 
gyűjtése
Kreatív írás: történet, 
vers írása hangfestő, 
hangulatfestő igékkel
(Illusztráció készítése)

JEGYZETEIM

1.2 Nyelvmúzeum

1.2a Nyelvrégészet
Keressük meg újra Tamkó Sirató Károly: A Pasaréten című versében azokat 
a szavakat, kifejezéseket, amelyek Pasarét múltjához kapcsolódnak, tehát „muze-
ális értékűek”! Három csoportba rendezve találjuk meg őket (3x3 kifejezés):
• pannon tenger habja
• dinoszaurusz
• mamutcsorda
• jazig pásztor
• eraviszkusz
• Kurszán vezér
• tatár horda
• janicsárok dobja
• török pasa

Ezek így magukban még nem alkotnak verset, és nem mondanak túl sokat. Kell 
mindegyik mellé egy ige, hogy „megmozduljanak”. Keressük meg az igéket is, és 
figyeljük meg, milyen szabályszerűséget veszünk észre:
• pannon tenger habja folyt
• dinoszaurusz iszapolt
• mamutcsorda abrakolt
• jazig pásztor kóborolt
• eraviszkusz bandukolt
• Kurszán vezér lovagolt
• tatár horda dúlt, rabolt
• janicsárok dobja szólt
• török pasa pocakolt

Vedd figyelembe!
Azonos toldalékú vagy rokon hangzású igék kerülnek a verssorok végére, így 
alkotnak rímhármasokat (bokorrím), és a rímhármasok egymással is rímelnek 
(halmazrím).
A múlt idő jele minden ige végén megtalálható. A vizsgált sorhármasokban min-
den sor -olt, -ólt vagy -olyt végződésű. 
Az -ol igeképzővel alkotott igék többsége hangulatfestő, amivel az ige valamilyen 
mozgást, cselekvést, tulajdonságot tükröz. Például aki bandukol, az nem egy-
szerűen csak megy, hanem kissé lassan, komótosan, de hosszan tartón halad az 
útján. A pocakoló pasa pedig bármit tesz, mindennek a pocakjával is tekintélyt 
fog adni. 
Fedezzük fel a gyerekekkel ezeket a hangulati elemeket!
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Variáció
Az előző, Dalnokok háza című téma Egyéb ötletei között foglalkoztunk Tamkó Si-
rató Károly: Mamagol című versével, amiben hasonló igéket (barangol, gyalogol, 
kutyagol, lovagol) sorol a költő. Ha foglalkoztunk már a Mamagol című verssel, 
építhetünk rá, vagy megismerhetjük most ezt a verset is.

1.2b Nyelvműhely
Keressünk személyeket, tárgyakat jelölő szavakat a múltból (településünk, 
hazánk múltjából), és illesszünk hozzájuk egy-egy hangulatfestő igét: mit csinált 
vagy mi történt vele! Például szénásszekér döcögött, huszár vágtatott, harang 
zengett-bongott stb.

Közös gyűjtés után a gyerekek önállóan is folytathatják a gyűjtést.

Majd írjanak verset vagy rövid történetet a gyűjtött szókapcsolatok felhasználá-
sával! Írásuk valamiképpen kapcsolódjon múltbeli eseményekhez, személyekhez, 
helyekhez! 

A vállalkozók végül olvassanak fel írásaikból!

Akinek kevés volt az idő, otthon befejezheti az írást, vagy készíthet hozzá illuszt-
rációt.
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