
JEGYZETEIM 

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Csoóri Sándor: Ősember 
és ősgyerek
(Tamkó Sirató Károly: 
Kattentotta)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Internet, projektor, 
hangfal

Szöveggyűjtemény

Ritmushangszerek 
Tornaterem, tornaszerek
Rajzolás, festés eszközei, 
anyagai (javasolt alap: 
natúr csomagolópapír, 
hullámpapír)

Ősember és ősgyerek
Minimum 45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

vagy több órás témanap 
(magyar, vizuális nevelés, ének-zene, testnevelés, 

ember és társadalom)
Csoóri Sándor verse kapcsán a gyerekek bepillantást nyerhetnek 
az őskor művészetébe. A rekonstrukciós ábrázolásokkal „arcot 
kap” az ősember és az ősgyerek, és a vers feldolgozása során a 
gyerekek is „ősemberezhetnek” egy kicsit. 

Áttekintő vázlat
3.1 Ősember és ősgyerek  45 perc 

3.1a Sziklarajzok  10 perc
3.1b Ősi arcok  10 perc
3.1c Ősember és ősgyerek  25 perc

Összesen:  45 perc

Témanap
3.1 Ősember és ősgyerek  45 perc 

3.1a Sziklarajzok  10 perc
3.1b Ősi arcok  10 perc
3.1c Ősember és ősgyerek  25 perc

3.2 Őstesi  45 perc
3.3 Sziklarajz készítése  45 perc
3.4 Múzeumlátogatás  min. 60 perc
Összesen:  4-5x45 perc

A szövegfeldolgozó órát témanappá bővítve kiegészíthetjük egy 
rajzórával, egy testnevelésórával, sőt egy múzeumlátogatással is.
Tájékozódjunk, hogy a településünkön van-e látogatható 
őstörténeti tárlat! Hasonlóan szervezhetünk íjászbemutatót vagy 
íjászpálya-látogatást is.
A múzeumlátogatás és az íjász-pálya valószínűleg nem fér bele 

egy témanapba, legfeljebb akkor, ha az utóbbi délutánra kerül.
A sziklarajzokhoz legjobb alap temperához a hullámpapír, krétarajzhoz natúr cso-
magolópapír érdes fele. Az anyagbeszerzést is időben kezdjük el!
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Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

3. 
tanegység



MIT AKARUNK ELÉRNI?
Az őskor világának 
közelítése a vers kínálta 
játék és szerepazonosu-
lás által.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Barlangrajzok és 
rekonstrukciók megte-
kintése
Vers olvasása, ritmizá-
lása
Törzsi zene meghallga-
tása
Ritmusjáték, vers előa-
dása

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Ritmushangszerek 

JEGYZETEIM

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Ősember és ősgyerek  

3.1a Sziklarajzok
Nézzük meg a gyerekekkel a Sziklarajzok című tankocka barlang- és szik-
larajzait a Reftantáron!
Milyen állatokat ismerünk fel közülük?
A rajzok származási helye és ideje:

Chauvet, Franciaország, 32-25 000 évvel ezelőtt
Lascaux, Franciaország, 15-17 000 évvel ezelőtt
Altamira, Spanyolország, 10-18 000 évvel ezelőtt
Taszilin-Ádzser, Algéria, 7-8 000 évvel ezelőtt

3.1b Ősi arcok 
Vajon kik készítették ezeket a rajzokat? A gyerekek mondják el, mit tud-
nak az „ősemberek” életéről! (Valószínűleg sokat.) Majd tisztázzuk velük, hogy 
az őskor a tudomány álláspontja szerint egy több millió éves korszak! Az ember 
történelmének azt a szakaszát öleli fel, amelyről nincsenek írásos források. A 
barlangrajzok az őskőkor végén, az újkőkor elején jöttek létre, amikor az „ősem-
berek” körülbelül olyan fejlettségi fokon éltek, mint mondjuk a kalahári sivatag 
őslakói vagy a bolíviai őserdő indiántörzsei a múlt század elején. 

Milyenek voltak ezek az emberek? Az antropológusok már képesek a fennmaradt 
DNS-ek és koponyacsontok alapján rekonstruálni emberi arcvonásokat is. Nézzük 
meg az Ősember és ősgyerek című tankockán, a Reftantáron, hogyan is nézhettek 
ki a cro-magnoni és a neandervölgyi emberek! 

Vedd figyelembe!
Az őskor, újkőkor embereinek életmódjáról a Sulinet adatbázisában olvashatunk 
többet (a cikkek elérhetők a Reftantáron keresztül).

3.1c Ősember és ősgyerek 
Olvassuk el közösen és hangosan Csoóri Sándor: Ősember és ősgyerek 
című versét!
• Mit mutat be nekünk ez a vers? 
• Szerintetek melyik barlangrajz illene hozzá illusztrációként az első tankocka 

képei közül?

A vers szerkezete is beszédes, mondhatni: rajzos vagy mintázatos. 
• Milyen ismétlődő szavak/sorok vannak benne? Az ismétlődésnek mi a szabálya?
• Hol találunk benne rímet (hangismétlődést, összecsengést)? Csak a sorok végén?
Figyeljük meg a kezdő sorhármas összecsengő szavait (vastagon kiemelve):



208

15
perc

10
perc

10
perc

45
perc



JEGYZETEIM 

Ősember 
és 
ősgyereke,

Az ős/és/ős játék ismétlődik a második versszakban, és más helyeken is felbuk-
kannak még ezek a szavak.

A versritmus ismétlésekre és ütemhangsúlyra (hangsúlyos és hangsúlytalan 
szótagok váltakozására) épül. Tapsoljuk le a vers ritmusát a jelölt ritmusértékek 
szerint:

    Ősember | 
    és  
    ősgyereke, | 
amikor még | vadász volt, 
    ki-kijárt | 
    az őserdőbe, | 
s naphosszat csak | vadászott.

    Ősember | 
    és  
    ősgyereke, |
ha pontosan | célzott, 
    minden este | 
    hazavitt és | 
    megsütött és | 
meg is evett | egy-két | rinocéroszt. 

Az ősemberek zenéje, hasonlóan a mai afrikai törzsekéhez, elsősorban ritmus-
hangszereken alapult. 
A Törzsi zene című tankockán a múlt század harmincas éveiben készült hang-
felvételt találunk, amin egy kongói törzsi tánc zenéje szólal meg (elérhető a a 
Reftantáron).

A vers ritmusát felhasználva alkossunk mi is közösen törzsi zenét! A zenéléshez 
tapsoljatok, dobogjatok a lábatokkal, de használhattok mindenféle egyszerű 
ritmushangszert, csörgőt is! 

Végül a gyerekek készüljenek fel kis csoportokban, és adják elő a verset, mintha 
egy törzsi ének lenne! Nemcsak zenélhetnek, hanem mozoghatnak is hozzá! 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Az őskori életmód sze-
rephelyzetéből kiindulva 
erőnléti gyakorlatok 
és ügyességi játékok 
végzése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Futó-, fogó-, dobó- és 
ügyességi játékok
(Darts
Íjászat)

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tornaterem, tornaszerek

JEGYZETEIM

Variáció
A versben, főleg a második szakasz soroló részében felfedezhetjük a közismert 
ujjkiolvasó mondókát. Felfedeztethetjük a gyerekekkel is a párhuzamos sorokat a 
Csoóri-versben. 
Az ujjkiolvasót is ritmizálhatjuk, és készíthetnek a gyerekek törzsi zenét hozzá.
Ritmizálásnál arra kell ügyelni, hogy az ütemhangsúly nem a mutató névmásra 
esik:
Ez elment vadászni, 
ez meglőtte, 
ez hazavitte, 
ez megsütötte, 
ez az iciri-piciri mind megette!

3.2 Őstesi 

Az őstesiórán rendezhetünk futóversenyt a mamutok elől, rinocéroszvadászatot 
kődobálással (kislabda a kő, ugrószekrény a rinocérosz), akadályfutást „kövek, 
fatörzsek, liánok” között, és bármilyen fogójátékot „ősemberesítve”. Például: 
halászfogót, amit nevezhetünk kerítővadászatnak is.

Lándzsadobást nem jó ötlet az iskolában gyakorolni, de ha van rá mód, „kicsi-
ben” darts-versenyt is rendezhetünk.
Ha van a településünkön íjász egyesület, felkérhetjük őket egy bemutatóra, vagy 
elmehetünk az íjászpályára, ahol biztonságosan tudnak íjjal célba lőni a gyerekek. 

Érdekes lehet az is, hogy időre futnak a gyerekek, például 1 percig a pálya körül, 
és mérjük a megtett távolságot. Ebből ki tudjuk számolni az egy órára vetített 
átlagsebességüket, majd össze tudjuk hasonlítani a vadállatok sebességével 
(km/h):

elefánt  36-40
farkas   43-60
nyúl   65
strucc   70
ló   72-80
szarvas  72-80
kenguru  73-80
antilop  70-104
gepárd  104-110

Vajon lenne-e esélyünk bármelyik állattal szemben, hogy lefussuk őket, ha me-
nekülnünk kell előlük, vagy elkapjuk őket, ha vadásznánk rájuk?
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JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek maguk is al-
kossanak a sziklarajzok-
hoz hasonló, őskort 
idéző műveket.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Rajzolás, festés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzolás, festés eszközei, 
anyagai (javasolt alap: 
natúr csomagolópapír, 
hullámpapír)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék meg 
a saját településükön 
vagy környékén fellelt 
őskori leleteket.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Múzeumlátogatás
(Virtuális múzeumlá-
togatás: versolvasás és 
értelmezés, internet-
használat)

Vedd figyelembe!
Usain Bolt, a világ leggyorsabb embere jelenleg 45 km/h sebességgel tartja a 
Guiness-rekordot. Ez felülmúlja a tudósok számításait, mert szerintük a legjobb 
fizikummal rendelkező ember is csak 40 km/h sebességet tud futva elérni.
Ezek szerint a legjobb fizikumú vadászok is tehetetlenek lennének a vadakkal 
szemben fegyverek, vadászeszközök és vadászstratégia nélkül. Az emberi találé-
konyság és ügyesség felül kell múlja az állatokét, hogy életben maradjon.

3.3 Sziklarajzok 

Rajzórán „barlangrajzokat” másolhatnak, festhetnek a gyerekek. Először a kivetí-
tett barlangrajzokból válasszon ki és rajzoljon le egyet mindenki (a képek megte-
kintése után emlékezetből)! 
Majd önmaga is tervezzen meg és készítsen el egy barlangrajzot! Ehhez a feladat-
hoz a legjobb, ha natúr csomagolópapír érdes oldalára pasztellkrétával rajzolnak 
a gyerekek, ez adja vissza legjobban az eredeti hatást.
Ha a pasztellt nem tudjuk fixálni, rögzíteni a papíron, temperával is festhetünk. 
(Temperához a hullámpapírt javasoljuk alapnak.)

Ne feledjük, hogy a barlangrajzok fő témája a vadászat, amit egy szertartás 
keretében „eljátszanak” a vadászok, így készülnek fel az életről-halálról szóló 
eseményre. 

3.4 Múzeumlátogatás

Ha a városi vagy a környékbeli múzeumnak van őskori leletanyaga, akkor szer-
vezhetünk múzeumlátogatást is. Az előző órák után a gyerekek fogékonyak lehet-
nek arra, hogy milyen tárgyi emlékek maradtak fenn azokról az emberekről, akik 
az őskorban a környékünkön éltek. 

Variáció
Virtuális múzeumlátogatást tehetünk Tamkó Sirató Károly: Kattentotta című 
verse nyomán is. Igaz, hogy ez a vers is messzire vezet, Afrikába, a Zambézi folyó 
partjára, a hottentották közé, ahol egy kisfiú szakócát, őskori marokkövet talál a 
homokban. A nyelvi játékokkal teli párbeszédes versszöveg nyomán a gyerekek-
kel együtt felfedezhetjük a pattintott kőkorszak világát, és a hottentottákról is 
megtudhatunk egyet s mást. (Érdemes közösen képeket, információkat vadászni 
az interneten, mintha valódi múzeumban járnánk.)
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JEGYZETEIM

Végül a korszakváltásra egy nagyszerű nyelvjáték és a vers csettintés utáni csat-
tanója hívja fel a figyelmet:

Pattintott Kőkorszak → Kattintott Fénykorszak
hottentotta → kattentotta

Jó tudni ehhez, hogy a „koszain” nyelvcsaládba tartozó népcsoport a hottentotta 
nevet a gyarmatosító hollandoktól kapta, a nyelvükben levő csettintő hangok 
miatt (egyes szavak között a nyelvükkel csettintenek). A hottentotta „dadogó”-t 
jelent, magukat viszont khoikhoi-nak nevezik. 
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