
JEGYZETEIM 

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Weöres Sándor: 
Buba éneke

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Füzet, íróeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Az anya-gyermek kap-
csolat erősítése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Barkochba-játék
Animációs film megte-
kintése
Vers olvasása, 
értelmezése
Kreatív írás: kívánságme-
se, elbeszélés, vers írása 
(Illusztráció készítése)

Buba éneke
45 perces komplex szövegfeldolgozó és 
szövegalkotó óra (magyar, kreatív írás)

Weöres Sándor verse szépen kifejezi azt az érzést, amit minden 
felnövő gyermek átél: szeretne kalandozni, megismerni a világot, 
kipróbálni dolgokat, de ha elfárad, akkor mindig az édesanyjához 
tér vissza. 

Áttekintő vázlat
1.1 Buba éneke  45perc 

1.1a Mi vagyok én?  10 perc
1.1b Buba éneke  10 perc 
1.1c Te mi szeretnél lenni?  25 perc

Összesen:  45 perc

A mese, elbeszélő fogalmazás kidolgozására kevés lehet a 25 
perc, de mindig vannak gyorsabban írók is. Készülhetünk eleve 
úgy, hogy a befejezés otthonra marad, és rajzot is készíthet 
hozzá, aki szeretne. Így nem lesz olyan „hajtós” az óra második 
fele, a gyerekek nyugodtan belemerülhetnek az írásba.

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Buba éneke  

1.1a Mi vagyok én? 
Egy vállalkozó kedvű gyerek jöjjön ki a tábla elé! A táblára írjuk fel a szót, 
amit ki kell találnia (úgy írjuk fel, hogy a többi gyerek lássa, de ő nem)! Barkoch-
ba-kérdésekkel találja ki, mi van a táblára írva!
Felírt szavak:

cinke
szellő
csillag

1.1b Buba éneke 
Nézzük meg a Weöres Sándor: Buba éneke című verséből készült animáci-
ós filmet Dombi Szabolcs feldolgozásában (elérhető a Reftantáron)!
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Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

1. 
tanegység

10
perc

10
perc

45
perc
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A gyerekek olvassák el a verset, és beszélgessünk róla:
• Ki lehet a versbeszélő? Miért? (Hogyan ábrázolja a versfilm?)
• Mivé szeretne válni? Mivel fejezi ezt ki? („Ó ha…”: óhajtás; -na, -nék: feltételes 

módú igék használata.)
• Milyen mozgásokat kifejező szavak vannak a versben?
• Minden versszak pontosan kettévágható. Mi történik a szakaszok első felében 

és mi történik a másik felében? (Eltávolodás, kalandozás – hazavágyás, vissza-
térés.)

• Miért szeretne visszatérni édesanyjához a cinke, a szellő, a csillag?
• Mi akadályozná meg a hazatérést a csillag számára? Hogyan maradhatna mégis 

kapcsolatban az édesanyjával? 

1.1c Te mi szeretnél lenni? 
A vershelyzet mesei, amit a meseszám, a háromszori kívánság is megerő-
sít.
A gyerekek gondolkodjanak el azon, hogy ők mik szeretnének lenni! Lehet nyu-
godtan három kívánságuk is.
Majd írjanak egy mesét, elbeszélést vagy verset arról, hogy mit csináltak, hova 
kalandoztak a kívánt szerepben, majd hogyan, miért tértek vissza az édesanyjuk-
hoz! (Elég csak az egyik szerepről írni, de lehet mindháromról is.)

Végül a vállalkozók olvassák fel a szövegeiket!

Az írás befejezése és/vagy illusztráció készítése lehet otthoni feladat.
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25
perc


