
JEGYZETEIM 

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Macskássy Katalin – Fe-
kete Anna: 
Mi mondtuk anyuról 
(online)
Koppány Csenge: Anyu-
nak – Mészöly Ágnes: 
Neked te lány
Csík Mónika: Mama-rajz 
(részletek)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Kinyomtatott szövegek 
a felolvasók, illetve a 
résztvevők létszámának 
megfelelően
Ingek ábrái, kalap

Írólap (órán füzet), 
íróeszköz (esetleg 

alátétlap az íráshoz)

Íves csomagolópapír 
(egy szülő/gyerek pár 
kap egy, esetleg két 
csomagolópapírt) 
Vastag filc, zsírkréta
(Rajzlap, rajzeszközök)

Mi, együtt…
Témanap vagy interaktív foglalkozás szülőknek és 

gyerekeknek Anyák napjára 
(magyar, kreatív írás, vizuális kultúra)

Egy egész délután együtt a szülőkkel! Erre ad lehetőséget ez a 
három tanórát magába foglaló tanegység, amely nem más, mint 
egy alternatív, interaktív Anyák napi foglalkozás. Erre persze nem 
mindig van lehetőség, de a közölt anyagból egy rövidebb alkal-
mat is szerkeszthetünk, a játékok és a feladatok pedig (némi 

módosítással) normál tanórán is használhatók vagy témanappá szervezhetők. A 
szöveggyűjteményben és az online anyagban bőségesen találunk még szövegeket 
a „klasszikus” Anyák napi köszöntések megszervezéséhez is.

Áttekintő vázlat
2.1 Mennyire ismerlek?  35 perc 

2.1a Megérkezés, elhelyezkedés, köszöntés  5 perc
2.1b Kinek az inge?  30 perc

2.2 Mi írtuk egymásról…  45 perc 
2.2a Példaszövegek bemutatása  5 perc
2.2b Anya-lánya verse − közös olvasás  10 perc
2.2c Mi írjuk egymásról, egymásnak  20 perc
2.2d Olvassuk egymást  10 perc

2.3 Mama-rajz  55 perc 
2.3a Szógyűjtés, jellemzés szavakkal  10 perc
2.3b A Mama-rajz megismerése  15 perc
2.3c Anya-gyerek plakátkészítés  20 perc
2.3d Köszöntés, búcsúzás  10 perc

Összesen:  3x45 perc

Egy ilyen nagy program komoly előkészületeket kíván. A szülők 
értesítésétől kezdve az esteleges (technikaórán vagy a napközi-
ben elkészített) ajándékokon keresztül a virágrendelésig sok 
mindenre gondolnunk kell. Ezeket a feladatokat most nem vesz-
szük sorra, hiszen pedagógiai gyakorlatunk során már biztosan 

kialakult a jól bevált módszer, amivel minden időre elkészül. A foglalkozáshoz 
azonban össze kell készíteni a szükséges anyagokat, eszközöket, és a termet az 
első feladatban leírt módon be kell rendezni. Ezeken kívül az összes szükséges 
szöveget, ábrát ki kell nyomtatni, valamint a „Mi mondtuk anyuról” szövegeit ki 
kell választani, és fel kell készíteni a gyerekeket a felolvasásra.
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Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

2. 
tanegység



MIT AKARUNK ELÉRNI?
Beleélés egymás helyze-
tébe, játékos formában 
derüljön ki, az anyukák 
és gyerekek mennyire 
ismerik egymást.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Ön- és társismereti játék

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Ingek ábrái (elérhető 
a reftantar.hu-n a szö-
veggyűjtemény aloldalán
Reftantár tanegység link)
Íróeszköz (esetleg alátét-
lap az íráshoz)
Kalap

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A szülők és a gyerekek 
is értsék meg, hogy 
milyen sokféleképpen 
látjuk egymást, meny-
nyi mindent szeretünk 
egymásban; éljék át az 
egymásra hangolódás, a 
közös alkotás örömét

JEGYZETEIM

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Mennyire ismerlek?  

2.1a Megérkezés, elhelyezkedés, köszöntés
A gyerekek és a szülők megérkeznek, egymással szemben leülnek a terem 
két oldalán.

2.1b Kinek az inge? 
A gyerekek és a szülők megkapják a Reftantárról kinyomtatott ingek ábráit 
előre, és kitöltik úgy, hogy a gyerek a szülőre, a szülő a gyerekre vonatkoztatja a 
kérdéseket:
Mi a kedvenc…
…színe?
…étele?
…könyve/filmje/játéka?
Hova utazna el szívesen?
Mit szeret a legjobban csinálni?
Fontos, hogy a szülők és a gyerekek ekkor még ne lássák meg egymás írását 
(ezért ültek le külön csoportba)! 

A megírt cédulákat összehajtják, kalapba dobják, majd véletlenszerűen kihúzzák. 
(Aki a sajátját húzta, kicseréli.) Egyenként felolvassák.
Vajon kiről írták, amit hallottunk? Jelentkezzen, aki magára ismer! Fontos, hogy 
ekkor még ne leplezzük le, kié az ing! Így valószínűleg többen is jelentkezni 
fognak egy-egy ingnél. Aki írta, tudni fogja, hogy az ő szülője/gyereke magára 
ismert-e, és nem okoz frusztrációt a közösség előtt, ha ez nem sikerült.
Az ingek felolvasása után a gyerekek odamennek a szülőkhöz, és elmondják egy-
másnak, mit írtak. A foglalkozás további részében egymás mellett ülnek.

2.2 Mi írtuk egymásról…  

2.2a Példaszövegek bemutatása 
A gyerekek előre készüljenek fel Macskássy Katalin – Fekete Anna: 
„Mi mondtuk anyuról” című könyv néhány szövegének felolvasására! (A könyv 
online letölthető, elérhető a Reftantáron.)
A széles felhozatalból olyan szövegeket válasszunk ki, amelyek tipikusak a gyere-
kek/szülők körében, amelyek tükröt tarthatnak a jelenlevőknek! Ám ügyeljünk a 
mértékre, egyéni érzékenységre, nehogy megsértsünk valakit! A könyvben talál-
ható gyerekszövegek frappánsak, humorosak és rövidek, éppen ezért alkalmasak 
arra, hogy bárki magára/családjára ismerhessen bennük. 
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Irodalmi művek megis-
merése, el/felolvasása
Gyerek/szülő vers meg-
írása, közös szövegal-
kotás

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Kinyomtatott 
példaszövegek, versek 
(szöveggyűjtemény)
Írólap (órán füzet), 
íróeszköz

2.2b Anya-lánya verse − közös olvasás 
Szülő-gyerek páronként osszuk ki az írónő és 12 éves lánya – Mészöly 
Ágnes és Koppány Csenge – versét (Koppány Csenge: Anyunak – Mészöly Ágnes: 
Neked te lány)! 
Feladat páronként:
Figyeljétek meg, milyennek látja a lány az anyját, az anya a lányát! Beszélgesse-
tek róla, mi az azonos és mi a különböző bennük! Keressétek meg, bennetek mi 
az azonos és mi a különböző!

Variáció
Órai feldolgozás: 
A versek önálló elolvasása, majd közös megbeszélése 
Kérdések:
• Mihez hasonlítja a lány az anyját?
• Mihez hasonlítja az anya a lányát?
• Miben különbözik anya és lánya?
• Mi az, amiben azonosak vagy hasonlóak lehetnek?
• Mit kívánnak egymásnak?

Vedd figyelembe!
Ne mélyedjünk el a versek formai elemzésében! Hogy a gyerek által írt vers nyel-
vileg-formailag nem tökéletes, az most másodlagos kérdés. Ahhoz, hogy őszintén 
megnyíljanak majd a gyerekek az önálló írásaikon keresztül, nem szabad, hogy 
formai-nyelvi elvárások kötözzék meg őket. A „hiba” most megengedhető, cél a 
megnyílás, az őszinteség.

2.2c Mi írjuk egymásról, egymásnak 
Szövegalkotás a példaszövegek nyomán: a gyerek és a szülő is ír egy 
szöveget arról, hogyan látják egymást (nem kell feltétlenül verset, alkalmasabb a 
prózaszöveg).

Variáció
Órai feldolgozás: Önálló szövegalkotás
Nemcsak rímes verset írhatnak a gyerekek, hanem kötetlen (élőbeszédszerű) 
szabadvers és naplószerű prózaszöveg is írható. 

2.2d Olvassuk egymást 
A szülők és a gyerekek kicserélik az írásaikat, a vállalkozók közösen fel is 
olvashatják a többieknek.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Egymás jobb megisme-
rése asszociációs és 
fantáziajátékok segítsé-
gével; az anya-gyermek 
kapcsolat képi meg-
jelenítése egy közös 
alkotásban.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szóláncok
Asszociációs szó- és 
kifejezésgyűjtés
Vers olvasása, értelme-
zése
Plakátkészítés testkör-
vonalrajzzal, tulajdonsá-
gokkal

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Kinyomtatott vers 
Fehér, íves csomago-
lópapír (szülő-gyerek 
páronként egy, esetleg 
kettő)
Vastag filctoll, zsírkréta
(Rajzlap, rajzeszközök)

JEGYZETEIM

Vedd figyelembe!
A szövegek felolvasása szabadon választott. Lehetőség szerint mindenkinek ad-
junk módot a felolvasásra, aki szeretné, még ha több időt vesz is igénybe!

Variáció
Órai feldolgozás: A megírt szövegek felolvasása. 

2.3 Mama-rajz

2.3a Szógyűjtés, jellemzés szavakkal 
Szóláncszerűen gyűjtsünk szavakat, kifejezéseket, melyekkel jellemezhet-
nénk az édesanyánkat/gyerekünket!

Variáció
Órai feldolgozás:
A gyerekek az édesanyjukra jellemző szavakból állítsanak össze szóláncot!

2.3b A Mama-rajz megismerése 
Csík Mónika: Mama-rajz című versének részletét olvassák el a szülő-gye-
rek párok! A versben különös költői képek, metaforák sorjáznak, halmozódnak 
(soroló, fokozó kép- és gondolatritmus). Igazi kép-aranybánya, amiből érdemes 
kincseket előhozni.
A versben valaki az édesanyjáról beszél. 
• Hogyan szólítja? 
• Milyen kifejezésekkel jellemzi az édesanyját? 
• Mama mi minden lehet? Mi mindent csinálhat? Mi mindenre képes? Gyűjtsük 

össze ezeket!
• Ki lehet a versben megszólaló? Gyerek? Vagy felnőtt? Milyen kifejezések utalnak 

erre? 
Melyik az a kifejezés a sok közül, amit te is használsz? Melyik az, ami meglepő, 
érdekes, furcsa?
Alkossunk mi is ilyen meglepő kifejezéseket, amelyek jól jellemzik az édesanyán-
kat/gyerekünket! Segíthet az inges feladat!

Vedd figyelembe!
Leegyszerűsítve: olyan „hasonlatok” alkotásáról van szó, amelyekből hiányzik a 
„mint”. Hasonlítás helyett azonosítás történik. Így lehet a „Mama olyan, mint a 
vajas kifli” helyett „Mama vajas kifli”. Az ilyen költői képet metaforának nevezzük.
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A teljes vers alsós gyerekek számára még túl nehéz lenne, viszont részleteiben 
is elég képgazdag és befogadható, ezért döntöttünk a szöveggyűjteményben a 
részletek közlése mellett. A teljes vers a Reftantáron elérhető.

Variáció
Órai feldolgozás:
Felolvasás után beszélgessünk a versről, majd a gyerekek alkossanak az édesany-
jukra jellemző, meglepő, képes kifejezéseket! 
Végül lerajzolhatják az édesanyjukat, a következő anya-gyerek plakátrajz helyett.

Vedd figyelembe!
A meglepő hasonlatok, metaforák alkotását csak akkor játsszuk, ha a csoport érett 
rá, és nem lesz belőle bohóckodás! Ugyanakkor számíthatunk rá, hogy a megle-
petés derültséget, érzelmi reakciókat vált ki. Éppen ebben rejlik a meglepő képek 
ereje. De hát nem így hat minden csoda és csodálatos az emberre? Nem ez a 
felfokozott hatás, amit a versbeszélő el szeretne mondani? Hogy mama CSODA?!

2.3c Anya-gyerek plakátkészítés 
Egy íves fehér csomagolópapírra feküdjön rá a gyerek, és az édesanyja 
rajzolja körbe! Majd az anya is feküdjön rá a csomagolópapírra úgy, hogy ha kör-
berajzolják, a gyerek körvonalai az ő testén belül legyenek! 
Az eddig gyűjtött kifejezések alapján a gyerek körvonalába írják bele a rá jellem-
ző dolgokat, az anyáéba szintén, kívülre pedig, ami mindkettőjükre jellemző!

Vedd figyelembe!
Egy ív csomagolópapírral egyszerűbb bánni, de így le lesz vágva anya lába, mert 
nem fér rá a papírra. Ez a gyakorlatban inkább vicces, nem szokott problémát 
okozni. Páronként két csomagolópapírral is dolgozhatunk, ami bonyolultabb, de 
a „toldás” konkrétabban mutatja a növekedés mértékét.

2.3d Köszöntés, búcsúzás 
A plakátkészítés végeztével mutassuk be egymásnak az elkészült műveket 
egy rögtönzött kiállítással! Ezek után a gyerekek köszönthetik az édesanyákat egy 
szál virággal, kis ajándékkal vagy egy szerény vendéglátással.
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