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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Egyed Emese: Megszó-
lítás
Csorba Piroska: 
Mesélj rólam 
Édesanyám rózsafája – 
magyar népdal (Hegysúr, 
Felvidék)
Erdős Virág: Segítenél?

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Szőnyeg
Szókártyák párban

Internet, projektor, 
hangfal

Szöveggyűjtemény

Tábla, kréta, színes kréta 
(filc) 
Előre megírt, nagyobb 
szókép (édesanyám)

Füzet, íróeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Ráhangolódás a témára

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos, mímes és 
ritmusjátékok

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Szőnyeg

Megszólítások
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

(magyar, kreatív írás)

Az anya-gyerek viszony, a születés titkainak, személyes emléke-
inek felidézése, az ezekről való beszélgetés mindenkit izgat, a 
legcsendesebb gyerekeket is. Bensőséges, bizalmi légkör terem-
tésével segíthetjük megnyílni a gyerekeket egymás és szüleik felé 
is. Az „édesanyám”, „születés” ezáltal új jelentésrétegeket, érzelmi 
megerősítést kap.

Áttekintő vázlat
4.1 Mozgásos játék  10 perc
4.2 Édesanyám  20 perc 

4.2a Szópárosítás  10 perc
4.2b Megszólítás  10 perc

4.3 Mesélj rólam  15 perc
4.4 Anya mondja  45 perc

4.4a Édesanyám sok szép szava  20 perc
4.4b Segítenél?  25 perc

Összesen:  2x45 perc

Szókártyák, szókép megírása vagy nyomtatása és kivágása.

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Mozgásos játék

Mímes-mozgásos játékkal kezdünk, a következő (vagy hasonló) instrukciókkal:
Álljatok körbe a szőnyegen bő kartávolságra egymástól! Váljatok azzá, amit mondok!
Ti vagytok a tűz. Lobogjatok! Lobogjátok körbe a szőnyeget! (ugráló táncmozgás, 
felemelt kezekkel)
Füst száll fel a tűzből, füstté váltok ti is. (felfelé irányuló, hullámzó mozgás, főleg 
karokkal)
Megérkezik a szél. Széllé váltok. Előbb csak bolondos szellő, aztán viharos szél 
vagytok. 
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Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

4. 
tanegység

10
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
Logikus gondolkodás, 
kooperációs készség 
fejlesztése, a vers lehet-
séges befejezése

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szópárosítás párkere-
séssel vagy multimédiás 
táblán
Vers meghallgatása, 
olvasása, értelmezése és 
befejezése
(Választható interaktív, 
bibliai feladat)

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Szókártyák párban
Learning Apps: Szópárok
Learning Apps: Bibliai 
szópárok
Tábla, kréta, színes kréta 
(filc) 
Előre megírt, nagyobb 
szókép (édesanyám)

JEGYZETEIM

A szél felhőket hoz, elered az eső. Most esővé váltok. (esőjáték fokozódó erős-
ségű hangokkal: halk ujjdobolástól a toporzékolásig) 
Végre! Kisüt a Nap! Az esőcseppek a földet átitatják, felmelegednek.
És hopp! Most magocskák vagytok a földben. Guggoljatok le, jól kuporodjatok 
össze!
…elkezdtek növekedni, nyújtózkodni.
…már egészen felnőttetek. Lássam, mik vagytok! Terebélyes tölgyfa? Sudár fenyő? 
Szomorúfűz? Vagy szende ibolya, nádszálkarcsú liliom, mosolygós napraforgó?

Vedd figyelembe!
Ha van egy nagy szőnyeg a teremben, érdemes azon végezni ezt a feladatot.

4.2 Édesanyám  

4.2a Szópárosítás 
Minden gyerek kap egy szókártyát, amelyen egy szó van, főként Egyed 
Emese: Megszólítás című verséből. 
Feladat: Keresd meg a kezedben lévő szó párját!

toboz – fenyő
forrás – rög
füst – tűz
árnyék – napsugár
álom – szívdobogás
Jézus – Mária
könny – szem
szó – lehelet
gyümölcs – virág

Variációk
A feladat multimédiás tábla segítségével is megoldható a Szópárosító című tan-
kockán, ahol a szavak egy részét kép vagy hang helyettesíti (elérhető a Reftantá-
ron).

Vedd figyelembe!
Ha az osztálylétszám 18-nál több, egészítsük ki a szókártyákat hasonló szópárok-
kal! Lényeg, hogy minden gyereknek jusson szó.
A párosítás nem könnyű, vannak egyértelmű és kevésbé egyértelmű kapcsolatok. 
A mozgásos párkeresés inkább az egyéni problémamegoldó gondolkodást akti-
válja, a tankockát közösen oldhatjuk meg a gyerekekkel.
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4.2b Megszólítás 
• Miért is kerültek párba az előbbi szavak? 
• Mi a közös a párok kapcsolatában? Figyeljétek meg a következő versben!
Olvassuk fel Egyed Emese: Megszólítás című versét az utolsó szó (édesanyám) 
nélkül! 
Lemaradt a vers utolsó sora, ami egyetlen szó. Vajon mi lehet az? 

Ötleteljünk, a szavakat fel is írhatjuk a táblára! Végül karikázzuk be pirossal az 
„édesanyám” szót, ha szerepel a gyűjtésünkben! Ha nem, vegyük elő az előre 
megírt édesanyám-szóképet, és helyezzük el a táblán! 
Keressük meg a szöveggyűjteményben is a verset!
• Miért helyénvaló az „édesanyám” megszólítás az adott dolgok, szópárok eseté-

ben? (A származásra, eredetre utaló kapcsolatokról, relációkról van szó.)
• Milyen szópárral tudnánk még kiegészíteni a verset? (például leves mondja 

fazéknak, só tengernek stb.) 

Variációk
Választható biblikus feladat: 
Hogyan teremtette Isten az embert? Olvassátok el Mózes első könyve 2. fejeze-
tének 7. versét! Vajon mely szavak szerepelnek a szókártyáinkon is? (por: rög, 
lehelet)
Folytassuk a sort! Mondok egy bibliai történetet, ti pedig keressétek meg a hozzá 
illő szót a szókártyákon!

Teremtés – szó
Bűneset – könny
Ábrahám áldozata – tűz 
Kánaán kikémlelése – gyümölcs 
Angyali üdvözlet – Mária
Húsvét – Jézus

Milyen szópárral tudnánk még kiegészíteni a verset, ami bibliai történetre utal? 
(például öröm mondja bánatnak – Jézus feltámadása; kő mondja pataknak – 
Dávid és Góliát; stb.) 

Interaktív feladat: Bibliai szópárok című tankoca (elérhető a Reftantáron).
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Gondolkodjanak el a 
gyerekek születésük idő-
szakáról, ébredjen ben-
nük vágy az erről való 
beszélgetésre, egymás 
előtt és a szüleikkel is.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers néma olvasása, 
értelmezése
Kérdések gyűjtése, írása
Kötetlen beszélgetés

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Ismerjék meg a gyerekek 
a népköltészet egyik 
legszebb természeti 
képét az anya-gyermek 
kapcsolatra, és idézzék 
fel édesanyjuk egy-egy 
fontos szavát, gondola-
tát. Ismerjék fel, mikor 
segíthetnek az édesany-
juknak vagy másnak a 
családból.

JEGYZETEIM

4.3 Mesélj rólam

Olvassák el a gyerekek önállóan Csorba Piroska: Mesélj rólam című versét, és 
jelöljék meg azokat a kérdéseket, amelyeket már ők is feltettek vagy feltennének 
az édesanyjuknak!
Írjanak további kérdéseket is, amit szívesen feltennének a születés előtti vagy 
utáni életükkel, a születés körülményeivel kapcsolatban! 

Majd beszélgessünk a vers kérdései és a saját kérdéseik alapján: 
• Kit mi izgat a születés körüli időszakból? 
• Mit tudtok róla, és mi az, ami elmondható a többiek előtt is? 
• Beszéltetek-e már erről édesanyátokkal, édesapátokkal? 
Ha nem, próbáljátok meg, érdemes! Ha igen, tegyetek fel új kérdéseket, vagy csak 
kérjétek meg őket, meséljenek róla! Kérjetek tőlük születésmesét magatokról!

Vedd figyelembe!
A versbeszélőről kiderül, hogy kislány. Hívjuk fel a gyerekek figyelmét, hogy ez ne 
zavarja őket az olvasásban! Fiúk is nyugodtan feltehetnek ilyen vagy hasonló kér-
déseket. A fiúk úgy is olvashatják a verset, hogy kislány helyett kisfiút olvasnak.

A vers nagyon személyes, bizalmas kapcsolatot mutat be a gyerek és édesanyja 
között. Akkor lesz igazán sikere az órának, ha a gyerekek otthon spontán módon 
megnyílnak, közelednek majd édesanyjuk felé. Ezt nem lehet elvárni, házi fel-
adattá tenni. Csupán azzal készíthetjük elő, hogy bizalmat ébresztünk a gyere-
kekben a téma iránt.

4.4 Anya mondja

4.4a Édesanyám sok szép szava 
Hallgassuk meg az Édesanyám rózsafája… kezdetű magyar népdalt (Hegy-
súr, Felvidék), majd olvassuk el hangosan is a szöveget (a hangzó anyag elérhető 
Reftantáron)!

Beszélgessünk az alábbi kérdések segítségével:
• Kihez hasonlítja magát és édesanyját az éneklő? 
• Mi történik a legszebb rózsaággal? Ki lehet ő? Mi történhetett vele?
• Mit jelent számára édesanyja szava?
• Nektek mit jelent édesanyátok szava? 
• Van-e a szavai között olyan, amire jól emlékeztek, ami valamiért nagyon fontos? 
Írjátok le! Röviden megfogalmazhatjátok az emlékezetes szavak születésének törté-
netét is. (A történet megfogalmazása otthoni választható feladatnak is alkalmas.)
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Népdal meghallgatása, 
olvasása
Vers olvasása, értelme-
zése
Beszélgetés
Szövegalkotás, lista 
írása a tenni- és segíteni 
valókról

4.4b Segítenél? 
• Anya minden szavát meghalljuk? 
• Minden szavának engedelmeskedünk? 
• Van-e olyan, aminek nem szívesen?

Olvassák el a gyerekek magukban Erdős Virág: Segítenél? című versét! Keressék 
meg, mit kér anya, és az miért lehet kellemetlen!
Majd beszélgessünk a vers nyomán:
• Mi a versben megszólaló anya visszatérő kérése? Miért kellemetlen ez a gyerek 

számára? Ti mit szoktatok tenni ilyenkor?
• Milyen szülői kérések vannak még elrejtve a versben? (Pakolj össze, Rakj ren-

det, Csukd be a szekrényajtót, stb.)
• És anya? Ő kérés nélkül is segít? Mikor, milyen helyzetben? (Folytassuk szóban a 

verset egy felsorolással!)
• Szavak nélkül is segít? Hogyan? (Ölelés, puszi – és még?)
• Kinek dolga még a segítség? (doktor) 
• És ha már ő sem tud igazán segíteni? Mert a dédi már öreg és kórházban van? 

Akkor mi hogyan segíthetünk a dédinek?
• Mi a „szeretet-dolog” titka a versbeszélő (és a költő) szerint? Te is tapasztaltad 

már? Hogyan?

Önálló feladat beszélgetés után (házi feladatnak is alkalmas):
A „Segítenél?” kérésre fogalmazd meg a saját válaszodat! Írj egy kis listát az 
otthoni teendőidről! Gondold végig, mi a te dolgod, mi a te felelősséged! Majd 
tedd hozzá azt, amivel segíteni tudsz a családban másoknak: anyának, apának, a 
tesó(i)dnak, nagyinak, dédinek!
Gondold végig, milyen helyzetben jön a másiknak a legjobban a segítség! Ha 
készülsz rá, ha figyelsz a másikra, nem fog olyan rosszul esni, hogy segíteni kell. 
Sőt, neked is jobb lesz. Majd meglátod.
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