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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Börcsök Mária: Faisko-
lában

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz
(rajzeszköz)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek legyenek 
képesek a facsemeték 
nézőpontjával azono-
sulni, és rugalmasabban 
kezelni a sztereotípiákat.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szólánc alkotása
Definíció megfogalmazása
Vers olvasása, értelme-
zése
Tulajdonságcsere
Kreatív írás nézőpont-
váltással

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
(Írólap, rajzeszköz)

Facsemeték
45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 

(magyar, kreatív írás)

Börcsök Mária versén keresztül bepillanthatunk egy mesebeli fa-
iskolába, ahol a tanulók valódi facsemeték. A vers lehetőséget ad 
arra, hogy bemutassuk a nézőpontváltást mint irodalmi eszközt, 
hiszen a fák szempontjából az ő „ragadozóik” a növényevők.

Áttekintő vázlat
1.1 Nézőpont kérdése  45 perc

1.1a Ragadozók  10 perc 
1.1b Ragadozó állatok a faiskolában  10 perc
1.1c Faiskola csemetéi  10 perc
1.1d Egy facsemete naplója  15 perc

Összesen:  45 perc

Döntsük el, hogy az órát a kreatívírás-feladat miatt kibővítjük-e, 
kiegészítjük-e egy fogalmazásórával vagy rajzórával, és eszerint 
szervezzük a napot!

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Nézőpont kérdése  

1.1a Ragadozók 
A gyerekek üljenek körbe, és babzsák- vagy kislabdadobással alkossanak 
szóláncot ragadozó állatok neveiből! A szólánc elve, hogy a következő szó első 
hangja megegyezik az előző szó utolsó hangjával (például: farkas → sakál → 
leopárd → denevér → róka). Semmilyen megkötés nincs, lehet emlős, madár, vízi 
állat, esetleg mesebeli lény is. 
Majd kis csoportban próbálják megfogalmazni, hogy mit is jelent a „ragadozó 
állat”, és közösen írjanak egy definíciót, amit olvassanak is fel a többieknek! 

Vedd figyelembe!
A „ragadozó állat” meghatározása a Magyar Értelemző Szótár szerint: olyan állat, 
amely elevenen elfogott vagy elhullott állat húsával táplálkozik. Most ilyen tág 
értelemben használjuk a fogalmat, tehát nem szűkítjük le a ragadozó madarak 
vagy a ragadozó emlősök rendjére. (A szócikk elérhető a Reftantáron.)



243

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

1. 
tanegység

10
perc

45
perc
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Ha egy állatnév gyűjtőfogalom, akkor az a döntő, hogy van-e a fajai között raga-
dozó. Például a denevérek fajai között van növényevő is, de a többségük rovare-
vő, ezért a denevért elfogadhatjuk ragadozónak.

1.1b Ragadozó állatok a faiskolában 
Olvassuk el hangosan Börcsök Mária: Faiskolában című versének első két 
versszakát, és tegyük fel a kérdést a gyerekeknek:
• Milyen ragadozó állatokat sorolhattak a faiskola diákjai? 
• Vajon számukra ugyanazok az állatok számítanak ragadozónak, mint nekünk? 
• Miért igen, miért nem? Vitassuk meg!

1.1c Faiskola csemetéi 
Olvassák el a gyerekek magukban végig a verset, és gyűjtsék ki a facseme-
ték által felsorolt ragadozó állatokat!
• Miért vicces számunkra, hogy a növényevő állat a ragadozó? 
• Igaz-e ez a gondolat a facsemeték részéről? 
• Miért igen, miért nem?

Keressük meg az indokokat is! Miért ragadozó állat egy facsemete számára 
• az őz,
• a szarvas,
• a vadnyúl?

Miért furcsa kifejezés az „ordas őz” és a „szelíd farkas”? Mit jelez ez a tulajdon-
ságcsere? 
Ismerünk még ilyen tulajdonság-állat szókapcsolatokat, ami nem biztos, hogy 
mindig igaz? Például milyenek lehetnének az alábbi állatok egy tulajdonságcse-
rével?
• gyáva nyúl
• erős oroszlán
• lassú csiga
• bölcs bagoly
• ravasz róka
• lusta lajhár
• iramló szarvas
Vajon az emberek milyennek tűnnek a fák és az állatok számára?

Vedd figyelembe!
Vigyáznunk kell a „sablonokkal” (sztereotípiákkal). Ne mondjuk rá valakire, hogy 
ilyen vagy olyan, csak mert ide vagy oda tartozik! Az ilyen típusú, előítéletes 
megítélés emberek között elég fájdalmas tud lenni. A vers meséjén keresztül 
ezt szimbolikus formában, szerephelyzetben átélhetjük, megérthetjük és 
kibeszélhetjük.
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Variáció
Keressük meg a versben az összes fa- kezdetű szót! Gyűjtsünk további szavakat, 
amelyek „fa” kezdetűek! Keressünk olyan szókapcsolatokat is, amelyek f-betűvel 
kezdődnek!
A szeptemberi Gyerekkuckó című témában találkozhattunk Weöres Sándor: Fais-
kola és Szabó T. Anna: Famese című versével. Megkereshetjük, felidézhetjük most 
ezeket is, és kereshetünk a versekben „fa” kezdetű szavakat. (Lásd 1. tanegység 
7.2 feladat és 5. tanegység; szöveggyűjtemény és online közlés.)

1.1d Egy facsemete naplója 
A gyerekek képzeljék el, hogy ők maguk is facsemeték a faiskolában! 
• Mi mindent tarthatnak furcsának az emberek világában? 
• Mit változtatnának meg? 
• Mi ellen tiltakoznának, és mivel értenének egyet? 
Ezeket átgondolva írjanak meg a gyerekek egy-két rövid naplóbejegyzést egy 
facsemete naplójából!

Vedd figyelembe!
A feladatban új nézőpontváltást jelent, hogy most a fák szemszögéből az embert 
kell jellemezni. Mindez izgalmas kérdéseket és véleményeket hozhat felszínre.
Ha a gyerekek belelendülnek az írásba, valószínűleg nem lesz elég számukra 
15 perc. A feladat befejezését kiadhatjuk házi feladatnak is, vagy egy fogalma-
zásórával, rajzórával összekötve folytathatják a facsemete naplójának írását, és 
illusztrációkat is készíthetnek hozzá.
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