
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Kollár Árpád: 
Ki mondta?
Csorba Piroska: 
Ami nem tanulható

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Babzsák 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Fedezzük fel, hogy nem 
csak az iskolai tanulás 
vezet tudáshoz.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szó- és gondolatlánc
Vers olvasása és értel-
mezése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Babzsák 

JEGYZETEIM

Ki mondta?
45 perces komplex szövegfeldolgozó óra bibliai 

kapcsolódással (magyar, hittan, kreatív írás)

Az állatok honnan tudják, amit tudnak? Ha rácsodálkozunk a 
természetre, egy sereg kérdést feltehetünk és a kérdéseinknek 
nem lesz vége. Ahogy a világnak, a teremtmények sokaságának 
és csodáinak sincs vége, talán ez a Teremtés legnagyobb csodája. 
A két vers erre a titokra nyit kaput a befogadóban. Célunk, hogy 

a gyerekek felismerjék és elfogadják ezt a kinyílást, és teljenek meg ők is kérdé-
sekkel, rácsodálkozással és hálaadással.

Áttekintő vázlat
5.1 Tanulás, másképp  20 perc 

5.1a Mit tudunk, mit tudnak?  10 perc
5.1b Ami nem tanulható  10 perc

5.2 Kérdések és válaszok  25 perc 
5.2a Ki mondta?  5-10 perc
5.2b Mit alkotott még Isten?  5 perc
5.2c Hálaadó imádság írása  10-15 perc

Összesen:  45 perc

A bevezető játékhoz szükség van egy babzsákra, amit egy plüssál-
lat is helyettesíthet.

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Tanulás, másképp  

5.1a Mit tudunk, mit tudnak? 
A gyerekek körben ülnek, a pedagógus dobja nekik a babzsákot. Aki el-
kapja, mondjon valamit, amit tud, ami nagyon jól megy neki!

Majd amikor a babzsákot dobjuk, egy-egy állat vagy növény nevét mondjuk. Ők 
vajon mit tudnak jól? Sokféle nevet mondjunk, de szerepeljenek köztük azok is, 
amelyek Csorba Piroska versében megtalálhatók: rigó, fecske, macska, hal, rózsa, 
méhek, pillangók!
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Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

5. 
tanegység

10
perc

20
perc



JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék 
fel, hogy kéréseinken 
keresztül is Istenre és 
teremtett művére cso-
dálkozhatunk rá

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása és értel-
mezése Kérdőszavak 
kigyűjtése, bibliai párhu-
zam felismerése
Kreatív írás: hálaadó 
imádság próza vagy 
szabadvers formában 
(gondolatritmus)

5.1b Ami nem tanulható 
Olvassák el a gyerekek Csorba Piroska: Ami nem tanulható című versét, 
majd beszéljük meg, mi mindent tudnak az állatok maguktól!
Ezek után beszélgessünk arról, mit tud az ember önmagától, mi az, amit nem 
tanítanak meg neki! Honnan tudjuk ezeket a dolgokat?

Problémafelvetés: Csak az iskolában van tanulás? 
• Amikor csak ellesünk és utánzunk valamit, az nem tanulás? 
• Amikor kipróbálunk valamit, és ha sikerül, megismételjük, az nem tanulás?
• Hogyan tanul a kisbaba járni, beszélni? 
• Hogyan tanulunk az iskolán kívül?

Vedd figyelembe!
Az állatok is tanulnak, amint az Móra Ferenc: Madarak iskolája című írásából 
kiderül (lásd a 2. tanegységben). Az állatok tanulása mégis más, mint az embe-
ré, aki sok mindent az iskolában tanul meg. Csorba Piroska a „maguktól” tudást 
(indirekt tanulást) állítja szembe a direkt tanulással.

5.2 Kérdések és válaszok  

5.2a Ki mondta? 
A gyerekek olvassák el Kollár Árpád: Ki mondta? című versét, és válaszol-
janak a címben feltett kérdésre! Gyűjtsék össze a versben található összes kérdés 
indító szavait:

Honnan van…
Ki mondta…
Ki akarta…
Ki hagyja…

A kérdésekre ki tudja a választ?
Ki lehet ez a mindent alkotó (és tudó)? (Isten)

Kapcsolódó
Jób könyve hasonlóan sorolja kérdéseit, amikor a Teremtő nagyságára, fenségére 
akar rámutatni. Ez a kérdéssorolás a Biblia jellemző gondolatritmusa, fokozó, épít-
kező jelleggel. (Lásd többek között: Jób 38,22–41; 39,26–30; vö. Példabeszédek 30,4!)

5.2b Mit alkotott még Isten? 
A Teremtés hét napja című tankocka segítségével elevenítsük fel a terem-
tés napjait (elérhető a Reftantáron)!
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5
perc

5-10
perc

10
perc

25
perc
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5.2c Hálaadó imádság írása 
Írj egy rövid, hálaadó imádságot, amivel kifejezed, milyen dolgokért vagy 
különösen hálás Isten teremtett világából.
Írhatod folyamatos szövegként, de sorokba is tördelheted, mint egy verset. 
A megismert két vers jól bemutatja, hogy egy versnek nem kell feltétlenül 
rímelnie és szabályos sorokba rendeződnie. Elég, ha a gondolatok, a kifejezések 
ismétlődnek benne.

Variáció
A feladatot előkészíthetjük egy szóláncjátékkal. 
Folytassátok a sort!
Köszönöm Istenem a tengert, mert imádom a mélytengeri halakat.
Köszönöm Istenem, hogy van kezem, mert nagyon szeretek rajzolni.
Köszönöm Istenem a kiserdőt, mert olyan jó benne sétálni. Stb.

Vedd figyelembe!
A gondolatritmus, ami a szabadversnek és zsoltárimának is „motorja”, próza és 
versformában is ugyanúgy hat. A műfaji megkülönböztetést nem kell a gyerekek-
nek tudni. Ám a gondolatok ismétlődése, a gondolatritmus is olyan dolog, ami 
könnyen, szinte „magától” megy, nem kell tanulni. Nem is kell félni tőle. És nem 
„szóismétlés”, nem fogalmazási hiba. Mértékkel lehet élni vele.
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10-15
perc


