
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Mosonyi Aliz: Jó barátok 
boltja
Széchey Rita: Kintsugi
Ladik Katalin: A barát-
ságról

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Kendő

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Internet, projektor, 
hangfal

Rajzlap, írólap, rajz- és 
festőeszközök
Színes papírok, csoma-
golópapírok, újságok stb.
Olló, ragasztó, gyurma

JEGYZETEIM

Egymás szavát is…
2x45 vagy 3x45 perces komplex témafeldolgozó 

órablokk
 (magyar, dráma, kreatív írás, vizuális kultúra)

A barátság kincs, ugyanakkor törékeny dolog. Könnyebb képek-
kel, hasonlatokkal körülírni, mint definiálni. Az írók és költők 
ezért használnak annyi képet, hogy kifejezzék a nehezen elmond-
hatót. A gyerekek most elég sok képpel találkozhatnak, melyeken 
keresztül a barátság lényegéhez közelíthetünk.

Áttekintő vázlat
1.1 Társfelismerők  20 perc 

1.1a Megismerem a hangodat  10 perc
1.1b Ismerlek téged  10 perc

1.2 Jó barátok boltja  25 perc 
1.2a Olvasópárok  10 perc
1.2b Ha én azt mondom  5 perc
1.2c Jóbarát-párbeszéd  10 perc

1.3 Kintsugi  20 perc 
1.3a Fele sem igaz  5 perc
1.3b Barátság-tétel  15 perc

1.3 Barátság-hasonlatok  25 perc 
1.3a A barátságról  10 perc
1.3b Képalkotó barátság  15 perc

1.4 Barátság-képek  20-45 perc 
Összesen:  2x45 vagy 3x45 perc

Legnagyobb előkészületet az órablokk összeállítása igényel, mi-
vel alternatív lehetőségeket is tartalmaz. A csoport befogadóké-
pessége és időkeretünk függvénye, hogy miből mennyit dolgo-
zunk fel, mihez ragaszkodunk, mihez nem. A következő tanegység 
órái is ide kapcsolhatók, akár az órablokk folytatásaként, akár 
egy barátság-sorozat következő részeként (másik napon).

A képalkotáshoz érdemes minél több lehetőséget adni a technika, anyagok kivá-
lasztására.
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Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

1. 
tanegység



JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Jégtörés, a téma elő-
készítése és egymásra 
hangolódás.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Érzékszervi, felismerő 
játékok

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Kendő

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Szerezzenek a gyerekek 
tapasztalatot: Miről is-
merhető fel a jó barát?

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Páros olvasás, szöveg 
értelmezése
Szólás értelmezése
Asszociációs nyelvi játék, 
mondatlánc
Párbeszédalkotás párban

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Képrejtvények (online)

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Társfelismerők

1.1a Megismerem a hangodat 
Bevezető játékként játsszunk szembekötősdit! A bekötött szemű játékos 
igyekszik elkapni valakit, és ha sikerül, megkérdi: „Ki vagy?” Az illető elváltozta-
tott hangon mond egy másik nevet (nem a sajátját), vagy állathangon válaszol. A 
kérdező megpróbálja kitalálni, ki az. Addig keresgél, amíg valakit fel nem ismer.
A szembekötősdi forrása Csukás István: Megismerem a hangodat című játéka, a 
teljes játékleírás elérhető a Reftantáron.

1.1b Ismerlek téged 
A gyerekek válasszanak párt maguknak, ha lehet, a barátjukat! Álljunk tá-
gas körbe úgy, hogy a párok egymástól távol legyenek (nem feltétlenül szemben)! 
A gyerekek kössék be vagy csukják be a szemüket, és nyújtsák ki előre a kezüket! 
Csukott szemmel, mindenki egyszerre induljon el a barátja irányába! Lassan, óva-
tosan haladjanak a gyerekek, és ha „beleütköznek” valakibe, óvatosan tapogas-
sák ki az arcát! Ha valaki úgy érzi, megtalálta a barátját, kiáltson fel:
− Ismerlek téged! Te vagy (és mondja a felismert személy nevét)! 
Ha eltalálta, a barátja hangosan megerősíti (Igen, én vagyok!), és neki is ki kell 
mondania, ki az, aki rátalált. Ha felismerték egymást, és kimondták egymás ne-
vét, kinyithatják a szemüket, nyertek.
A párok egymás mellé üljenek le, mert a továbbiakban együtt fognak dolgozni!

1.2 Jó barátok boltja  

1.2a Olvasópárok 
Olvassátok el párban Mosonyi Aliz: Jó barátok boltja című szövegét!
Beszéljétek meg egymás közt:
• Honnan tudjuk, hogy a két boltos valóban jó barát volt?
• Hallottátok már a szólást, hogy „a veséjébe lát”? Vajon ez mit jelenthet?
• És az, hogy „kitalálják egymás gondolatát is”? Vagy „egymás szájából veszik ki a 

szót”?

Vedd figyelembe!
A feladat lehet csak spontán beszélgetés is, ha a pedagógus úgy érzi, hogy a pá-
rok önállóan, rávezető kérdések, játék nélkül is meg tudják beszélni a lényeget. 
Ebben az esetben a páros beszélgetést zárhatja közös megbeszélés, a szólások 
értelmezésével, amiben segítenek a kivetíthető képrejtvények (elérhetők a Ref-
tantáron).
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A párok jussanak közös 
felismerése a barátság-
gal kapcsolatban.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Igaz-hamis állítás eldön-
tése
Szöveg olvasása és 
értelmezése párban, 
lényegkiemelés

JEGYZETEIM

1.2b Ha én azt mondom 
Játsszunk asszociációs játékot! Kinek mi jut eszébe egy-egy szóról?
A pedagógus kezdjen el egy mondatot, a gyerekek minél több kiegészítési lehető-
séget mondjanak!
Például: Ha én azt mondom hóesés…

te azt mondod: …menjünk szánkózni!
…építsünk hóembert!
…maradjunk a szobában, és olvassunk!
…főzzünk teát! Stb.

Két-három példa után a gyerekek maguk vessenek fel hasonló mondatkezdése-
ket, és a többiek válaszoljanak rá!

1.2c Jóbarát-párbeszéd 
Képzeljétek el, hogy ti vagytok a két jó barát! Mit dúdolgatnátok közösen? 
Alakítsatok ki hasonló, rövid párbeszédeket, mint amilyeneket Mosonyi Aliz mű-
vében találtok! A legjobbat, ami leginkább jellemez benneteket, írjátok is le!

1.3 Kintsugi  

1.3a Fele sem igaz 
Szerintetek mit jelent a kintsugi? Mondok három állítást:
A kintsugi…
1. …egy színházi „becenév”. Régen a színpadtérben elhelyezkedő súgók segítettek 

a színészeknek, ha előadás közben elfelejtették a szövegüket. Ma már digitális 
súgórendszer működik, amelynek irányítója egy stúdióból figyeli az előadást, és 
kintről, fülhallgatóján keresztül súgja a színész fülébe az elfelejtett szöveget. A 
stúdió vezetőjét nevezik a színészek viccesen „kintsugi”-nak.

2. …egy japán eljárás, amivel megmentik az eltört porcelánedényeket. De nem is 
akárhogyan, hanem arannyal ragasztják össze a széttört darabkákat. Így a javí-
tás nem marad rejtve, hanem nagyon is látszik, és a végeredmény szebb lesz, 
mint az eredeti volt.

3. …az étkezéshez használatos villa megnevezése, amely azt jelenti: „bolond 
pálca”. Helyesen Kintsu-gi, melyből a kintsu-tag az evőpálcikát jelenti, a gi (ejts: 
dzsi) pedig azt, hogy bolond, érthetetlen. A szó onnan ered, hogy amikor a 13. 
században az európaiak először eljutottak Kínába, és megmutatták az evőesz-
közeiket, a kínaiak nem értették, miért böködik, szurkálják a pálcikával az ételt 
az európaiak, ahelyett, hogy rendesen használnák, mint az evőpálcát.

Melyik magyarázat lehet az igaz? Mindenki döntse el magában!
Aki szerint az első, emelje fel a kezét! Stb.
A választ megtaláljátok a következő történetben is.
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JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Metaforák, „szoros” 
hasonlatok megisme-
résével a gyerekek ké-
pi-szimbolikus gondol-
kodásának fejlesztése 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szövegértő olvasás, 
kulcsszavak, kifejezések 
összepárosítása 
A metaforák gyűjtése és 
alkotása párban

1.3b Barátság-tétel
Olvassátok el Széchey Rita: Kintsugi című történetét párban, majd gondol-
kozzatok el rajta, mit jelent a barátságban a kintsugi! Fogalmazzátok meg közö-
sen, egy mondatban is (mint egy definíciót) a barátság-kintsugi tételt!

Végül beszéljük meg közösen, mire jutottak a párok!

Bevetíthetjük néhány kintsugi-edény képét is (lásd bővebben a Reftantáron).

1.3 Barátság-hasonlatok 

1.3a A barátságról 
Olvassák el a gyerekek Ladik Katalin: A barátságról című versét, és keres-
sék meg a szavakhoz tartozó tagmondatokat!

alma − amit, ketten eszünk meg,
forrás − melyből folyó lesz,
kabát − mely melegít,
titok − mit ketten osztunk meg.

Variáció
Választható: Ladik Katalin: A barátságról – című interaktív feladat
 a fenti képek azonosítására (elérhető a Reftantáron).

1.3b Képalkotó barátság 
Alkossunk mi is ilyen „szoros” hasonlatokat (metaforákat) közösen!
Néhány példa meghallgatása után alkossunk a gyerekekkel meglepő metaforá-
kat/hasonlatokat a barátságról! Például:
A barátságunk napsütés…
− egy üveg kóla…
− rongyos füzet… stb.
Végül a párok maguk írjanak néhány olyan „meglepő” metaforát/hasonlatot, ami 
leginkább jellemzi a barátságukat!

Vedd figyelembe!
A gyerekek még csak hasonlatokról tanultak, ám a metafora lényegében „szoros” 
hasonlat: a hasonlított és a hasonlító azonosításával keletkezik. Tehát „a barát-
ság olyan, mint az alma” helyett azt mondjuk: „a barátság = alma”.



273

15
perc

15
perc

10
perc

25
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A barátság lényegének 
képi megjelenítése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Képalkotás párban

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, rajz- és festő-
eszközök
Színes papírok, csoma-
golópapírok, újságok stb.
Olló, ragasztó, gyurma

JEGYZETEIM

1.4 Barátság-képek

A barátság-hasonlat képi megjelenítése párban valamilyen képzőművészeti tech-
nikával (festő- és grafikai technikák, montázs, kollázs, kisplasztika stb). A feladat 
lényege, hogy a párok együtt tervezzék meg és valósítsák meg a művüket.

Vedd figyelembe!
Ez a feladat kitölthet egy teljes órát, de részfeladatként is alkalmazható. Mini-
mális időigénye 20 perc. Ha nem szánunk rá teljes órát, az órák időkereteit és 
feladatait át kell rendezni, például a Kintsugihoz kapcsolódó feladatok vagy a 
bevezető játékok szűkítésével.
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