
JEGYZETEIM 

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Turbuly Lilla: Volt egy…
Mészöly Ágnes: Szeretnék 
Luca lenni

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Internet, projektor, 
hangfal

Írólap, rajzlap, rajzeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg 
a versélményeken 
keresztül, hogy egy barát 
elvesztése és a jelenléte 
mit jelent.

Volt egy… 
Van egy barátom

2x45 perces szövegfeldolgozó, 
szöveg- és képalkotó óra 

(magyar, kreatív írás, vizuális kultúra)

A barátság-témát folytatjuk, előbb a veszteség felől közelítve: Mit 
jelent elveszíteni egy barátot. Majd a nyereségre figyelve: Mit je-
lent nekem a legjobb barátom, és mit jelentek én neki. Verseken 
és a legjobb barát írásos, rajzos bemutatásán keresztül tesszük 
személyessé a témát.

Áttekintő vázlat
2.1 Barátság-puzzle  45 perc 

2.1a Bővülő szóstaféta  5 perc
2.1b Verskép-puzzle  20 perc
2.1c Van egy barátom  20 perc

2.2 A legjobb barátom 45 perc
Összesen:  2x45 perc

Ez a két óra az előző tanegység folytatása lehet, de a téma önálló 
feldolgozásra is alkalmas. A két tanegység összevonásával egy 
barátság-témanapot is szervezhetünk.

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Barátság-puzzle

2.1a Bővülő szóstaféta 
Elhelyezkedünk körben, valaki indítja a mondatot, a mellette álló felé 
fordulva mondja, például: Volt egy kabátom… 
Ő is a mellette álló felé fordul, megismétli a mondatot, és megtoldja valamivel, 
például: Volt egy kabátom és egy sapkám… 
A harmadik hasonlóan, például: Volt egy kabátom, sapkám és egy ingem…
A mondat így halad tovább, egyre bővülve, ameddig a játékosok bírják. Ha valaki 
eltéveszti, akkor új mondatot lehet kezdeni.
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Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

2. 
tanegység

5
perc

45
perc



MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mondatbővítő játék
Vers olvasása és rajzos 
értelmezése 
Verspuzzle, beszélgetés 
csoportkörben
Vers önálló olvasása, 
értelmezése
Beszélgetés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Írólap, rajzeszköz

JEGYZETEIM

2.1b Verskép-puzzle 
Turbuly Lilla: Volt egy… című versében is ilyen Volt egy-ek sorakoznak. Mik 
szerepelnek a sorban? Mi lóg ki a sorból? – Olvassátok el a verset!

Az egyik veszteségről rajzolj egy képet, a legjellemzőbbet, amit a versszak alapján 
el tudsz képzelni! (Gyors skiccet, vázlatos rajzot kérünk.)
Ki melyik versszakhoz rajzolt?
Ez alapján alkossatok csoportokat, úgy, hogy egy csoportban mindegyik versszak-
hoz legyen legalább egy kép! 
A képekből, mint puzzle-darabkákból, rakjátok össze a verset! 

Majd beszélgessetek csoportkörben:
• Melyik veszteség mit jelent? Melyik nyert megoldást? Melyik nem? 
• Hogyan fogadhatjuk a veszteségeinket? Mit tehetünk értük? Mit tehetünk a 

pótlásukra? 
• Mit tehetünk egy elvesztett barátért? Hogyan lehet egy sérült kapcsolatot 

meggyógyítani?
• Mit jelent számotokra egy jó barát? Mit jelent a vele való kapcsolat?
• Mi az a barátság-puzzle? Milyen társakból tudnál összeállítani egy bará-

tok-puzzle-t, amibe te is beletartozol?

2.1c Van egy barátom
Mészöly Ágnes: Szeretnék Luca lenni című versében a barátság nem múlt 
idő. Olvassák el a gyerekek önállóan a verset, és gyűjtsék össze, miért szeretne a 
versben megszólaló személy Luca lenni? 

Majd beszélgessünk:
• Ki lehet a versbeszélő? Mit jelent számára Luca? Miért szeretne Luca lenni? 

Milyen kapcsolat van közöttük?
• És Luca ki szeretne lenni? Találunk-e erre is jelet a versben?
• Kettejük kapcsolata alapján mit tudunk elmondani a barátságról?
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20
perc

15
perc



JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek mutassák 
be a barátjukat írással, 
rajzzal.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Jegyzetelés: tulajdonsá-
gok gyűjtése
Kreatív írás: jellemzés, 
elbeszélés, portrévers
Egész alakos portrérajz
Felolvasás, képbemutató

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Írólap, rajzlap, rajzeszköz

2.2 A legjobb barátom

Ki a te legjobb barátod? Mutasd be őt írással és rajzzal is!

Előbb jegyzetelj: Gyűjtsd össze a barátod legfontosabb külső és belső tulajdon-
ságait! Lehet köztük vicces, érdekes, de lehet kellemetlen is, hisz egyikünk sem 
tökéletes. A tulajdonságok közül válassz ki néhányat, ami a legfontosabb, vagy 
legjobban megmutatja a barátod karakterét!

Ezután válaszd ki, hogyan és miről fogsz írni, és fogalmazd meg a gondolataidat! 
Írhatsz
• jellemzést, amiben összefüggően leírod a barátod tulajdonságait;
• elbeszélést, amiben elmesélsz egy rá jellemző sztorit, történetet;
• verset, aminek hangulata úgy ragad magával, mint a legjobb együttlét a bará-

toddal.

Készíts egész alakos rajzot a barátodról, amivel be tudod őt mutatni másoknak is!

Végül a vállalkozók olvassák fel írásaikat, mutassák meg rajzaikat a többieknek! 

Vedd figyelembe!
A feladat kidolgozása kellő időt és egyéni tempót igényel. Előfordulhat, hogy 
nem tudja mindenki befejezni, ezért előre szólhatunk, hogy ne kapkodjanak, a 
befejezés lesz a házi feladat. A felolvasás, bemutatás is maradhat a következő 
órára, ha sokan lemaradnak.



277

45
perc


