
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Szabó Lőrinc: 
Szél hozott, szél visz el
Horgas Béla: Szél (rész-
let)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Internet, projektor, 
hangfal

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Rajzlap
Színes fonalak
Olló, ragasztó

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek szélről 
alkotott képe differenci-
álódjon. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zenehallgatás
Vers olvasása, értelme-
zése
Széldefiníciók
Szélképek mozgással
Kreatív írás: versszakok 
a szélről

JEGYZETEIM

Szél hozott
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

(magyar, ének-zene, vizuális kultúra)

A szélről minden gyereknek van tapasztalata, de hogy mi is a szél, 
azt a költők tudják megfogalmazni igazán. A gyerekek most megis-
merkedhetnek néhány ilyen megfogalmazással, majd ők maguk is 
megalkothatják saját szél-képüket szóban, írásban és képben is. 

Áttekintő vázlat
1.1 Szél hozott  45 perc 

1.1a Szél hozott…  20 perc
1.1b Mi a szél  15 perc 
1.1c Megmondom neked…  10 perc

1.2 Fonalkép  45 perc 
Összesen:  2x45 perc

A fonalmaradékokat érdemes előre összegyűjteni, bekérni a szü-
lőktől. Legjobb, ha van egy fonalgyűjteményünk, amit többször is 
felhasználhatunk.

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Szélbeszéd 

1.1a Szél hozott… 
Hallgassuk meg Szabó Lőrinc: Szél hozott, szél visz el című versét Halász 
Judit előadásában (elérhető a Reftantáron), majd olvassuk el a verset közösen!

• Vajon ki lehet a versbeszélő? 
• Mi az, amit megtudunk, és mi az, amit nem tudunk meg róla?
• Kinek és milyennek képzeljük el? 
• Milyen kifejezések, sorok támasztják alá, hogy esetleg maga a szél beszél?

Kis csoportokban próbálják megfogalmazni gyerekek, hogy mi a szél, majd mond-
ják el, mire jutottak!
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Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

1. 
tanegység

20
perc

45
perc



JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Szél ábrázolása vizuá-
lisan.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Fonalkép készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap
Színes fonalak
Olló, ragasztó

1.1b Mi a szél 
A gyerekek olvassák el Horgas Béla: Szél című versét! Mindenki válaszon 
egy-két versszakot, és találja ki, hogyan tudná megjeleníteni mozgással! A vál-
lalkozók jöjjenek ki, mutassák be a versszakra kigondolt mozgásukat, a többiek 
pedig találják ki, melyik versszakra gondolt a mutogató! 

1.1c Megmondom neked… 
A gyerekek saját maguk is folytassák a verset, és fogalmazzák meg, hogy 
nekik mit jelent a szél! 

Használhatják a versben megismert „Megmondom neked…” formulát, és a vers-
formát 8 szótagos páros sorokkal és rímekkel.
De egyik sem kötelező, kitalálhatnak más, rokon formát és versbeszédet is.

1.2 Fonalkép

Horgas Béla: Szél című versét kiválóan illusztrálhatjuk fonalgrafikával, ahol a 
fonalak által kialakított vonalak elég hangsúlyosak és „beszédesek”.
A gyerekek előbb próbálgassák és tervezzék meg „szárazon”, hogy milyen képet 
szeretnének! Vágják le a megfelelő fonaldarabokat, majd ragasztóval rajzolják rá 
a rajzlapra a vonalakat, és ragasszák bele az oda szánt fonalakat!

A Reftantáron elérhető Fonalképek című tankockán látható képek kedvet 
ébreszthetnek az absztrakt ábrázoláshoz. 
Először kérdezzük meg a gyerekeket, mi jut eszükbe az egyes fonalképekről! Mire 
emlékeztetik őket a formák, a vonalak? Melyik képnek milyen címet adnának?
Majd beszélgessünk róla, hogy a szelet milyen vonalakkal, színekkel, fonalritmu-
sokkal tudnák ábrázolni! Ami kifejezheti a szél mozgását, hatását, hangulatát és 
azt a titkot is, ami a természetéből következik.
A képek forrása elérhető a Reftantáron.
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15
perc

10
perc

45
perc


