
JEGYZETEIM 

FELDOLGOZOTT MŰVEK
József Attila: Harma-
tocska
Kántor Péter: Hullámok
Nemes Nagy Ágnes: 
Tavaszi felhők 

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal 

Rajzlap, festőeszközök

Füzet, íróezköz

Vershullámok
Alkotóműhely, párhuzamos műhelymunka 

(magyar, kreatív írás, dráma-tánc, ének-zene, 
vizuális kultúra)

A szél, a pünkösdi lángok az inspiráció, az ihlet forrását is jelö-
lik. Év vége felé közeledve átadhatjuk a terepet a spontánabb, 
műhelyszerű alkotómunkának, ahol a gyerekek művet és műfajt, 
kifejezési és tevékenységi formát választhatnak, és csoport- vagy 
egyéni műveket alkothatnak. Szintézis ez az év során szerzett 

tapasztalatok nyomán, és átvezetés a nyári szünet szabadabb, kötetlenebb lét-
formájába, hogy akkor se hagyják abba az olvasást és az alkotó, teremtő játékot, 
hisz mindez nem iskolához kötött.

Áttekintő vázlat
5.1 Mozgásműhely  25-45 perc 

5.1a Harmatocska  5 perc
5.1b Koreográfia  20-40 perc

5.2 Festőműhely  45 perc 
5.2a Hullámok  10 perc
5.2b Tájhullámok  35 perc

5.3 Hangműhely  45 perc 
5.3a Tavaszi felhők  10 perc
5.3b Hangjáték, versírás  35 perc

Párhuzamosan:  min. 45 perc

A műhelyfoglalkozást (párhuzamos műhelymunkát) kötetlen 
formában, több lehetőség közül választva tartsuk - ennek ér-
demes egy közös, játékos bevezetést adni, amikor a gyerekek 
élményszerűen ismerkedhetnek meg a feldolgozható szövegek-
kel. A bevezető blokkot a pedagógus szervezze meg a választható 

elemekből, illetve saját kreatív ötleteiből!
Minden esetben többféle csoport- és egyéni munkára készítsünk elő anyagokat, 
eszközöket!
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Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

5. 
tanegység



MIT AKARUNK ELÉRNI?
Csoportműhely: közös al-
kotás létrehozása a vers/
dal alapján.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zenehallgatás
Vers/dal előadása moz-
gással, tánccal, ritmuskí-
sérettel

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Csoport/egyéni műhely: 
közös mozgásélményre 
épülő képalkotás a vers 
nyomán.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás, mozgáskísé-
ret, mozdulatjáték
Festés hullámos ecsetvo-
nalakkal

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, festőeszközök

JEGYZETEIM

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Mozgásműhely

5.1a Harmatocska
Hallgassuk meg József Attila: Harmatocska című versét Sebő Ferenc fel-
dolgozásában a Reftantáron!

5.1b Koreográfia 
Készítsetek a dalhoz mozgásos, táncos koreográfiát, amit azután adjatok is 
elő! 
Megtanulhatjátok a dalt, és énekelve, a dalt ritmushangszerekkel kísérve is 
előadhatjátok.

5.2 Festőműhely 

5.2a Hullámok 
Olvassuk fel Kántor Péter: Hullámok című versét, ringatózva, ütemes moz-
gással kísérve, amit a gyerekek is átvehetnek!

Majd indítsunk mozdulathullámot:
Álljunk körbe, a mozdulatmester elindít egy egyszerű mozdulatot – például 
felemeli és oldalra nyújtja a jobb kezét. A mozdulat végén ezt a jobb oldali 
szomszédja megismétli, így halad tovább a mozdulat, amíg ismét a mozdulat-
mesterhez ér. A mozdulat hullámszerűen halad körbe, majd a mozdulatmester 
új mozdulatot indít, ami hasonlóan hullámzik tovább. Néhány sikeres hullámkör 
után mozdulatmestert lehet cserélni. 

Vedd figyelembe!
A vers ütemhangsúlyos, 4|4 sormetszetű sorokból áll, ezért mozgással is könnyen 
ritmizálható.

5.2b Tájhullámok 
Fessétek le a színes, hullámzó dombokat! Az ecsetvonalakkal is követheti-
tek a hullámmozgást, így hullámozni fog az egész kép.

Variáció
Vincent van Gogh képein megfigyelhetjük az ecsetvonalak és a táj hullámzását. 
A Tájhullámok című tankockán néhány hullámzó tájképe szerepel (elérhető a 
Reftantáron).
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JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Csoport/egyéni műhely: 
közös ritmusélményre 
épülő hangjáték és vers 
alkotása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás, ritmizálás
Hangjáték készítése
Kreatív írás: vers hasonló 
ritmussal

5.3 Hangműhely  

5.3a Tavaszi felhők
Olvassuk fel Nemes Nagy Ágnes: Tavaszi felhők című versét!
Megint egy időmértékes vers, és a már sokszor emlegetett adóniszi sor (tá-ti-
ti-tá-tá), spondeusokkal (tá-tá) és anapesztusokkal (ti-ti-tá) váltogatva. Jelölé-
sünkben a szorosabban összekapcsolódó ritmusegységek (kólonok) közé tettünk 
ütemhatár-jelzőt.
Korábbi ritmusgyakorlatainkra építve ritmizáljuk, majd ritmikusan olvassuk a 
verset:

Bodzavirágból, bodzavirágból   – U U – – | – U U – –
hullik a, hullik a sárga virágpor.   – U U – U U | – U U – –

Fönt meg a felhők szállnak az égen,  – U U – – | – U U – –
bodzafehéren, bodzafehéren.   – U U – – | – U U – –

Szállj, szállj, felhő,    – – – –
pamacsos,     U U –

hullj le, te zápor,    – U U – –
aranyos,     U U –
hullj le, te zápor,    – U U – –
égi virágpor,     – U U – –
égen nyíló bodzavirágból.   – – – – | – U U – – 

Vedd figyelembe!
Lásd még a 3. tanegységben Kányádi Sándor: Májusi szellő című versét, ami szin-
tén az adóniszi kólonnal játszik.

5.3b Hangjáték, versírás 
Készítsetek a versből hangjátékot, amit kopogással, ritmushangszerekkel is kísér-
hettek.
Írjatok verset hasonló ritmuselemekkel, ritmusjátékkal! A téma és a hangzás 
lehet más, a vers ritmikája viszont építkezzen hasonlóan!
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