


FELDOLGOZOTT MŰVEK
Bertóti Johanna: Kérvény
Kovács András Ferenc: 
Télutó

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz
(brosstű, írólap, 
rajzeszköz)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek gondolják 
végig az évszakok, de 
elsősorban a tavasz 
örömeit, szépségeit. 

Kérvény a tavaszhoz
2x45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 

(magyar, kreatív írás, dráma, vizuális kultúra)

Minden gyereknek más a kedvenc évszaka, és természetesen so-
kan szeretik a tavaszt is. Bertóti Johanna verse kapcsán a gyerekek 
felidézik a különböző évszakokkal kapcsolatos asszociációikat, 
összegyűjtik, hogy mi mindent szeretnek ezekben az évszakokban, 
majd egy kérvény formájában meg is fogalmazzák mindezt. Kovács 
András Ferenc versén keresztül a kéréseket a medve szemszögéből 
élhetik át és fogalmazhatják újra a gyerekek.

Áttekintő vázlat
1.1 Tavaszi kérvény  45 perc 

1.1a Évszakasszociációk  10 perc
1.1b Kedvenc évszakunk  15 perc
1.1c Tavaszi kérvények  20 perc

1.2 Tavaszi medvekérvény  45 perc
1. 2a Télutó medveszemmel  10 perc
1.2b Medvefilmek  15 perc
1.2c Medvekérvények  20 perc

Összesen  2x45 perc

A tervezés során döntsük el, hogy nyelvi asszociációs játékkal 
vagy gyűrűsdivel kezdjük az órát! Ha a gyűrűs játék mellett dön-
tünk, szerezzünk hozzá egy alkalmas brosstűt (esetleg többet is)! 
A tűhegyet, amennyiben veszélyesnek találjuk, leragaszthatjuk 
ragasztószalaggal.

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Tavaszi kérvény

1.1a Évszakasszociációk 
Játsszunk asszociációs játékot! A gyerekek az adott évszakhoz kapcsolódva 
mondjanak egy-egy szót vagy gondolatot (maximum egy-két mondatban)!
Mi jut eszedbe, ha azt mondom: nyár, ősz, tél? És végül: tavasz? 

1. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Asszociációs játék, szó-
gyűjtés
Versolvasás
Beszélgetés a versről
Kérvény írása próza- 
vagy versformában
(Gyűrűsdi játék)

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
 (brosstű, írólap, rajzesz-
köz)

1.1b Kedvenc évszakunk 
A gyerekek rendeződjenek évszakonként négy csoportba, lehetőleg az 
alapján, hogy kinek mi a kedvenc évszaka! (Az se baj, ha aránytalanok a csoport-
létszámok, de egy évszak se maradjon ki!)
Gyűjtsék össze közösen, jegyezzék le, majd olvassák fel, hogy miért szeretik az 
adott évszakot! (A lista vázlatos címszavakból álljon, nem kell részletesen kifejteni!)

1.1c Tavaszi kérvények 
A gyerekek olvassák el magukban Bertóti Johanna: Kérvény című versét, 
és figyeljék meg, mi mindent kér a versbeszélő a tavasztól! 

• Ki lehet az, aki a kérvényt írja? Hogyan szólítja meg a Tavaszt? Mire utal a nagy 
kezdőbetű? (Mintha levelet írna neki, és valóságos személy lenne.)

• Gyűjtsük össze a kéréseit!
• A Tavasz felékesíti és kiszínezi az eget, amitől mindenkinek jó kedve lesz. Bertó-

ti Johanna mivel ékesíti, színezi a verset? 
• Gyűjtsünk színeket, fényeket: aranysárga, csillogjon, zöldelljen, égszínkék! 
• Gyűjtsünk rímeket: ma végre / az égre, ékesen / szép legyen, az eső / a mező, 

égszínkék / kékcinkék!
(Minden sorvégi rím három szótagos és gyakran két szóból áll.)

A megbeszélés után minden gyerek saját maga írjon egy rövid, néhány mondatos 
kérvényt a tavaszhoz (vagy a kedvenc évszakához), amelyben megfogalmazza, 
hogy számára melyek a legfontosabb dolgok tavasszal (vagy az adott évszakban)! 
Akinek van kedve, versben is megfogalmazhatja a gondolatait. 

Végül olvassunk fel néhányat a gyerekek írásai közül!

Vedd figyelembe!
A bross francia eredetű szó, és valószínűleg magyarázatra szorul. 
Brosstű: melltű; női ruhán viselt dísztű. 

Variáció
Kezdjük az órát „gyűrűsdi” játékkal, amihez most egy brosstűt használunk. A 
bross lehetőleg olyan színű és formájú legyen, amiről a természet, valamelyik 
évszak juthat az eszünkbe! 

Kijelölünk egy őrszemet, aki nagyon figyel. A gyerekek összeteszik két kezüket, 
a pedagógus is, akinek kezében ott a brosstű. Mondogatjuk vagy énekeljük az 
átalakított játékmondókát, például ötször:

Megy a brosstű vándorútra,
egyik kézből a másikba.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek gondolják vé-
gig újra a tél és a tavasz 
váltásának idejét, most a 
medve szempontjából.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás
Beszélgetés a versről
Szerepjáték mozgással, 
mesélővel (felolvasás)
Kérvény írása prózafor-
mában a medve nevében



A pedagógus közben minél több kezet megérint összetett kezével, és úgy tesz, 
mintha beleejtené a brosst, de csak egyikük kezébe ejti bele. Ötödikre megáll, és 
megkérdi az őrt: Kinél van a bross? Ha az őr elsőre eltalálja, ő lesz a következő 
adogató (átveszi a pedagógus szerepét). Ha nem találja el, őrszemet cserélünk, 
és folytatódik a játék tovább. 

Néhány kör után a brosstű indíthatja a beszélgetést: 
• Mit ábrázol? 
• Melyik évszak jut róla az eszedbe? 
• Milyen lehetne (még) a nyarat, az őszt, a telet, a tavaszt ábrázoló brosstű? Stb.

Óra végén (vagy otthoni feladatként), ha a szövegalkotással elkészültek, leraj-
zolhatják a gyerekek az aranysárga Nap-brosst, vagy tervezhetnek olyan bross-
tű-formákat, melyek a tavaszt jelképezik. 

1.2 Tavaszi medvekérvény

1.2a Télutó medveszemmel 

Kovács András Ferenc: Télutó című verse is kéréssel indul (és fejeződik be), akár 
egy kérvény. Olvassuk fel a verset!

• Itt vajon ki kér? Ki beszél a versben? (Könnyen rájöhetünk, hogy nem a medve. 
De akkor ki a versbeszélő?)

Mint egy filmen, úgy látjuk a versben a medvét. A mozgása árulja el, mi a helyzet. 
• Milyen mozgásokat ír le a vers? Milyen szavakkal érzékelteti ezeket? 

Vedd figyelembe!
Az első kérdésre többféle válasz is elfogadható. Mondhatjuk, hogy a költő beszél, 
ő aggódik a medve miatt. De mondhatjuk azt is, hogy az olvasó beszél, azonosul-
va a szereppel. És mondhatjuk, hogy egy gyerek vagy felnőtt, bárki, aki átérzi a 
medve vágyát, hogy végre jó idő legyen.
A böjt szó is magyarázatra szorul. A nagyböjt időszaka a húsvét előtti 40 napos 
bűnbánati, előkészületi időszak a keresztények számára. A medve számára a böjt 
a téli alvás ideje, aminek a végén a tavasz jeleire vár. Így a medve tavaszvárása a 
húsvétvárással is párhuzamba állítható.

1.2b Medvefilmek 
Kis csoportokban készítsenek a gyerekek egy-egy „természetfilmet” a medvéről! 
Csoportonként lehet egy rendező, egy mesélő, aki felolvassa a verset, a többiek a 
medvecsalád tagjai. 
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Vedd figyelembe!
A csoportok párhuzamosan, egymás mellett játszanak. Nem a produkció a fontos, 
tehát nem kell majd egymásnak bemutatni a „filmet”. Elég most a spontán játék, 
amit a „rendező” igazgathat egy kicsit.

A játék végén beszéljük meg, ki hogyan értelmezte az utolsó sort! Mit jelenthet a 
medve számára „fák derekán citerázni”? (fára mászni? körmöt köszörülni? faké-
reggel zenélni? esetleg mindhármat? vagy valami mást?)

1.2c Medvekérvények 
Mi lenne, ha a medve beszélni és írni is tudna? Fogalmazzátok meg a 
tavaszhoz írt kérvényt a medve nevében! 

Óra végén az arra vállalkozók olvassanak fel néhány medvekérvényt, és 
hasonlítsuk össze az előző, saját nevükben írt kérvényekkel!

Vedd figyelembe!
Itt nem javasoljuk a versformában való írást, jobb, ha levélformában fogalmaz-
nak a gyerekek. Fő feladat a medve „bőrébe bújva”, az ő szemszögéből, az ő gon-
dolataival megfogalmazni a kéréseket. Igazi szerephelyzet, csak most a szerep 
fejben és szövegalkotásban játszódik.

Variáció
A versformára könnyen ráismerhetünk, ha eleget foglalkoztunk már a daktilu-
sokkal. A két daktilusból és egy spondeusból álló fél hexametersor (tá-ti-ti-tá-ti-
ti-tá-tá) következetesen az utolsó versszakban figyelhető meg. Ha marad időnk, 
érdemes vele „citerázni” (ujjal, körömmel ritmust ütni) a padon:

Jó tavasz, ó, gyere tényleg!   – U U | – U U | – –
Medve örüljön a fénynek:   – U U | – U U | – –
már ezután sose fázzék,   – U U | – U U | – –
fák derekán citerázzék!    – U U | – U U | – –

Ugyanez a szabályos fél hexametersor alkotja Weöres Sándor: A tündér című ver-
sét (a 2. osztályos állami olvasókönyvben szerepel: II/14. o.). Első versszaka moti-
vikusan is összecseng, a Télutóban medve citerázik, itt békahadak fuvoláznak:

Bóbita, bóbita táncol,    – U U | – U U | – –
Körben az angyalok ülnek,   – U U | – U U | – –
Béka-hadak fuvoláznak,   – U U | – U U | – –
Sáska-hadak hegedülnek.   – U U | – U U | – – 
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