


FELDOLGOZOTT MŰVEK
Lázár Ervin: Virágszemű
Virágok vetélkedése – 
magyar népdal, Nyitra-
egerszeg (Felvidék)
Itt az éneklés ideje – 
Énekek éneke 2,10–13
Ágh István: Életfa

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Növényhatározó, 
növénykönyv

Internet, projektor, 
hangfal 

Temperafestés anyagai, 
eszközei

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék 
meg a virágok vetélke-
dése-motívumot a nép-
művészetben, valamint 
Lázár Ervin meséjén 
keresztül.

Virágok vetélkedése
Minimum 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó és 

képalkotó óra (magyar, természetismeret, 
ének-zene, vizuális kultúra, bibliai áthallással)

Népművészetünk fontos motívuma a virágok vetélkedése, illetve 
az életfa. Lázár Ervin és Ágh István alkotásaiban is megtaláljuk 
ezeket a képeket, melyeknek nemcsak hétköznapi, hanem szakrá-
lis tartalma is van. A gyerekek az irodalmi művek megismerésén 
túl képet kapnak a népművészet világából is a virágok vetélkedé-
se és életfa témakörben. 

Áttekintő vázlat
4.1 Virágok vetélkedése  min. 45 perc 

4.1a Vetekedő  10 perc
4.1b Virágszemű  20 perc
4.1c Virághatározás  min. 5 perc
4.1d Virágok vetélkedése  10 perc

4.2 Sípoltam virágot  min. 45 perc 
4.2a Életfa  10 perc
4.2b Életfaábrázolás  min. 35 perc

Összesen:  min. 2x45 perc

A temperafestés, különösen nagy méretben, elég időigényes, 
amire nem árt egy dupla rajzórát rászánni. Egy tanóra alatt ki-
sebb méretű és vázlatosabb művek készülhetnek, de ez nem vesz 
el semmit a feladat értékéből. A választott időkeretnek megfele-
lően készítsük elő a festés anyagait, eszközeit!

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Virágok vetélkedése  

4.1a Vetekedő 
Minden gyerek válasszon magának egy virágot, és találjon ki néhány gon-
dolatot, hogy az miben szebb, jobb, mint a többi virág!
Neked melyik a kedvenc virágod? Ha a virágok vetélkednének egymással, a te 
kedvenced mivel érvelne, ő miért szebb vagy jobb, mint a többiek? 



Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

4. 
tanegység
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Virágvetekedés
Meseolvasás, beszélge-
tés a műről
Virágmeghatározás
Népdal meghallgatása, 
olvasása, beszélgetés a 
műről

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Növényhatározó, nö-
vénykönyv



Ha vannak rá vállalkozók, akkor egy spontán játékban elő is adhatják a virágok 
vetélkedését. 

Vedd figyelembe!
Vigyázzunk, hogy a vetélkedésből nehogy veszekedés legyen! A „versenyzők” 
érvekkel próbálják meggyőzni egymást!

4.1b Virágszemű 
Lázár Ervin: Virágszemű című meséjében is virágok vetélkedéséről olvas-
hatunk. A gyerekek olvassák el magukban a mesét, közben gyűjtsék ki a virágok 
neveit, és azt, hogy mit tudunk meg róluk!
A műben szereplő virágok:

Karcsú sisakvirág
Fürtös gyöngyike
Tavaszi csillagvirág
Ibolya
Erdei gyöngyköles
Búzavirág
Közönséges gubóvirág

A néma olvasás után beszélgessünk:
• Miben voltak hasonlóak a virágok? Csak abban, hogy kék a színük? 
• Miért gondolta mindegyik szebbnek vagy többnek magát a másiknál?
• Keressünk mondatokat, amelyek azt fejezik ki, hogy az adott virág azt gondolja, 

ő a legszebb! Melyik szó fordult elő a legtöbbször? (én)
Gyűjtsünk szavakat, kifejezéseket, milyen ember az, aki úgy viselkedik, mint ezek 
a virágok!
Hogyan oldotta meg a problémát Mikkamakka? 

Ha van időnk, felolvashatják a gyerekek a mesét dramatizálva is. 

4.1c Virághatározás
A gyerekek ismerjék meg a műben szereplő virágokat! Legjobb, ha maguk 
keresik ki a növényhatározóból vagy Csapody István – Csapody Vera – Jávorka 
Sándor: Erdők, Mezők növényei című könyvéből a virágokat. 
Hét csoportban is dolgozhatnak: minden csoport egy virágot keressen ki! 
A virágok megismertetésének legegyszerűbb módja a Virágszemű virágai című 
tankocka levetítése a Reftantáron.

4.1d Virágok vetélkedése 
Hallgassuk meg a Virágok vetélkedése című népéneket (Nyitraegerszeg, 
Felvidék) az adatközlő énekes (vagy a pedagógus) előadásában, majd olvassuk 
fel a dalszöveget! 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék meg 
az életfa fogalmát, és 
alkossanak maguk is egy 
életfa-képet.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás, beszélgetés
Interaktív multimédiás 
feladat
Festés, képalkotás
Kiállításrendezés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
A3-as rajzlap vagy hul-
lámpapír alap
Temperafestés eszközei

A Reftantáron elérhető az a forrás is, ahol az eredeti hangfelvétel megtalálható.

A gyerekek figyeljék meg, miben más ebben a dalban a virágok vetélkedése, mint 
Lázár Ervin meséjében!
• Miért gondolja többnek magát mindenkinél a búzavirág?
• Miért gondolja magát többnek a szőlővirág?
• Mire utal a két virág? Milyen bibliai történetre, egyházi szertartásra, ünnepre?
• Miért tartja magát a többinél szebbnek, jobbnak a szegfűvirág? 
• Mire utal, mit jelképez itt a szegfű? 

Kapcsolódó
A szegfű, a virágzás képe a szerelem, párkapcsolat, házasság témájához vezet, 
ami nem mond ellent Krisztus áldozatának (vö. Efezus 5,25). Az Énekek énekéből 
kiemelt részlet a tavaszt a tiszta szerelem képeként mutatja fel (2,11–13). 
A beszélgetés végén olvassuk el ezt is a gyerekekkel!

Variáció
A dal Nyitra megyei változatai a Szent Iván-napi tűzugrás szokásához kapcsolódtak.
Egy szövegében eltérő változatot is érdemes meghallgatni, ami közelebb hozza 
a dalt a mai hallgatóhoz. A Reftantáron elérhető a Virágok vetélkedése Bognár 
Szilvi és az EtNoé előadásában.

4.2 Sípoltam virágot 

4.2a Életfa 
Olvassuk el Ágh István: Életfa című versét, és figyeljük meg, milyennek írja 
le a költő ezt a különleges fát!
• Miért fényesedhet felülről? Mi lehet legfelül?
• Mi van a felső ágán? Mi lehet a koronája? 
• Hogyan fejezi ki a költő a tavasz közeledtét? Mi történik a madár első, második, 

harmadik szavára?
• Mit jelenthet az a kifejezés, hogy „sípolok virágot”?

Nézzük meg a Magyar népmesék című rajzfilmsorozat intróját a Reftantáron, és 
beszéljük meg, itt mit „sípolnak” a madarak (az elkövetkező mesét, történetet)!

Vedd figyelembe!
A madár és az életfa a magyar népművészet egyik legfontosabb eleme. Az élet-
famotívum minden tájegységünkön jellemzően megtalálható, sokféle használati 
tárgyon. Az életfa-ábrázolásoknál nem konkrét faábrázolásra kell gondolnunk, 
hanem olyan virágos növényekre, amelyek virágai az emberi élet különböző 
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állapotait mutatják be (bimbó – gyermekkor, kinyílt virág – felnőttkor, hervadó 
virág – öregkor), és általában szakrális jelentésük van, hiszen az eget összekötik a 
földdel. 
Az életfákon gyakran megjelennek madarak, s néha maguk „dalolják ki” az élet-
fát: a madarak dallamívéből rajzolódik ki az életfa motívuma, mint a Magyar nép-
mesék bevezetőjében. A madár tehát az élet ívét, hajlásait és hajtásait, virágait 
dalolja ki a népművészeti alkotásokon. 

4.2b Életfaábrázolás 
A gyerekek nézzék meg az Életfa című tankocka feladatának életfaábrázo-
lásait, és ahol van, keressék meg a madarakat!

Próbáljuk meg sorba állítani a képeket, az alábbi a helyes sorrend:
1.  Csengersimai református templom mennyezete
2.  Csetfalvi református templom mennyezete
3.  Somogyi fafaragás
4.  Kalotaszegi varrottas
5.  Korondi tányér
6.  Hódmezővásárhelyi menyasszonyi láda
7.  Festett szekrény a 19. századból

A gyerekek maguk is fessenek életfát a látottak alapján! Hullámpapírra (karton-
doboz lapra vágva) érdemes festeni temperával, így a kész művek könnyeben 
kiállíthatók, és a festett kazettákra emlékeztetnek. 

A festés és kiállításrendezés egy vagy akár két teljes rajzórát is kitölthet.
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