
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Szilágyi Domokos: 
Akinek a szeme kék… 
(online)
Kiss Ottó: Tükör
Kiss Ottó: A szerelem
Kiss Ottó: 
Én nem tudom
Kiss Ottó: Tegnap Má-
rióval

MIT KÉSZÍTSEK 
ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Internet, projektor, 
hangfal 

Csillagszedő Márió című 
verseskötet

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek gondolkod-
janak szem és szerelem 
mélységeiről a megis-
mert szólásokon, köz-
mondásokon keresztül. 

JEGYZETEIM

Milyen is a szerelem?
2x45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 

(magyar, kreatív írás)

A harmadikos-negyedikes gyerekek számára a szerelem kicsit riasz-
tó, de mégis izgalmas dolog. Ezen az órán a szólások, közmondások 
segítenek abban, hogy a gyerekek megismerjék a szerelemmel kap-
csolatos népi bölcsességeket, Kiss Ottó versei pedig gyerekszem-
szögből mutatják be és teszik átélhetővé a szerelem kérdéseit. 

Áttekintő vázlat
2.1 Milyen is a szerelem?  45 perc 

2.1a Nézzünk farkasszemet!  10 perc
2.1b A szem a lélek tükre  10 perc
2.1c Tükör  10 perc
2.1d Szólások, hasonlatok a szerelemről  15 perc

2.2 Árnyék és csillagok  45 perc 
2.2a A nagymama szerint a szerelem…  20 perc
2.2b Levegővétel  10 perc
2.2c Csillagok a tóban  15 perc

Összesen:  2x45 perc

A rövid, aforisztikus tartalmú versek feldolgozása látszólag nem 
időigényes. Számíthatunk rá mégis, hogy gondolatokat ébreszt, 
és beszélgetésre serkenti a gyerekeket is. Ne féljünk a kényes 
témákról való beszélgetéstől, készüljünk nyitott szívvel az őszinte 
megnyilatkozásokra!

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Milyen is a szerelem?  

2.1a Nézzünk farkasszemet! 
A gyerekek először a padtársukkal nézzenek farkasszemet! Forduljanak 
szembe egymással, hunyják le a szemüket, majd megadott jelre, egyszerre nyis-
sák ki! 
• Ki tud tovább a másik szemébe nézni pislogás nélkül? 
• Ki bírja a legtovább a farkasszemnézést az osztályból?
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2. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

45
perc

10
perc
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Farkasszemnézés
Mondókázás
Vers olvasása és értel-
mezése
Közmondások értelme-
zése, beszélgetés

Ezután mindenki keressen egy másik párt magának: a lányok fiúkat, a fiúk lányo-
kat, és játsszuk el így is a játékot! 

Variáció
Farkasszemnézéshez és a szemtükörhöz is jól kapcsolható Szilágyi Domokos: Aki-
nek a szeme kék… kezdetű mondogatója, ami a szemszíneket sorolja, és öltözteti 
egy-egy képbe. Érdemes megismertetni a gyerekekkel, és mondogatni, csak úgy…
Megtaláljuk többek között a Tündérkert virágai című gyermekvers-antológiából 
közölt válogatásban, amelynek linkje megtalálható a Reftantáron.

2.1b A szem a lélek tükre
Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy ismerik-e a közmondást: A szem a lélek 
tükre! Beszélgessünk róla, mit jelenthet ez! Mi minden tükröződhet a szemünk-
ben? Milyen az, amikor valakinek…

– …sötét a tekintete?
– …ragyog a szeme?
– …elborul a tekintete?
– …mély kút a pillantása?

Mutassák is meg ezeket a gyerekek! 

2.1c Tükör
A gyerekek olvassák el magukban Kiss Ottó: Tükör című versét, majd 
beszélgessünk arról, hogyan változott a közmondás jelentése a költő értelmezé-
sében!

Kapcsolódó
A bibliai „test lámpása” hasonló jelentéssel bír, mint a „lélek tükre”. Ezért érde-
mes a bibliai párhuzamot is megismertetni a gyerekekkel:
„A test lámpása a szem. Ezért ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Ha 
pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Ha tehát a benned lévő vilá-
gosság sötétség, milyen nagy akkor a sötétség!” (Máté 6,22–23)

2.1d Szólások, hasonlatok a szerelemről  15 perc
A Szólások, közmondások a szerelemről című tankocka segítségével a gyerekek 
keressék meg a szerelemmel kapcsolatos szólások és közmondások jelentését! 
Ha van még elég időnk, beszélgessünk arról, hogy melyik szólást, közmondást 
tartják igaznak, melyiket nem, és miért!

Megoldások:
• A szerelem vak. A szerelem nem a külsőt nézni. 
• A szerelem sötét verem. A szerelem olyan, mint a csapda, nehéz belőle kiszaba-

dulni. 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg, 
hogy a szerelem és a 
vele kapcsolatos érzé-
seink nagyon sokfélék 
lehetnek, és sokszor 
csak képekkel tudjuk 
kifejezni.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása és értel-
mezése
Hasonlatok alkotása
Kreatív írás: mese vagy 
szabadvers
Könyvajánlás

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Csillagszedő Márió című 
verseskötet

• A szerelem veszedelem. Veszélyes dolog szerelembe esni.
• A szerelemben több a keserű, mint az édes. A szerelem nemcsak öröm, hanem 

sok bánat is jár vele. 
• Álomban, szerelemben nincs lehetetlenség. Aki szerelmes, bármire képes a 

szerelméért. 
• Úgy élnek, mint a galambok. Nagyon szeretik egymást. 
• Szem szívnek tanácsa, száj szívnek tolmácsa. Nem elég valakit meglátni és be-

leszeretni, beszélni is kell róla.
• Ravasz a szerelem, aranybéklyóval jár. Szép a szerelem, de megkötöttséggel is jár. 
• Szerelmet, füstöt, köhögést nem lehet eltitkolni. Aki szerelmes, azon meglát-

szik. 
• Tűz ég a párnájában. Nem tud aludni a szerelemtől.

2.2 Árnyék és csillagok

2.2a A nagymama szerint a szerelem… 
A gyerekek olvassák el Kiss Ottó: A szerelem című versét, és figyeljék meg, mihez 
hasonlítja a nagymama a szerelmet! Miért?
Beszélgessünk arról, hogy miért gondolkodhat így a nagyi a szerelemről! 
• Mit gondoltok, igaza van, vagy nem? Miért igen, miért nem? 

Majd a gyerekekkel alkossunk új hasonlatokat, esetleg szólásokat a szerelemről! 
Ha nehezen megy, segítsünk nekik:
Ha azt mondom: „A szerelem olyan, mint az égbolt”, szerintetek igaz ez a szólás-
hasonlat, vagy nem? Indokoljátok! Miért igen, miért nem? 
Adhatunk több, akár abszurdnak, viccesnek tűnő példát is:
A szerelem…

…rózsaszál
…csörgő patak
…csörgőkígyó
…tenger-óceán
…chilipaprika

A cél mindenképpen az, hogy a gyerekek maguk is írjanak néhány hasonlatot 
egyénileg vagy kis csoportban, és legyenek képesek meg is indokolni a hasonla-
tukat.

2.2b Levegővétel 
A következő versben milyen hasonlat szerepel?
A gyerekek olvassák el Kiss Ottó: Én nem tudom című versét, majd kis csoportok-
ban beszélgetve indokolják, miért jó (vagy nem jó) hasonlat a szerelemre a levegő! 
Végül közösen összegezzük a csoportok véleményét!
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2.2c Csillagok a tóban 
A záró vers komplex képe már egy összetett hasonlat, amiről csak beszél-
getni és ábrándozni lehet, és persze verset vagy mesét írni.

A gyerekek olvassák el hangosan Kiss Ottó: Tegnap Márióval című versét, majd 
beszélgessünk róla!
• Ki lehet a beszélő (aki megszólal a versben)? 
• Ki lehet Márió? 
• Szerintetek hány évesek lehetnek?
• Mit ígért a társának Márió?
• Teljesítette vagy sem? Miért igen, miért nem? Vitassuk meg!
• Miért csodás, mesei elem a csillagok gyűjtése?

Írjatok egy mesét vagy rövid verset arról, hogy milyen csodálatos tetteket vitt 
még végbe Márió a szerelméért!

Vedd figyelembe!
A meseírás valószínűleg nem fér bele teljesen az órába, így nyugodtan kiadhatjuk 
házi feladatként is. 
A versforma a megismert versekhez hasonló szabadvers legyen. A versbeszéd 
itt annyiban különbözik a prózától, hogy sorokra tördelt „lélegző” beszédről van 
szó, mintha a levegővétel ritmusa tagolná a szöveget. (A „lélegző” versbeszéd ily 
módon kapcsolódik a szerelemhez is, a költő hasonlata szerint.)

Márió a Csillagszedő Márió című verseskötet fiú szereplője. A versbeszélő kislány 
és barátja, Márió még csak óvodások, de játékaik, kapcsolatuk távlatosan „időt-
len”, és akár a tízévesek, akár a felnőttek világát is megidézheti. Ezért alsósok-
nak és felnőtteknek is nyugodt szívvel ajánljuk az egész kötetet, amit érdemes 
megmutatni és ajánlani a gyerekeknek: Kiss Ottó: Csillagszedő Márió (Móra 
Kiadó, Bp, 2002).
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