
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Komáromi kisleány – 
magyar népdal, Dercen 
(Bereg), Bartók Béla 
gyűjtése
Weöres Sándor: Duna 
mellett kopár fa
Weöres Sándor: Túl, túl…

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal 

Füzet, íróeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek képzeljék el, 
milyen lesz az életük, 
amikor már házasok 
lesznek. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Ének, tánc
Versolvasás
Beszélgetés a versekről
Zenehallgatás
Fantáziajáték
Meseírás
Rímkeresés

JEGYZETEIM

Ketten egy ágon
45 perces komplex szövegfeldolgozó és 

szövegalkotó óra 
(ének-zene, tánc, magyar irodalom, kreatív írás)

A szerelem célja a társválasztás, a párkapcsolat, a házasság. Az 
órán a gyerekeknek lehetőségük van arra, hogy a versek, az éne-
kek, a projekciós játék és meseírás segítségével megfogalmazzák 
elképzeléseiket a felnőtt életükről, párkapcsolatukról. 

Áttekintő vázlat
3.1 Ketten egy ágon  45 perc 

3.1a Komáromi kisleány  10 perc
3.1b Ketten egy ágon  10 perc 
3.1c Túl, túl…  25 perc

Összesen:  45 perc

A dalok, a szimbolikus-játékos nyelv oldhatja a kényes téma 
okozta feszengést, kényelmetlenséget. Ennek ellenére számítha-
tunk nagy csendekre és vihogásokra is. Most különösen fontos, 
hogy semmilyen kényszerítő hatás ne zavarja a gyerekeket, a 
megengedhető határáig engedjük a spontán légkör kialakulását!

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Ketten egy ágon

3.1a Komáromi kisleány 
Énekeljük el a gyerekekkel a Komáromi kisleány című magyar népdalt 
(Dercen (Bereg), Bartók Béla gyűjtése), és táncoljunk is rá közösen! Ha a gyerekek 
nem ismernék a dalt, hallgassuk meg Reftantáron a Zeneker Team előadásában, 
és tanuljuk meg! 

Olvassuk el a népdal szövegét! 
• Miről szól valójában? 
• Miért gondoljuk, hogy ez egy szerelmes dal? Keressünk erre bizonyítékokat a 

szövegben!
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3. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

10
perc

45
perc
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3.1b Ketten egy ágon 
Hallgassuk meg Weöres Sándor: Duna mellett kopár fa című versét a 
Hangraforgó együttes előadásában a Reftantáron elérhető linken!

Kérdezzük meg: 
• Milyen madarat (madarakat) idézett meg a furulya hangja? 
• Milyen madár lehet ez a „madárka”?

Olvassák el a gyerekek a verset a szöveggyűjteményből! 
• Beszéljük meg, kik ülhetnek az ágon! A második versszak alapján ki lehet a 

„madárka”?
• Mit jelenthet az, hogy „fütyülünk a világra”? (Például: Nem törődünk vele, akár-

mit is mondanak rólunk.)
• Mit tervezhetnek az ágon ülők (akár madarak, akár szerelmesek), miközben 

fütyülnek a világra?
• Te mit tervezgetnél, ha valakivel így együtt tudnál fütyülni a világra? 
• Milyennek képzeled el a felnőttkorodat a férjeddel/feleségeddel?

3.1c Túl, túl…
Olvassuk el Weöres Sándor: Túl, túl… című versét!
• Miért furcsa a vers első versszaka? 
• Furcsának találjátok-e a második versszakot is? Miért igen? Miért nem? 
• Ezek után beszélgessünk a gyerekkel a családon belüli szerepekről! Nálatok ki 

mos, mosogat, ki főz? Kinek a szava a legfontosabb? 
• Más-e az anyukák és apukák szerepe ahhoz képest, ahogyan ezt Weöres Sándor 

írja? Miben, hogyan? 

Képzeld el, hogy most hupssz! Elrepülsz túl a hegyen, messze túl, ahol bepillant-
hatsz abba a házba, ahol majd a férjeddel/feleségeddel együtt fogsz lakni. Vajon 
mit látsz odabent? Milyen házban laktok, hány gyereketek van, mit csináltok ép-
pen? Írj minderről egy rövid mesét vagy képzelt történetet „Messze túl…” címen!

Végül olvassanak fel a gyerekek az elkészült írásokból! Aki nem tudta befejezni, 
annak maradhat házi feladat is. 

Vedd figyelembe!
Weöres Sándor Túl, túl… című verse a Holdbéli csónakos című mesejáték egyik 
betétdala. A mese, felirata szerint: „Történik a mesés ősidőkben.” A „túl” tehát az 
időre is utal. (A mű 1941-ben született.)
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10
perc

25
perc





Variáció
Keressétek meg a versben a rímelő szavakat, és húzzátok alá! Mit vesztek észre?
Bizony, minden rímszó „túl”, vagy a „túl”-ra rímel. Még a szakaszkezdő „túl, túl” 
is. Ez a vers túl van rímelve. Vajon miért? Mi lehet az a túlzás, amit ki akar fejezni 
vele a költő?

Több rímfajta is megjelenik így a versben:
• bokorrím (halmazrím): több egymás utáni sor rímel egymással
• önrím: ugyanaz a szó ismétlődik
• belső rím: a rímelő egységek ugyanabban a sorban helyezkednek el (lásd a 

versszakok első sorát)
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