


FELDOLGOZOTT MŰVEK
Fecske Csaba: Ha Laurá-
val beszélgetek
Balázs Ágnes: Fagyi
Balázs Ágnes: Julcsi
Papp-Für János: 
Mi a trendi lányoknál?
Papp-Für János: 
Mi a trendi fiúknál?
László Noémi: 
Szerelmes vagyok
(Beney Zsuzsa: Álom)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Kinyomtatott versek

Füzet, íróeszköz

Cédulák, kalap

Titkosíráshoz a gye-
rekeknek: zsíros tej, 
almalé, fültisztítópálca, 
olló, írólapok, tálkák, 
kupakok.
Pedagógusnak: vasaló-
deszka, vasaló

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek éljék át, hogy 
szavak nélkül is lehet 
üzeneteket küldeni 
egymásnak. 

Szerelmes vagyok
4x45 perces komplex témanap 

(magyar, kreatív írás, technika, vizuális kultúra, etika)

A szerelem kimondhatatlan érzés. Annyira, hogy az ember fia 
vagy lánya valósággal megnémul, ha a szerelme közelébe kerül, 
vagy jobb esetben is csak dadog, hebeg-habog. Főleg, ha még 
csak kilenc-tíz éves. A költők is nagyon jól ismerik ezt az érzést, 
és verseik segítségével a gyerekek megérthetik, hogy a szerelem 
nem „ciki”, és hogy nem csak a szavakon keresztül fejezhető ki. 

Áttekintő vázlat
5.1 Beszélgetés némán  45 perc

5.1a Te leszel a párom! 15 perc 
5.1b Beszélgetés Laurával 5 perc
5.1c Titkos levél írása 25 perc

5.2 Mi a trendi?  45 perc 
5.2a Fagyi 10 perc
5.2b Mi a trendi? 35 perc

5.3 Szerelmes vagyok  45 perc 
5.3a Szerelmes vagyok 15 perc
5.3b A szerelem kifejezése 15 perc
5.3c Milyen is ő? 15 perc

5.4 Titkos levél  45 perc
Összesen:  4x45 perc

Titkosírás kipróbálása előre, mintadarab készítése. A titkosírás 
anyagainak, eszközeinek beszerzése. Vasalódeszka biztonságos 
elhelyezése. 

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Beszélgetés némán

5.1a Te leszel a párom! 
A gyerekek álljanak körbe, és szemkontaktussal válasszanak párt maguknak! 
Beszélgessünk egy kicsit arról, hogy lehet-e csak szemkontaktussal kommunikál-
ni! Mi kell ahhoz, hogy két ember szavak nélkül is megértse egymást? 



Miről szól ez 
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Metakommunikációs 
játékok
Versolvasás
Fele sem igaz
Titkos levél írása



A párok csak tekintetváltással adjanak egyszerű utasításokat egymásnak. Például: 
Fogd meg a kezem, add ide a ceruzát, vedd le a cipőd, stb.

Ezek után a gyerekek álljanak újra körbe, és ismét válasszanak párt maguknak 
tekintetváltással! De! Most csak ellenkező nemű párt lehet választani. A lányok 
fiúkat, a fiúk lányokat! Ha megvan a párod, álljatok egymás mellé! 

Vedd figyelembe!
Ez a feladat feltehetőleg sok vihogást, pirulást fog okozni, még az is lehet, hogy 
ellenállást vált ki némelyik gyereknél. Semmiképpen se erőltessük! 

Variáció
Előfordulhat olyan vírushelyzet, vagy egyéb probléma, ami miatt szükséges 
a maszkviselés és a távolságtartás. Ez riasztó, mivel a maszk eltakarja az arc 
nagy részét, és alig látszik a mosolyunk, az arcmozgásunk. De a szemünk jól 
látszik, és lehet vele beszélgetni. Játszhatjuk a szembeszélgetést maszkban, 
távolságtartással, ami emberibbé teszi a vészhelyzet kényszerű megoldásait.

5.1b Beszélgetés Laurával 
A gyerekek olvassák el magukban Fecske Csaba: Ha Laurával beszélgetek 
című versét, majd játsszunk fele sem igaz játékot!
Mit gondoltok, miért történnek ezek a dolgok a vers szereplőjével, amikor Laurá-
val beszélget? Először hallgassátok meg a négy lehetőséget, azután válasszátok 
ki, melyik lehet igaz!
Lehetőségek:
Azért érzi így magát, mert…
a.) …influenzás, és hamarosan lázas lesz.
b.) …allergiás a macskaszőrre.
c.) …szerelmes Laurába.
d.) …beszédhibás.

5.1c Titkos levél írása 
• Ki lehet a versben a beszélő? Olvassa fel a verset egy bátor fiú!
• Lehetne kislány is a beszélő? Olvassa most fel a verset egy bátor lány, úgy, hogy 

Laura helyett fiúnevet mond! (Megadhatjuk mi is a fiúnevet, lehetőleg olyat, 
amilyen nevű fiú nincs az osztályban.)

Amikor nem tudunk beszélni, segíthet az írás. Képzeld el, hogy te vagy a versben 
megszólaló! Egy csomó mindent el szeretnél mondani Laurának/Bencének, de 
nem megy, ezért levelet írsz neki. Vajon mit írnál? Fogalmazd meg a gondolatai-
dat néhány mondatban!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Differenciálódjon a 
gyerekek másik nemről 
kialakult képe.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Tudatszöveg olvasása és 
értelmezése
Szituáció eljátszása 
mozgással
Versolvasás
Listaírás, vita, ötletelés 
csoportmunkában

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Fénymásolt versek (cso-
portonként egy-egy)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg, 
hogy a szerelem nem 
„ciki”, hanem teljesen 
normális jelenség. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása és értel-
mezése
Beszélgetés, szituációs 
játék a vers alapján
Közös lista készítése
Saját lista készítése

5.2 Mi a trendi?  

5.2a Fagyi 
Olvassuk el Balázs Ágnes Fagyi, valamint Julcsi című szövegeit, és beszél-
gessünk!
• Ki beszél, ki mondja ezeket a gondolatokat? 
• Mit érezhet Julcsi iránt? 
• Hogyan próbálta ezt kifejezni? 
• Mi lett az eredménye az igyekezetének? 
• Ez hogyan hatott rá? 
• Mit gondoltok, miért nem törte le a „kudarc”?

Vállalkozó lány-fiú párok játsszák el a fagyis történetet csak mozgással! 

5.2b Mi a trendi? 
A gyerekeket osszuk fiú és lány csoport(ok)ba! Minden csoport kapja meg 
Papp-Für János: Mi a trendi lányoknál? vagy Mi a trendi fiúknál? című versének 
saját nemére vonatkozó fénymásolt példányát! 
Először a saját nemükre vonatkozó verset olvassák el egyénileg a szöveggyűjte-
ményből, majd vitassák meg minden állítását, hogy szerintük igaz-e vagy sem! A 
fénymásolt példányon a fiúk kék filctollal, a lányok pirossal jelezzék, hogy szerin-
tük mi a trendi és mi nem a vers sorai közül! 

Ha ezzel elkészültek, kérjük el a megjelölt verseket, majd osszunk ki egy-egy új 
példányt, de most úgy, hogy a lányok a fiúk versét, a fiúk a lányok versét kapják 
meg! Hasonló módon jelezzék, hogy szerintük mi a trendi és mi nem!
Vessük össze a táblázatokat, és derítsük ki, hogy mi a trendi a lányok, és mi a 
trendi a fiúk szerint!

Végül a csoportok írjanak ötleteket, hogy mivel lehetne kiegészíteni vagy módo-
sítani a verseket! 

5.3 Szerelmes vagyok  

5.3a Szerelmes vagyok 
A gyerekek olvassák el László Noémi: Szerelmes vagyok című versét!
Legelőször is beszéljük meg, miért szerepel a versben a románóra, évharmad, és 
mi az a rici-pici! 
A gyerekek kis csoportokban beszéljék meg, hogyan derülhetett ki, hogy a beszé-
lő szerelmes Tamásba! Azután játsszák is el a szituációkat! 



45
perc

10
perc

35
perc

45
perc

15
perc

JEGYZETEIM

77



MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Cédulák, íróeszköz
Kalap



Vedd figyelembe!
László Noémi 1973-ban Kolozsváron született, és ott is végezte a tanulmányai 
nagy részét. Így általános iskolai emlékei is az erdélyi gyerekek életét idézik fel.
A rici-pici az amőbához hasonló játék, 3x3-as négyzetrácsos papíron játsszák a 
gyerekek. Felváltva rakják az x-eket és a köröket. Az nyer, akinek hamarabb sike-
rül egy sort (három jelet egy vonalban) kitöltenie. A sor vízszintesen, függőlege-
sen és átlósan is ér (László Noémi közlése).
Ha van időnk az órán vagy szünetben be is mutathatjuk a játékot a gyerekeknek. 
Feltehetőleg a tic-tac-toe néven ismert játékról van szó, amiről a Reftantáron 
olvasható további információ.

5.3b A szerelem kifejezése 
• Hogyan reagált Tamás arra, hogy kiderült, szerelmes belé az osztálytársa? 
• Mit gondoltok, miért reagált így?
• Ha ő is szerelmes belé, hogyan kellett volna azt kifejeznie? 
• Vajon mit tehetne azért Tamás, hogy ő is szelídebben fejezze ki az érzelmeit?
A gyerekek a gondolataikat néhány mondatban írják le egy-egy cédulára NÉV 
NÉLKÜL! Dobjuk be egy kalapba, majd beszéljük meg az ötleteket! 

5.3c Milyen is ő? 
Beszéljük meg a vers alapján, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezik 
Tamás! Gyűjtsük össze együtt!
Majd mindenki írja le saját magának (egy cédulára), hogy milyen tulajdonságok-
kal kellene rendelkeznie annak a fiúnak/lánynak, akibe bele tudna szeretni!

Vedd figyelembe!
Ez a lista nagyon bizalmas, kezeljük mi is így! Senkinek sem kell megmutatnia vagy 
felolvasnia! A feladat lényege, hogy a gyerekek gondolják végig ezt a kérdést.

Variáció
Észrevehetjük közben azt is, hogy a versbeszélőnek milyen kapcsolata ala-
kul Bocskaival. Vajon mi lesz ebből? Barátág? Jó padszomszédság? Vagy újabb 
szerelem? A vers mintha ezen a ponton titkosan beszélne: el van rejtve benne a 
lehetőség, de nem mondja ki. Érett csoporttal ez a szál is jól kibontható.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A titkosírási technika 
elsajátításával játékos 
módon, szerephelyzet-
ben élhetik át a gyerekek 
a téma izgalmát.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Titkos levél írása „látha-
tatlan” betűírással

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Gyerekeknek: zsíros tej, 
almalé, fültisztítópálca, 
olló, írólapok, tálkák, 
kupakok.

Pedagógusnak: vasaló-
deszka, vasaló

5.4 Titkos levél 

A szerelmesek titkos üzeneteket szoktak egymással váltani. Ezen az órán megta-
nulunk láthatatlan „tintával” írni, ami nem más, mint a tej vagy az almalé.

Otthon mi is próbáljuk ki technikát, mielőtt bevinnénk az osztályba!
Egy fültisztító pálcikáról vágjuk le a vattát! Egy kis csövecskét kapunk. Ez lesz 
a tollunk. A 100%-os almalevet vagy a zsíros tejet töltsük ki pici edényekbe 
(ásványvizes üvegek kupakja is megfelel a célra). A fülpálcikát a tejbe vagy az 
almalébe mártva fogunk írni. A folyadék átitatja a papírt, ezért csak nyomtatott 
nagybetűvel érdemes írni, különben mire megszárad, összefolyik az írásunk. 
Ehhez a feladathoz jobb a sárgásabb színű papír, ezért írólapot használjunk! Ha 
megírtuk a titkos üzenetet, szárítsuk meg a lapot! Így teljesen eltűnik az írás, és 
csak akkor bukkan elő, ha vasalóval átvasaljuk a lapot.

A gyerekeknek vigyünk be egy „láthatatlan írással” megírt lapot, vasalódeszkát, 
vasalót, és mutassuk be, hogyan működik a titkosírás!
Minden gyerek írjon egy pár szavas titkos üzenetet a szerelmének a saját nevé-
ben vagy a megismert versszereplők nevében! 
Aki szeretné, annak át is vasalhatjuk a titkos levelét, hogy lássa, valóban műkö-
dik a titkosírás.

Vedd figyelembe!
A forró vasaló balesetveszélyes. Csak akkor végezzük el ezt a feladatot, ha meg 
tudjuk előzni a balesetet! A gyerekek kezébe a vasaló ne kerüljön, a vasalást csak 
a pedagógus végezze!

Variáció
A titkos levél mellé készíthetünk tükrös szívet is, ami hagyományosan szerelmi 
ajándék, egyfajta „titkos levél” volt a népi kultúrában. Beney Zsuzsa: Álom című 
verséhez kötve zárhatjuk így le a témanapot. Lásd bővebben az Egyéb ötletek 
első versfeldolgozását (6/1)!
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