


FELDOLGOZOTT MŰVEK
Csorba Piroska: A pi-
ros-fehér-zöld zászló
Petőfi Sándor: Szabad-
ság, szerelem!

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Piros, fehér és zöld, kör 
alakúra kivágott karto-
nok, papírszalagok
filctollak, ragasztó
(Kokárdához szükséges 
anyagok, eszközök)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A hazafias nevelés is az 
érzékeléssel, érzelmek-
kel kezdődik – ezt sze-
retnénk feladatainkkal 
erősíteni.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szóasszociáció a kokár-
da színeire
Vers olvasása, értel-
mezése közösen és 
csoportmunkában
Vita, beszélgetés
Papírkokárda összeál-
lítása
(Kokárdakészítés)

Piros-fehér-zöld
1x45 vagy 2x45 perces szövegfeldolgozó óra, kokár-
dakészítéssel (magyar, vizuális kultúra, technika)

A 3-4. osztályos gyerekek valószínűleg nem tudják, mit jelentenek 
a nemzeti színeink. A kokárda színeinek segítségével erősíthetjük 
bennük a hazafiasság érzését. 

Áttekintő vázlat
1.1 Piros-fehér-zöld  45 perc 

1.1a Piros-fehér-zöld  15 perc
1.1b Lobogó Petőfi  15 perc
1.1c Erő-hűség-remény  15 perc

1.2 Kokárdakészítés  45 perc
Összesen:  1x45 vagy 2x45 perc

Színes karton körlapok kivágása, szalagok beszerzése, előkészíté-
se. Jó, ha előre kitaláljuk, a közös nagy kokárdánkat hová tudjuk 
majd elhelyezni, úgy, hogy a szalagjai lobogni tudjanak.

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Piros-fehér-zöld 

1.1a Piros-fehér-zöld 
Vágjunk ki egy nagyobb piros, egy közepes fehér, és egy kisebb zöld kört 
kartonpapírból! Helyezzük őket egymásra, mintha kokárda lenne, és rajzoljuk kör-
be ceruzával a köröket! Így a piros és a fehér kartonon egy-egy körív alakul ki. Ebbe 
írjanak majd a gyerekek! 
A gyerekeket osszuk három csoportba! Az első csoport kapja meg a piros, a máso-
dik a fehér, a harmadik a zöld körlapot, és mindenki írjon rá egy szót, ami arról a 
színről eszébe jut (a piros és a fehér körnek csak a „szélére” írjanak)! Nem baj, ha 
ugyanaz a szó többször is szerepel! Olvassuk fel, melyik színre mely szavak kerül-
tek, beszéljük meg, melyek voltak az adott szín legjellemzőbb szavai! 

1.1b Lobogó Petőfi 
Olvassuk el Csorba Piroska: A piros-fehér-zöld zászló című versét! Nem 
baj, sőt helyénvaló, ha nevetnek azon, hogy Petőfi Sándort lobogónak gondolta 
az ovis gyerek. 



Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

1. 
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MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Piros, fehér és zöld, kör 
alakúra kivágott karto-
nok, papírszalagok
filctollak, ragasztó
(Kokárdához szükséges 
anyagok, eszközök)



Vitassuk meg, miért tartjuk viccesnek, hogy a zászló Petőfi Sándor!
Minden csoport keressen a saját színén olyan tulajdonságokat, amelyek Petőfi 
Sándorra is jellemzőek!

Majd beszéljük meg a piros-fehér-zöld szín heraldikai értelmezését:
A 19. századi romantikus értelmezés szerint a piros sáv az „erőt”, a fehér a „hűsé-
get” és a zöld a „reményt” szimbolizálta. A trikolór (három szín szerinti tagolás) a 
francia forradalomra is utalt. 
A szöveg forrása a Reftantáron megtalálható.

1.1c Erő-hűség-remény 
Vitassák meg a gyerekek a már kialakított három csoportban, hogy az 
erő-hűség-remény hármasa miért volt jellemző Petőfire, majd számoljanak be a 
vita eredményéről! 
A vitához használhatják az olvasókönyvet és a benne található Petőfi-verseket, 
illetve a szöveggyűjteményben közölt Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem! című 
versét is!

Vedd figyelembe!
A 3-os és 4-es állami olvasókönyvekben találkozunk Petőfi ikonikus Nemzeti 
dalának részletével, illetve a teljes verssel (3. o. II/28. o.; 4. o. II/86. o.). Negyedik 
osztályban több Petőfi-vers is sorra kerül még:a János vitéz egy részlete (I/19), 
Füstbe ment terv (II/17), A bánat? egy nagy oceán (II/104).
A Szabadság, szerelem! című vers nehéz témát érint, de nem nehezebbet, mint a 
közeledő húsvét Jézus áldozatával. Itt a szerelméért és a hazájáért áldozatot hoz-
ni kész költő szólal meg, és nem a levegőbe beszél. Fontos szempont az is, hogy 
ez egy „születésnapi vers”, hiszen a költő 1947. január 1-jén, a 24. születésnapján 
írta. Talán ezért ilyen jövőbe látó, a legvégső célt is megfogalmazó a vers.

Végül ragasszuk össze a papírkokárdát közösen! Ragaszthatunk rá piros, fehér és zöld 
szalagokat is, majd helyezzük el olyan helyen, ahol szabadon loboghat Petőfiként!

Variáció

1.2 Kokárdakészítés 
Ha van rá lehetőség, készítsünk a gyerekekkel kokárdát!
A Reftantáron elérhető linkeken többféle klasszikus kokárda elkészítéséről és új 
ötletekről is olvashatunk.

Vedd figyelembe!
Örök vita, hogy mi a kokárda helyes színsorrendje. A Szeretlek Magyarország, Ref-
tantáron elérhető cikkéből kiderül, hogy mindkét sorrend elfogadható, de a kívül 
piros kokárda „csinosabb”.

 JEGYZETEIM

84

15
perc

45
perc


