
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Krúdy Gyula: Sipka, a 
híres toronymászó
Zalán Tibor: Ünnep

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Textilzászló, zászlórúd, 
nemzeti színű szalagok
zászló felerősítéséhez 
szükséges eszközök (lét-
ra, zsineg, huzal stb.)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek éljék át, ho-
gyan tudott egy gyerek 
segíteni a honvédeknek. 
Ki az, akinek hasonló 
képességei vannak?

JEGYZETEIM

Sipka
1x45 vagy 2x45 perces szövegfeldolgozó és szöveg-

alkotó óra (magyar, kreatív írás)

A háború a felnőttek dolga, Krúdy Gyula legendameséje azonban 
megmutatja, hogy egy fiatal fiú is kiveheti a részét a csatából, 
ha a saját ügyességét kihasználja. Ám erre nem kerülhetne sor 
az öreg mester bölcsessége nélkül, így a történet a nemzedékek 
összefogását is jól példázza. 

Áttekintő vázlat
5.1 Sipka  45/90 perc 

5.1a Várostrom  5/10 perc
5.1b Sipka  15/20 perc
5.1c Osztályzászló  5/10 perc 
5.1d Sipka naplója  20/40 perc
(Ünnepi szél  10 perc)

Összesen:  45/90 perc

Egy tanóra helyett dupla tanóra keretében is megoldhatjuk a fel-
adatokat. Az osztályzászlóval végzett feladatok fellelkesíthetik a 
gyerekeket, ezért érdemes rá időt és energiát szánni. Vonjunk be 
néhány vállalkozó kedvű szülőt, akik segíthetnek a zászló anyagát 
beszerezni, megvarrni (felkötő pántokkal együtt)! Kész zászlót is 
vásárolhatunk, de mennyivel izgalmasabb a zászlókészítés, ami a 

szülőket is lelkesítheti. És kiderülhet, hogy köztük ki az, aki elég ügyes és rátermett, 
hogy egy ilyen problémahelyzetet megoldjon. 
A zászló szabadtéri elhelyezését is készítsük jól elő - ebbe lehet, hogy az iskola 
gondnokát is érdemes bevonni.

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Sipka 

5.1a Várostrom 
Képzeljétek el, hogy film készül egy várostromról, ehhez keresünk hango-
kat, melyek felidézik az ostromot:
• távolról lovas sereg közeledik: ujjainkkal sűrű tiri-ti-tiri-ti-tiri-ti ritmust kopo-

gunk a padon, előbb halkan, aztán egyre hangosodva
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5. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

5
perc

45
perc



JEGYZETEIM 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Hangutánzó játék
Legendamese olvasása, 
értelmezése
Osztályzászló (szalagok) 
felkötése, zászlókitűző 
személyek választása
Naplóbejegyzések írása, 
felolvasása
(Versolvasás, levonulás, 
zászlóhely keresése, 
zászló kitűzése)

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Textilzászló, zászlórúd, 
nemzeti színű szalagok
Zászló felerősítéséhez 
szükséges eszközök 
(létra, zsineg, huzal stb.)

• gyalogosok is felvonulnak: ütemes, erősödő lábdobogás
• csörögnek a fegyverek: taps, fémtárgyak koccanása 
• eldördülnek az első ágyúlövések: egy-egy nagyobb ütés/csapás a padon
• csatakiáltás hangzik: Éljen a haza! – előbb bátortalanul, majd bátrabban szól
• rohamra indul a sereg: lábdübögés, fegyvercsörgés, harci kiáltások egyszerre
• győzelem: csatakiáltás teljes erővel

5.1b Sipka 
Olvassuk el a gyerekekkel Krúdy Gyula: Sipka, a híres toronymászó című 
legendameséjét! 
Beszéljük meg: Ki az ácsmester, ki az inas? Hogyan tanultak meg régen egy mestersé-
get? Mi a dolga, mi a szerepe a mester mellett az inasnak, majd a mesterlegénynek? 
Hova tűntek a szabadságharc idején a mesterek mellől a legények és inasok? 
Sipka miért nem tarthatott velük? Mivel vigasztalta a mestere? Igaza volt-e az 
öregnek?
Mikor jött el az ő idejük? Milyen akcióban vettek részt? Milyen szerepe volt ebben 
az öregnek és az inasnak? Mihez értett Sipka kiválóan? 
Mivel segítette az akciójuk Buda bevételét? 

Vedd figyelembe!
Beszéljük meg, hogy Sipka nem az ostromlott Budán volt, hanem Pesten, 1-2 km 
távolságra a budai vártól. A másik oldalról csak a nagyobb épületek, templomtor-
nyok látszottak. Akkoriban – jóval az internet és a telefon kora előtt – még csak 
hangokkal (kürtszó, harangzúgás, csatakiáltás) vagy jól látható jelekkel (nappal 
magas helyen elhelyezett lobogó, éjszaka tűzjelek) tudtak hírt adni vagy bátoríta-
ni, figyelmeztetni stb. 

5.1c Osztályzászló 
Vállalkozó kedvű szülők segítségével készítsünk előre nemzeti színű osz-
tályzászlót könnyű textilanyagból! 
Most az órán vegyük elő, a gyerekek kössék fel egy zászlórúdra (például piros 
partvisnyélre), és kössenek rá még nemzeti színű szalagokat, pántlikákat (akár 
minden gyerek felköthet egyet)!
Válasszuk ki a legügyesebb mozgású gyerekek közül, hogy kik lesznek azok, akik 
óra után keresnek majd az udvaron egy jól látható magas helyet, és oda felerősí-
tik az osztályzászlót! Hadd lássa mindenki a suliban, hogy milyen fontos nekünk 
ez az ünnep!

Vedd figyelembe!
A zászló felerősítése történhet a szünetben vagy tanítás után, attól függően, 
mennyi időnk, milyen eszközünk és helyünk van az akcióra. Ha nehéz a feladat, 
érdemes jól előkészíteni, és az iskolagondnokot is bevonni, hogy állítson fel egy 
hosszú létrát, adjon segédeszközöket.
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5
perc

15
perc



JEGYZETEIM

Egyszerűbb esetben egy jól megmászható fa ágán vagy mászóka tetején is elhe-
lyezhetjük a zászlót. 

5.1d Sipka naplója 
Az internet kora előtt a fiatalok nem blogot, hanem naplót írtak, amelyek 
rövid, tömör beszámolók voltak az adott nap eseményeiről, illetve az 
eseményekhez fűződő gondolataikat jegyezték le a naplóírók. Sipka története 
alapján írjátok meg a fiú naplóbejegyzéseit, onnan kezdve, hogy nem vették fel 
honvédnek, odáig, hogy a honvédseregek beveszik Buda várát! A naplóbejegyzés-
ben Sipka leírhatja legtitkosabb gondolatait, vágyait, számot adhat érzelmeiről 
is. 
Nem fontos minden eseményről írni, csak arról, ami Sipka számára fontos, ami 
mélyen érinti és foglalkoztatja őt.

Óra végén a gyerekek olvassanak fel a naplókból egy-egy részletet! Aki nem tudta 
befejezni, otthon folytathatja a naplóírást.

Vedd figyelembe!
A naplószöveg nem összefüggő elbeszélés, hanem tömörítő, mozaikszerű pász-
tázása az eseményeknek és gondolatoknak. Ezért könnyebben megszakítható és 
folytatható, alkalmas házi feladatnak, otthoni alkotómunkának is.

Variáció
Ha egy tanóra helyett dupla tanórán oldjuk meg a feladatokat, a naplóírás folyta-
tódhat a következő óra elején, és a felolvasásra is több idő marad.

Ünnepi szél
Óra végén olvassuk fel Zalán Tibor: Ünnep című versét, majd vonuljunk 
le az udvarra az osztályzászlóval, megkeresni számára a megfelelő helyet, ahol 
mindenki láthatja, és ahol szabadon lengetheti a szél!
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10
perc

20
perc


