
JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Hallás és képzelet 
fejlesztése, érzékszervek 
bevonása a történet 
belsővé tételéhez.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Trombitajelek megisme-
rése, kipróbálása hang-
utánzással, mozgással
Mese olvasása és értel-
mezése
Összehasonlítás egy 
bibliai történettel 
Mesei karakterek képzelt 
feladatai

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Biblia
Esetleg fúvós hangszer

Egyéb ötletek
FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 A trombitás  

6.1.a Trombitajelek 
Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy régen a csatában zászló- és trom-
bitajelekkel irányították a sereget! Mi lehetett ennek az oka? 
Hallgassunk meg néhány trombitajelet a Reftantárról!

Tanuljuk meg a trombitajeleket a gyerekekkel! Mivel trombitán nem tudnak ját-
szani, hangutánzással („tattarázással”) utánozzuk a trombita hangját! 
Ha esetleg van olyan gyerek, aki fúvós hangszeren tanul játszani, és hajlandó 
megtanulni a jeleket, akkor játszhatunk „valódi” katonai szemlét. A gyerekek fel-
sorakoznak, és fúvós hangszer hangjára „teljesítik a parancsokat”. A parancstelje-
sítés az esetek többégében képletes (például takarodónál lehunyjuk a szemün-
ket, menetnél egyhelyben járunk stb). 

6.1b A törpe trombitás 
Olvassuk fel Krúdy Gyula: A törpe trombitás című legendameséjét, majd 
beszélgessünk róla!
• Hogyan tudott hadi dicsőséget szerezni a törpe trombitás? 
• Milyen képességek kellettek a haditetthez? 
(Trombitafújó készségeken és bátorságon kívül jó stratégiai érzék, különben 
vakmerősége kudarcba is fulladhatott volna. Vajon mennyire játszott szerepet a 
törpe trombitás hite?)

Olvassuk fel a gyerekeknek a Bírák könyvéből azt a részt is, amikor Gedeon 300 
fős seregével legyőzi a midianitákat (Bírák 7,15–25)! Keressünk párhuzamokat a 
két történet között! 

6.1c Mesecsatarend 
Képzeljétek el, hogy a szabadságharc idején a honvédeket meseszereplők 
is segítették! 
• Ki mit csinálna egy csatában, hol lenne a helye? 
• Miben segíthetné a győzelmet egy tündér, egy sárkány vagy éppen Vasgyúró, 

Fehérlófia, esetleg a három kismalac?
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Hozzuk közelebb a rég-
múltat a gyerekhez egy 
történelmi hős emberi 
vonásainak (karakte-
rének) kibontásával. A 
zsinórozás alapjainak 
tanulásával a kezünk is 
„emlékezik”, miközben 
újat alkot.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Éneklés menetlépéssel
Versolvasás
Kreatív írás: mese, levél
Zsinórozás alapjai: lapos 
fonások tanulása

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Színes, vastag fonalak, 
olló, ragasztószalag

JEGYZETEIM

6.2 Huszárkodás

6.2a Menetelés 
Énekeljük el a Kossuth Lajos azt üzente című dalt, és meneteljünk rá (1. 
versszak)! (Kottával együtt elérhető a Reftantáron.)

6.2b Kisbaconi Huszár János 
Olvassák el a gyerekek Benedek Elek: Huszár János című versét! Majd 
válasszanak az alábbi kreatívírás-feladatok között!
• Írjatok mesét Kisbaconi Huszár János életéről (hiszen eléggé mesébe, mondába 

illő alak)! 
• Miért álhatott be huszárnak? 
• Miért hagyta ott a családját? 
• Mi történt a csatákban? Kikkel ütközött meg?

• Írjátok meg Kisbaconi Huszár János levelét a feleségének, legjobb barátjának, 
amelyben leírja, miért állt be huszárnak! Vagy egy csata után beszámol arról, mi 
történt vele.

Végül a vállalkozók olvassanak fel az írásaikból!

Vedd figyelembe!
Kisbacon nevezetes hely, Sepsiszentgyörgy közelében található székely falu. Egykor 
vasbánya és vasolvasztó is volt itt, ahol Gábor Áron, a szabadságharc híres tüzér-
tisztje öntötte az ágyúit. Itt született és itt halt meg Benedek Elek (1859–1929), a 
nagy mesemondó, szülőháza ma emlékházként működik. Itt született Benedek Elek 
unokája, Lengyel Dénes író is, akinek Régi magyar mondák című könyve közismert.

6.2c Zsinórozás 
A huszárok mentéjét zsinórozás, paszomány díszítette, amely lapos sza-
lagból, zsinórból készült változatos mintázat volt. Lapos zsinór többféle fonással 
készíthető, legegyszerűbb az ötös lapos fonás, ezzel érdemes kezdeni. Tanítsuk 
meg a gyerekeknek ezt a fonásformát, amellyel egyszerű és szép karkötők készít-
hetők! A Reftantáron elérhető videofelvétel segít a lépések megtanulásában.

A hat szállal való fonás sem sokkal nehezebb, nagyon szép lapos fonatot ad.
Haladóknak ajánlható a hétszálas vagy „körmönfont” fonás is. A Reftantáron 
találunk videót, leírást ezekről.

Vedd figyelembe!
Az ötös fonást valóban egyszerűbb úgy megtanulni, ha először öt különböző 
színű fonalat fonunk. 
Ha már jól ismerjük a fonás menetét, kísérletezhetünk különböző színösszeállítá-
sokkal, színritmusokkal. Így a nemzeti színekkel is többféle variáció alakítható.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Történeti tények, 
információk elbeszélő 
stílusban való megis-
mertetése.

6.3 Ünnepi műsor március 15-ére 

A téma során feldolgozott versek, dalok és történetek alkalmasak arra, hogy 
belőlük ünnepi műsort állítsunk össze. Melléjük informatívabb szövegeket is 
válogathatunk, ehhez ajánljuk még az alábbi írásokat:

Gracza György: 1848. márcus 14. (részlet) (online)
Lengyel Dénes: Damjanich tábornok vacsorája (online)
Gyárfásné Kincses Edit – Gyárfás Endre: Egy angol utazó Pesten 1848-ban (online)
Komjáthy István: Hol van Petőfi sírja? (online)
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