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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Rónay György: 
A farkas és a bárány
– La Fontaine nyomán
Rákos Sándor: 
Bárányhívogató
Kiss Lehel: Húsvéti 
hajren

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Bárányalakhoz:
1. modell:
gyerekenként egy kifújt 
vagy főtt tojás, egy szál 
zseníliadrót, 5x5-ös 
színes papír
2. modell:
újságpapír, 
ragasztószalag, szívószál, 
sötét karton
Mindkét modell:
ragasztó, olló,
alkoholos filc,
háztartási vatta (vagy 
kártolt gyapjú)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A bárányszimbólum 
differenciáltabb meg-
értése.

Bárányhívogató
Minimum 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó és 

szövegalkotó óra (magyar, kreatív írás, technika) 

Húsvétkor a gyerekek gyakran találkoznak a „húsvéti barival”, de 
valójában fogalmuk sincs, hogy mit is jelképez a húsvéti bárány. 
Ezen az órán az irodalom, a kreatív szövegalkotás, a játék, beszél-
getés és kézművesség eszközeivel szeretnénk a bárány szimbólu-
mát jobban megvilágítani a gyerekek előtt. 

Áttekintő vázlat
2.1 A bárány és a farkas  45 perc

2.1a Benn a bárány, kinn a farkas  15 perc
2.1b A farkas és a bárány  15 perc
2.1c Az elveszett bárány  15 perc

2.2 Bárányom, bárányom  min. 45 perc 
2.2a Bárányhívogató  25 perc
2.2b Húsvéti hajren (választható)  (20 perc)
2.2c Bárányom, bárányom  min. 20 perc

Összesen:  min. 2x45 perc

Legelőször is el kell döntenünk, hogy 2 vagy 3 órát szánunk a tan-
egységre. Utóbbi esetben két magyarórával (olvasás + fogalmazás) 
és egy teljes technikaórával számolhatunk. A bárányalak készíté-
sét próbáljuk ki előre, ez alapján tudjuk igazán eldönteni, melyik 
megoldást választjuk! Érdemes mintadarabot is készíteni, amit be 

tudunk mutatni a gyerekeknek. A tojástestű figura alapját (akár kifújva, akár főzve) 
kérhetjük a szülőktől, de ezt tegyük meg időben, hogy el tudják készíteni!

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 A bárány és a farkas

2.1a Benn a bárány, kinn a farkas 
Játsszuk a gyerekkel a jól ismert gyermekjátékot, a Benn a bárány, kinn a 
farkast! A játékosok körben állnak kézen fogva, kívül a „farkas”, belül a „bárány”, 
akit a farkas igyekszik megfogni. A körben állók a bárányt felemelt karokkal áten-
gedik, a farkas előtt pedig lecsapják karjukat. Közben énekelnek, és a dal ütemé-
re emelgethetik a karjukat.
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Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

2. 
tanegység

15
perc

45
perc



MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Énekes, mozgásos játék
Verses mese olvasása 
párbeszédesen – hangjá-
ték készítése
Beszélgetés a mese 
alapján
Animációs film megte-
kintése
Etikai és teológiai 
tartalmú beszélgetés a 
példázat alapján

JEGYZETEIM

Benn a bárány, kinn a farkas.
Hízik a bárány, szárad a farkas.
Szabad vásár mindennek:
gazdagnak és szegénynek.

A Reftantáron megtaláljuk a dal kottáját is.

2.1b A farkas és a bárány 
A pedagógus olvassa fel La Fontaine: A farkas és a bárány címú meséjét 
Rónay György átiratában, érzékeltetve a párbeszédet! 
Majd a gyerekek alkossanak háromfős csoportokat, és készüljenek fel a vers dra-
matikus felolvasására! A vállalkozók bemutathatják a hangjátékaikat.
• Sikerült-e a hangotokkal visszaadni a párbeszéd feszültségét? 
• Milyen hangot ütött meg a farkas? 
• Milyen hangon szólalt meg a bari? 
• Szerintetek volt-e esélye a báránynak ebben a történetben?
• Tett-e valami rosszat a bárány? Vajon miért kötött bele a farkas? 
• Mit tudunk tenni az agresszív, kötözködő emberekkel szemben? Jó stratégia-e a 

védekezés? Működik-e a visszatámadás? 
A választ indokoljátok is!

2.1c A jó pásztor 
Nézzük meg a gyerekekkel újra Az elveszett bárány című animációs filmet 
a Reftantáron!

A gyerekek már jól ismerik a példázatot, itt az ideje, hogy mélyebbre tekintsünk 
benne. Képzeljétek el, hogy ti vagytok a bárány, Jézus pedig a jó pásztor!
A filmben a bárányka nem akart rosszat, csak elcsábította a pillangó, az új kihí-
vás. Pedig a pásztor figyelmeztette a veszélyre. Mikor az erdőben moccanni se 
nagyon bírt a bari, mert beszorult a lába, és meghallotta az ágropogást, nagyon 
megijedt. Hiszen farkas is jöhetett volna! De a pásztor találta meg.
• A ti életetekben volt-e vagy van-e olyan, amikor tudjátok, hogy valamit nem 

szabad megtenni, vagy veszélyes, mégis megteszitek? Tudtok rá példát is mon-
dani?

• Mit éreztek, miután megtettétek a rossz dolgot? 
• Miért érezheti úgy az ember, hogy később szeretné kijavítani, ha valami rosszat 

csinál? 
• Ki lehet-e javítani minden rosszaság következményét? 
Jézus az, aki „helyre” tudja tenni a mi butaságainkat, kijavítja a bűneink követ-
kezményeit. 
• Tudjátok-e, hogyan? 
• Miért igaz az az állítás, hogy Jézus egyszerre a jó pásztor és az áldozati bárány is? 
• Miért fontos nekünk ez a kettős „szerepkör”?
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Érzékenyítés az áldozati 
szerep iránt. A gyerekek 
értsék meg, hogy Jézus 
behívható az életünkbe. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás némán és 
párbeszédesen
Beszélgetés a versről
Versforma vizsgálata: 
jellemző szótagszám
Versírás
Bárányalak készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Bárányalakhoz:
1. modell:
gyerekenként egy kifújt 
vagy főtt tojás, egy szál 
zseníliadrót, 5x5-ös 
színes papír
2. modell:
újságpapír, 
ragasztószalag, szívószál, 
sötét karton
Mindkét modell:
ragasztó, olló,
alkoholos filc,
háztartási vatta (vagy 
kártolt gyapjú)

Vedd figyelembe!
A szeptemberi Pásztorünnep téma Felhőbárányok című tanegységében (01-4/2) 
már foglalkoztunk az elveszett juh példázatával, az animációt is megtekinthettük. 
Ennek függvényében vegyük most újra elő a témát, ami nem baj, ha ismétlődik! 
Hiszen húsvét ünnepén is Jézus áldozatára emlékezünk újra és újra.

2.2 Bárányom, bárányom 

2.2a Bárányhívogató 
A gyerekek olvassák el magukban Rákos Sándor: Bárányhívogató című 
versét, és képzeljék el, ki lehet az, aki megszólal a versben! Ötleteljünk! 
• Ki lehet a versbeszélő? 
• Hány jó megoldás lehetséges?
Válasszunk egy szereplőt (például a pásztort), és valaki az ő nevében olvassa 
hangosan a vers páratlan sorait, a többiek pedig kórusban feleljenek rá a refrén-
nel (Bárányom, bárányom)! Ha a pásztor mondja a szólót, a refrént mondhatják a 
pásztortársak. Váltsunk szerepet, és ismételjük meg újra a hangjátékot! Például:
• szóló: a pásztor fia vagy lánya, kórus: a pásztorcsalád tagjai
• szóló: apa- vagy anyajuh, kórus: a birkanyáj
• Mi mindent csinálna a bárány egy nap? Keressük meg a versben, miért állnak az 
igék feltételes módban! Találgassunk, mi lett a báránnyal!

• Elveszett? 
• Eladták? 
• Levágták? 
• Felfalta a farkas? 
• Vagy valami más történt vele? 

• Ezek után beszélgessünk arról, mit jelent a zsidók számára a páskabárány! 
(Áldozat, ami az Egyiptomból való szabadulásra emlékeztet.)

• A páskabárány, vagyis a húsvéti bárány miért és hogyan jelképezi Jézust? 

Kapcsolódó
A bárányszimbólum összetett, jelen esetben elég annyit kibontanunk, hogy Jézus 
az ártatlan és hibátlan áldozati bárány, akit Isten maga áldozott fel, hogy meg-
bocsáthasson nekünk „rosszaságainkért”, bűneinkért. „Íme, az Isten Báránya, aki 
elveszi a világ bűnét!” (János 1,29)
Majd beszélgessünk arról is, hogy Jézus mindig velünk van, behívhatjuk az éle-
tünkbe, hogy segítsen a mindennapi „rosszaságainkat” leküzdeni!
Végezetül a gyerekek írjanak saját nevükben egy bárányhívogató verset, de úgy, 
mintha az égi bárányt, Jézust hívnák magukhoz: Mikor, milyen helyzetekben lenne 
szükséged Jézus, Isten Báránya segítségére? Próbáld megfogalmazni egy versben, 
Rákosi Sándor versének mintájára! 
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Variáció
2.2b Húsvéti hajren 
Ha a gyerekek fogékonyak a versekre, Kiss Lehel: Húsvéti hajren című ver-
sét is feldolgozhatjuk. A két vers együtt kitesz egy teljes olvasásórát.
A Húsvéti hajren egy kis történetet beszél el, melyben a Zatik („Húsvét”) nevű 
kislány báránykáját viszi felszalagozva a templomtérre. 
• Vajon miért? Mire utalnak a jelek? 
• Miért könnyes a lány? Mit lát a könnyein át?
• Mire utal a bárány angyalként való visszatérése? 
Nyomozzuk ki együtt a versben rejlő történetet!

Játszhatunk kicsit a versformákkal:
Számoljátok meg a Bárányhívogató páratlan és páros soraiban a szótagok 
számát! Mit vesztek észre? (Legtöbbször 5 és 6 szótagos sorok váltakoznak, néha 
a páratlan sorok is 6 szótagosak.)
Számoljátok meg a Húsvéti hajren verssorainak szótagszámát is! Kijön-e a hajren 
versformája? (7+8)
A bárányhívogató vers írásához mindkét versformát felhasználhatják a gyerekek, 
annyi szabadsággal, hogy a rövidebb sorok néha lehetnek hosszabbak is. Tehát 
vagy 5+6 / 6+6, vagy 7+8 / 8+8 lehet a váltakozó sorok szótagszáma.

2.2c Bárányom, bárányom
Készítsünk a gyerekekkel egy kis húsvéti bárányt! A kifújt tojásra erősítsük 
rá a lábakat zseníliadrótból! Egy lábhoz kétszer olyan hosszú zseníliadrót kell, 
mint a tojás kerülete. A dróttal kerítsük szorosan körbe a tojást, csavarjuk meg 
úgy, hogy két láb álljon ki a tojás alján! Ezt ismételjük meg még egyszer, hogy 
meglegyen a bari mind a négy lába! Vágjuk ki, és ragasszuk rá a fülét, rajzoljuk 
meg az arcát (alkoholos filccel, esetleg temperával)! Majd ragasszunk a tojásra 
vattapamacsokat (gömböcskéket)!
Egy változat képekkel és leírással elérhető a Reftantáron.

Vedd figyelembe!
Ha nem kifújt, hanem főtt tojást használunk, akkor nem bírja meg a zseníliadrót 
a barit. Ebben az esetben ne készítsünk neki lábakat! (Vagy legyenek a lábak 
rövidebbek, esetleg dupla szállal hajlítottak. Nem árt előtte egy kis kísérletezés.)

Variáció
Tojás helyett az alaptest összegyűrt újságpapír is lehet, amit ragasztószalaggal 
tekerünk körbe, majd vatta- vagy gyapjúpamacsokkal ragasztjuk tele. Így a test 
alapja teljesen eltűnik. A további lépések szívószál és papírforma ragasztásával is 
megoldhatók. Képekkel és leírással elérhető a Reftantáron.
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