
Pedagógus ötlettár 

REFORMÁTUS TANANYAGTÁR KIADVÁNYOK

GÓLYAHÍR 
IRODALMI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY

3–4. osztály

Március, Április, Május

 Miklya Luzsányi Mónika és Miklya Zsolt



Kiadja: a Református Tananyagfejlesztő Csoport
Budapest, 2021
reftantar.hu

A tananyag fejlesztői: Miklya Luzsányi Mónika és Miklya Zsolt

Illusztrálta: Sásdi Laura, Séllei Nóra
Olvasószerkesztő: Farkas Judit
Korrektor: Dávid Andrea

ISBN: 978-615-5834-14-1

Minden jog fenntartva.
 
Tördelés, grafikai munka, nyomdai előkészítés: Rezessy Szabolcs 
 
Nyomtatta és kötötte: Printingo Kft.

A fejlesztés Magyarország Kormánya támogatásával, az EGYH-KCP-16-P-0127 számú projekt keretében valósul meg.

Reftantár



Tartalom

BEVEZETŐ 12

Tavaszodó – Március
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 (magyar, kreatív írás, ének-zene, vizuális kultúra, testnevelés, tánc és dráma)  51
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6. tanegység Egyéb ötletek  57
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 (ének-zene, tánc, magyar irodalom, kreatív írás)  68
 • Komáromi kisleány – magyar népdal, Dercen (Bereg), Bartók Béla gyűjtése
 • Weöres Sándor: Duna mellett kopár fa
 • Weöres Sándor: Túl, túl…

4. tanegység A kék kolibri • 3x45 perces komplex szövegfeldolgozó és képalkotó óra
 (magyar, természetismeret, vizuális nevelés)  71
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4. tanegység Toborzó • 4x45 perces komplex témanap 
 (magyar, kreatív írás, ének-zene, tánc és dráma, technika)  93
 • Arany János: Nemzetőr-dal
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 • Krúdy Gyula: A törpe trombitás – online
 • Benedek Elek: Huszár János – online
 • 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

NAGYHÉT, HÚSVÉT  104
1. tanegység Játszótársam, Jézus • 45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 
 (magyar, kreatív írás)  105
 • Gárdonyi Géza: A gyermek
 • Kassák Lajos: Harangszó

2. tanegység Bárányhívogató • Minimum 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 
 (magyar, kreatív írás, technika)   107
 • Rónay György: A farkas és a bárány – La Fontaine nyomán
 • Rákos Sándor: Bárányhívogató
 • Kiss Lehel: Húsvéti hajren
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 (magyar, ének-zene, tánc és dráma, technika)  113
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 • Hava nagila – Abraham Zevi Idelsohn (1918) – héber dal és nyers fordítása
 • Gyertek, dicsérjük együtt – magyar dalszöveg a Hava nagila alapján

5. tanegység Páska és húsvét • 3x45 perces komplex témanap 
 (magyar, kreatív írás, ének-zene, tánc és dráma, technika)  117
 • Varga Gyöngyi: Húsvét Jézus korában
 • Miklya Luzsányi Mónika: A legnagyobb szeretet
 • Szabó Lőrinc: Lóci verset ír 
 • Ma van húsvét napja – magyar népi szokásdal, Túrricse (Szatmár)

6. tanegység Húsvét előtt és után • 3x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 
 (magyar, kreatív írás, ének-zene, tánc és dráma, vizuális nevelés)  120
 • Kuczka Péter: Golgota 
 • Jézus halála – Márk evangéliuma 15,33–34.36.37–41
 • Móra Ferenc: Út a hajnalba (részlet)
 • Túrmezei Erzsébet: Húsvét után (részlet)
 • Miklya Zsolt: Kart karba öltő

7. tanegység Egyéb ötletek  124
 • Mándy Stefánia: Virágvasárnap – online
 • József Attila: Kertész leszek – online
 • Kiss Lehel: Napnyi gránátalma – online 
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Szeles zug – Április
TAVASZI MEZŐK 126
1. tanegység Gólyahír • 45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 
 (magyar, kreatív írás, ének-zene)  127
 • Sarkady Sándor: Gólyahír 
 • Börcsök Mária: Megjelent

2. tanegység Titkok titka • 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 
 (magyar, kreatív írás, természetismeret, ének-zene, vizuális kultúra)  129
 • Döbrentey Ildikó: A titkok titka
 • Kányádi Sándor: Erdő, erdő…

3. tanegység Iringó és Imola  • 3x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 
 (magyar, dráma, vizuális kultúra, technika)  133
 • Miklya Luzsányi Mónika – Miklya Zsolt: Iringó és Imola (részlet)
 • Kiss Benedek: Fény ácsol színpadot

4. tanegység Falusi reggel • 3x45 perces komplex szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 
 (magyar, ének-zene, technika)   136
 • Weöres Sándor: Falusi reggel
 • Zelk Zoltán: Mint kiscsibék
 • Géczi János: Ha nem ég a mécses

5. tanegység Tavaszi kirándulás hangokkal, versekkel • Többórás kirándulás, 
 séta interaktív feladatokkal (magyar, testnevelés, természetismeret)  141
 • Gyárfás Endre: Hallgasd a csendet!
 • László Noémi: Kérdezgető 
 • Gyárfás Endre: Árnyék és fény

6. tanegység Az ég meg én • Minimum 45 perces szövegfeldolgozó óra (magyar, vizuális kultúra) 144
 • Szabó Lőrinc: Az ég az ablakon

7. tanegység Egyéb ötletek  147
 • Nagy László: Elzengett a zápor – online
 • Weöres Sándor: Ha nap süt a rétre – online

BOLONDOZÁSOK  149
1. tanegység Zoknipofájú • 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 
 (magyar, kreatív írás, vizuális kultúra, technika, dráma)   150
 • Bella István: Zoknipofájú vers

2. tanegység A bolond falu  • 2x45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 
 (magyar, dráma, kreatív írás)  153
 • A bolond falu – magyar népmese

3. tanegység Furcsa álmok • 45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 
 (magyar, kreatív írás)  156
 • Kiss Benedek: Furcsa álmok
 • Kollár Árpád: Dalocska

4. tanegység Pityi Palkó • 45 perces szövegfeldolgozó óra (magyar, etika, hittan)  159
 • Benedek Elek: Pityi Palkó
 • A toronyépítés – Lukács evangéliuma 14,28–30

5. tanegység Lámpakór • 3x45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 
 (magyar, kreatív írás, egészségtan)  161
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 • Barak László: Lámpakór
 • Romhányi József: Sírfeliratok (részletek)

6. tanegység Halandzsázás • 3x45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó témanap 
 (magyar, vizuális kultúra, dráma, kreatív írás)  165
 • Dániel András: Lista
 • Zalán Tibor: Halandzsa és / És halandzsa
 • Dániel András: Szótár
 • Csoóri Sándor: Csínytevő ökör
 • Eörsi István: Hogyan készül a vers?

7. tanegység Egyéb ötletek  169
 • Tamkó Sirató Károly: Mondjam még?
 • Weöres Sándor: Orbán – online
 • Zelk Zoltán: Egyenes meg görbe – online
 • Erdős Virág: Tizennyolc tojás – online

DALNOKOK HÁZA  172
1. tanegység Olyan, mint… • 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó, szöveg- és képalkotó óra 
 (magyar, kreatív írás, vizuális kultúra)  173
 • László Noémi: Csendkirály
 • Krusovszky Dénes: Olyan az este

2. tanegység A fába szorult hernyó • 2x45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 
 (magyar, dráma, kreatív írás, vizuális kultúra)  176
 • Lázár Ervin: A fába szorult hernyó
 • Egy, kettő, három, négy… – magyar népi mondóka, Nagymácséd (Mátyusföld)

3. tanegység Színes világ • 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó és képalkotó óra 
 (magyar, vizuális kultúra)  179
 • Miklya Luzsányi Mónika: Bíborlila ég (Cerka Tinka és a Szürke lord – 1. rész)
 • Nemes Nagy Ágnes: Lila fecske

4. tanegység Az én kedvencem… • 3x45 perces komplex szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 
 (magyar, kreatív írás, ének-zene)  182
 • Balázs Imre József: Kedvenceim
 • Farkas Beáta: Lecke
 • Luther Márton: Erős vár a mi Istenünk (Ref. ék. 390:1)
 • Marot Kelemen: Szívemet hozzád emelem – Szenci Molnár Albert fordítása (Ref. ék. 25:1)
 • Bizalom Istenben – Dávid zsoltára (Zsoltárok 57,8–11) 
 • Beney Zsuzsa: Rajz

5. tanegység Lalák és lilik • 5x45 perces komplex témanap 
 (magyar, kreatív írás, ének-zene, testnevelés, technika)  187
 • Egy, kettő, három, négy… – magyar népi mondóka, Nagymácséd (Mátyusföld)
 • Békés Márta: Énekóra
 • Bella István: Vers Lilikének
 • Buda Ferenc: Fűzfa, gólya, béka
 • Janicsák István: Zivatar
 • Szepesi Attila: Hangok a szélben

6. tanegység Egyéb ötletek  194
 • Kovács András Ferenc: Hajnali csillag peremén 
 • Zalán Tibor: Rózsa a holdon – online
 • Tamkó Sirató Károly: Mamagol – online
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IDŐCSAVAR  197
1. tanegység Idővonal • 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 
 (magyar, természetismeret, lakóhelyismeret, vizuális kultúra, kreatív írás)  198
 • Tamkó Sirató Károly: A Pasaréten
 • Tamkó Sirató Károly: Mamagol – online

2. tanegység Csodafiú-szarvas • 1x45 vagy 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó és 
 választhatóan kép- és szövegalkotó óra 
 (magyar, ének-zene, vizuális nevelés, kreatív írás)   204
 • Ahol keletkezik – regösének (részlet), Dozmat (Vas megye) 
 • Nagy László: Csodafiu-szarvas

3. tanegység Ősember és ősgyerek • Minimum 45 perces komplex szövegfeldolgozó óra vagy 
 több órás témanap (magyar, vizuális nevelés, ének-zene, testnevelés, 
 ember és társadalom)  207
 • Csoóri Sándor: Ősember és ősgyerek
 • Tamkó Sirató Károly: Kattentotta

4. tanegység Lovagok között  • 45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 
 (magyar, kreatív írás)  213
 • Ijjas Tamás – Lackfi János: A világ legrövidebb meséi (részletek)
 • Szepesi Attila: Kőkirály

5. tanegység A mi harangunk • 3x45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 
 (magyar, társadalmi ismeretek, ének-zene, dráma, kreatív írás)  215
 • Szólnak a harangok a toronyban… – gyermekének kottával – online
 • Gyárfás Endre: A mámai harangok
 • Krúdy Gyula: Rákóczi harangja
 • A Rákóczi-harang valós története – A www.magyarharangok.hu cikke alapján 
 • Rónay György: Esteledik

6. tanegység Egyéb ötletek  220
 • Békés Márta: Duna-avatás
 • Schein Gábor: Három anya szült engemet – online
 • Buda Ferenc: Kőből rakott mese – online
 • Vörös István: Kő vagy fa – online
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Májusfa – Május
A SZERETET HAJLÉKA – ANYÁK NAPJA 222
1. tanegység Buba éneke • 45 perces komplex szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 
 (magyar, kreatív írás)  223
 • Weöres Sándor: Buba éneke

2. tanegység Mi, együtt… • Témanap vagy interaktív foglalkozás szülőknek és 
 gyerekeknek Anyák napjára (magyar, kreatív írás, vizuális kultúra)  225
 • Macskássy Katalin – Fekete Anna: Mi mondtuk anyuról – online
 • Koppány Csenge: Anyunak – Mészöly Ágnes: Neked te lány
 • Csík Mónika: Mama-rajz (részletek) (teljes vers online)

3. tanegység Az én anyukám • 3x45 perces komplex szövegfeldolgozó, szöveg- és 
 képalkotó óra (magyar, vizuális nevelés, kreatív írás)  230
 • Szabó Imola Julianna: Télidő
 • Miklya Luzsányi Mónika: Madarak anya szemében
 • Miklya Zsolt: Anyu két keréken

4. tanegység Megszólítások • 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra (magyar, kreatív írás) 233
 • Egyed Emese: Megszólítás
 • Csorba Piroska: Mesélj rólam 
 • Édesanyám rózsafája – magyar népdal (Hegysúr, Felvidék)
 • Erdős Virág: Segítenél?

5. tanegység Esti ima • 45 perces komplex szövegfeldolgozó óra (magyar, kreatív írás)  238
 • Visky András: Esti ima

6. tanegység Egyéb ötletek  240
 • Miklya Zsolt: Anyu két keréken
 • Ratkó József: Zsoltár
 • Beney Zsuzsa: Hogyan vártalak – online
 • Kuczka Péter: Anyám keze – online
 • Ladik Katalin: Babaváró – online
 • László Noémi: Amikor nagy leszek – online
 • Mándy Stefánia: Anyának szóló – online

MADARAK ÉS FÁK  242
1. tanegység Facsemeték • 45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 
 (magyar, kreatív írás)  243
 • Börcsök Mária: Faiskolában

2. tanegység Madarak-fák napi forgó • 6x30 perces komplex, interaktív csapatverseny 
 (magyar, természetismeret, ének-zene, tánc és dráma, 
 testnevelés, vizuális kultúra)  246
 • Géczi János: A gesztenyefának
 • Nemes Nagy Ágnes: Cifra palota
 • Zelk Zoltán: Mi illőbb az égre
 • Hogyan tanultak meg énekelni a madarak? – lett népmese 
 • Arany László: Krisztus-mondák
 • Melyik fa vagyok én? Melyik madár vagyok én? – online
 • Gryllus Vilmos: Kárókatona
 • Móra Ferenc: Madarak iskolája
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3. tanegység Isten madárkája • 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó és bábkészítő, 
 bábjátékos óra (magyar, vizuális kultúra, dráma)  252
 • Móricz Zsigmond: A kóró és a kismadár

4. tanegység A pártfogók • 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó és formaalkotó, 
 téralakító óra (magyar, vizuális kultúra)  255
 • Móra Ferenc: A pártfogók

5. tanegység Ki mondta? • 45 perces komplex szövegfeldolgozó óra bibliai kapcsolódással 
 (magyar, hittan, kreatív írás)  258
 • Kollár Árpád: Ki mondta?
 • Csorba Piroska: Ami nem tanulható

6. tanegység Madárportrék • 45 perces komplex szövegfeldolgozó óra szöveg- és
 képalkotással (magyar, kreatív írás, vizuális kultúra)  261
 • Miklya Zsolt: Kúszósapkás csuszka
 • Szepesi Attila: Fészekrakó őszapók
 • Nemes Nagy Ágnes: Láttam, láttam
 • Géczi János: Gólya-vers
 • Géczi János: Rigó-vers

7. tanegység Egyéb ötletek  265
 • Géczi János: Gólya-vers
 • Géczi János: Rigó-vers 
 • Áprily Lajos: Koncert – online
 • Buda Ferenc: Esteledik – online
 • Devecseri Gábor: Állatkerti útmutató (részletek) – online
 • Varró Dániel: Badar madárhatározó (részletek) – online
 • Hermann Ottó: A madár szava értelmezve (részlet) – online
 • Kormos István: A fecske meg a szalmaszál – online

TESÓK ÉS BARÁTOK 269
1. tanegység Egymás szavát is… • 2x45 vagy 3x45 perces komplex témafeldolgozó órablokk 
 (magyar, dráma, kreatív írás, vizuális kultúra)  270
 • Mosonyi Aliz: Jó barátok boltja
 • Széchey Rita: Kintsugi
 • Ladik Katalin: A barátságról

2. tanegység Volt egy… Van egy barátom • 2x45 perces szövegfeldolgozó, szöveg- és 
 képalkotó óra (magyar, kreatív írás, vizuális kultúra)  275
 • Turbuly Lilla: Volt egy…
 • Mészöly Ágnes: Szeretnék Luca lenni

3. tanegység Nagyon testvérek 1. • 45 perces komplex szövegfeldolgozó óra (magyar, dráma)  278
 • Radnóti Miklós: Ági és én

4. tanegység Nagyon testvérek 2. • 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra
 (magyar, dráma, kreatív írás)  281
 • Lázár Ervin: Nagyon testvérek
 • László Noémi: A rossz testvér
 • László Noémi: Jó testvér nem verekszik
 • Kiss Judit Ágnes: A tesó

5. tanegység Sün Balázs • 2x45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra választható 
 rajzos feladattal (magyar, kreatív írás, vizuális kultúra)  285
 • Csukás István: Sün Balázs

6. tanegység Négy szőke • 45 perces komplex szövegfeldolgozó óra (magyar, ének-zene, tánc) 288
 • Döbrentey Ildikó: A négy szőke
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7. tanegység Egyéb ötletek  292
 • Ijjas Tamás: Vidámparkban, saját bőrben
 • Tarbay Ede: A kisróka (online)

SZÉLJÁRTA PÜNKÖSD  293
1. tanegység Szél hozott • 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 
 (magyar, ének-zene, vizuális kultúra)  294
 • Szabó Lőrinc: Szél hozott, szél visz el
 • Horgas Béla: Szél (részlet)

2. tanegység Pünkösdi bújócska • 3x45 perces komplex szövegfeldolgozó és 
 képalkotó témanap (magyar, vizuális kultúra, kreatív írás)  296
 • Lackfi János: Bújócska
 • Az úrvacsora szereztetése – 1Korinthus 11,23–26
 • Weöres Sándor: Mi volnék?
 • Nyilas Atilla: Móci és a szél
 • Dsida Jenő: Egyszerű vers a kegyelemről
 • Túrmezei Erzsébet: Átragyog-e rajtunk? (részlet)

3. tanegység Szélhangok • 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 
 (magyar, ének-zene, természetismeret)  301
 • Kányádi Sándor: Májusi szellő
 • Lázár Ervin: Széllelbélelt

4. tanegység Pünkösdölő • Komplex pünkösdi témanap 
 (magyar, ének-zene, hittan, testnevelés, vizuális kultúra)  306
 • Pünkösdikirályné-járás (részlet) – magyar szokásdal, Vitnyéd (Sopron)
 • Pünkösd története és szokásai
 • Pünkösd reggelén – elmeséli Miklya Luzsányi Mónika

5. tanegység Vershullámok • Alkotóműhely, párhuzamos műhelymunka 
 (magyar, kreatív írás, dráma-tánc, ének-zene, vizuális kultúra)  309
 • József Attila: Harmatocska
 • Kántor Péter: Hullámok
 • Nemes Nagy Ágnes: Tavaszi felhők

6. tanegység Egyéb ötletek  312
 • Megtölteni a termet – legendamese – online
 • Tóth Árpád: Láng – online
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Kedves Kollégánk!
Hogy a kezedben tartod a 3-4. osztályos tanulók számára készült szöveggyűjteményhez kapcsolódó Ötlet-
tárat, már ez is jelzi, milyen fontos számodra az irodalom tanítása, a gyerekek olvasóvá nevelése, amelyhez 
új utakat, ötleteket keresel. Ötlettárunk pontosan erre szolgál. Ha szereted az irodalmat, ha nem ijedsz 
meg az új dolgoktól és megközelítésektől, ráadásul szorult beléd jó adag játékkedv és kreativitás, akkor ez 
az anyag neked való. Ha úgy véled, hogy az iskolai munka nem csupán tantárgyak „letanítása”, hanem az 
egyik legcsodálatosabb művészet, amely során a gyerekek személyiségét fejlesztjük, akkor szintén neked 
való ez a tananyag. Ha szeretsz komplex módon gondolkodni, és hiszel abban, hogy a gyerekek kreativitása 
csodákra képes, akkor is nyugodtan belevághatsz ebbe a munkába. Ha hiszed, hogy Isten a világ minden 
csodájában jelen van, amit érdemes a gyerekekkel felfedeztetni, akkor fantasztikus élményekben lehet 
részed ennek a tananyagnak a segítségével. Ráadásul, ha tanítás során mersz alkotó módon, kreatívan hoz-
zányúlni a tananyaghoz, akkor a legjobb helyen jársz, mert vele inspiráló segítséget kapsz a munkádhoz. 

Az Ötlettár egy keresztény értékrendet közvetítő, tevékenység- és felfedező tanulás alapú, összművészeti 
irodalomtanítási módszerre épül, amely a szerzők több évtizedes pedagógiai és tananyagfejlesztői tapasz-
talatát összegzi. A módszer lényege, hogy a pedagógiai folyamatban sokkal hatékonyabban tudunk ered-
ményt elérni, ha nem „tantárgyat/tananyagot tanítunk”, nem „ismereteket adunk át”, hanem a gyerek teljes 
személyiségét bevonva, azt alkotó módon fejlesztjük. A módszer Howard Gardner sokrétű intelligencia 
elméletén alapul, azaz nemcsak a verbális intelligenciát fejlesztjük, hanem több képességterületet kapcso-
lunk össze, akár egy „tanórán” belül is. A tevékenységek igen sokrétűek, de főleg a gyerekekben meglévő 
elemi játékkedvre, kifejezőkészségre és kreativitásra építünk minden alkalommal.

Az Ötlettárban található foglalkozásterveink nem hittanórákat jelentenek, hanem olyan tevékenységekbe 
vonjuk be a gyerekeket, amelyek keresztény értékrendre épülnek (szeretet, empátia, természetvédelem, 
érzékenyítés, együttműködés, problémacentrikus gondolkodás, felelősségvállalás stb.), így nem egyházi 
iskolában is nyugodtan lehet tanítani a tanegységek jó részét. Ám vannak olyan tanegységek is, amelyek 
kifejezetten bibliai történetekhez vagy egyházi ünnepekhez kapcsolódnak. A tananyagot a Református 
Tananyagfejlesztő Csoport felkérésére fejlesztettük, ezért elsősorban a református, protestáns egyházi 
megközelítést követjük a konkrét hittartalmakat közvetítő órákon. Ám fellehető a tananyagban a szentek 
legendái közül is néhány, hiszen Miklós püspök, Szent György lovag vagy Árpádházi Szent Margit életpél-
dája nemcsak a római katolikusok, hanem minden keresztény/keresztyén és gondolkodó ember számára 
építő üzenettel bír. 

A 9-10 éves életkor a rácsodálkozás, gyönyörködés, a felfedezés, a játék kora, de a problémák felismerése, 
a kalandok kora is itt kezdődik. Mindezek átélésével, a tapasztalatszerzéssel alakul ki az a fogékonyság és 
érzékenység, ami a hitbizonyosság, az etikai normák felé is sikerrel vezetheti a gyerekeket. A világról való 
tapasztalatszerzés tehát nem mond ellent a hitnek, sőt annak forrásvidékévé válhat, ha jól élünk vele. 
Gazdagítja, differenciálja a Biblia szövegeinek, gondolatainak befogadását, ahogy a bibliai párhuzamok, 
kapcsolatok megismerése is hasonlóan hat az irodalmi szövegek befogadására.
Sikeres, közös élményekben gazdag munkát kívánnak a tananyag szerzői-szerkesztői:

Miklya Luzsányi Mónika és Miklya Zsolt

12



MÓDSZERTANI KISKÁTÉ

Ha végiglapozod a szöveggyűjteményt és az Ötlettárat, biztosan számtalan kérdés felmerül benned, mint 
ahogy felmerült azokban a pedagógusokban is, akik a tananyag kipróbálásában részt vettek. Ezekből a 
gyakran ismételt kérdésekből állítottunk össze egy módszertani kiskátét azzal a céllal, hogy bemutassuk 
azt az újszerű pedagógiai hátteret, amely a tananyag összeállítása során vezérfonalunk volt.

Milyen szövegeket találok a szöveggyűjteményben?

A 3-4. osztályosoknak szóló irodalmi szöveggyűjtemény négy, évszakokhoz kapcsolódó kötetből áll:
• Kezd őszülni a nyár (őszi)
• Angyalmese (téli)
• Gólyahír (tavaszi)
• Napraforgó (nyári)
Az egyes köteteket hónapokra, majd azokat hetekre tagoltuk és kaptak egy-egy fantáziacímet is. 
Például a Kezd őszülni a nyár kötet havi bontása a következő:
• Nyárutó – őszelő (szeptember)
• Körös-körül (október)
• Világ-otthon (november)
Példaként a szeptemberi fejezet heti címei:
• Gyerekkuckó
• Világteremtő csodafa
• Aranylevél
• Pásztorok, vásárok
A szöveggyűjteménybe olyan lírai és prózai műveket szántunk, amelyek vélhetően megszólítják a mai gye-
rekeket, az ő problémáikat, örömeiket, bánataikat, ünnepeiket és hétköznapjaikat mutatják be, dolgozzák 
fel. Éppen ezért olyan, nyelvében friss, sokszor humoros, a gyerekekhez közel álló szövegeket válogattunk, 
elsősorban a 20-21. századi, gyakran a kortárs magyar irodalomból, amelyeket örömmel olvasnak majd a 
gyerekek. Fő célunk volt, hogy a szöveggyűjtemény önmagában is teljes értékű olvasmányélményt nyújtson 
az olvasónak. Bízunk benne, hogy négyrészes, évszakról évszakra más arculatot mutató szöveggyűjtemé-
nyünk a gyerekirodalmi antológiák szintjén is megállja a helyét. 

Miért van ilyen sok szöveg? Mindet meg kell tanítani?
Dehogy. Az egyik legfontosabb, amit ennek az anyagnak a használata közben meg kell tanulni (pedagógus-
ként és gyerekként is), hogy semmi sem kötelező. Olvasni viszont szabad és érdemes, mert az önmagában 
is élményt jelent. A sok szöveg együtt pedig kész regény: olyan szöveghálót alkot, ami mindig nyújt valami 
újat, mindig meglep valamivel. A tanegységek is ebbe az olvasmányélménybe vezetnek be, illetve kapcsol-
nak be minket. A sok szöveg és „óraleírás” lehetőséget nyújt a válogatásra. Hiszen minden gyerekcsoport 
és minden pedagógus más. Más szövegekre tudnak ráhangolódni, más tevékenységek kötik le őket, más-
ként tudják hatékonyan feldolgozni az irodalmi műveket. Azért tartalmaz olyan sokféle szöveget és órát a 
tananyag, hogy mindenki találjon a maga számára megfelelőt. Ahogyan a kipróbálásban részt vevő egyik 
kolléga mondta: „Ez egy terített asztal, amiről mindenki annyit vehet, amennyivel jóllakik!”

Az egyházi ünnepek is megjelennek a szöveggyűjteményben?
Természetesen. De nemcsak az egyházi ünnepek, hanem a nemzeti ünnepeink is. És mivel tudjuk, hogy az 
ünnepi műsor összeállítása minden évben nehéz feladat elé állítja a pedagógusokat, nemcsak megemléke-
ző foglalkozásokat adunk közre, hanem olyan szöveganyagot is, ami segít egy-egy ünnepi műsor összeállí-
tásában. 
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Miért van ilyen sok vers? 
A magyar irodalom – főleg a 20. század második felétől – gyerekversekben igen gazdag, valóságos kincses-
bánya. Ráadásul költőink felnőtteknek szánt versei között is számos olyan darabot találunk, amit a gyere-
kek is nyugodtan olvashatnak. Ne féljünk tőle, a gyerekek szeretik a verseket, ha azok dallamvilága, játékai, 
képei, gondolatai megmozgatják a fantáziájukat. Ha szabadon asszociálhatnak, elgondolkodhatnak egy-egy 
kérdésen vagy furcsa kapcsoláson, ha nem kötelező megtanulni a verset, elég csak beszélgetni róla vagy 
játszani vele, és a ritmusjátékokkal, versszínházzal szinte magától fülükbe mászik egy-egy verssor vagy akár 
az egész vers. A gyerekek versélményre való fogékonyságát érdemes kihasználni, ezért is válogattunk ilyen 
nagy arányban verseket a szöveggyűjteménybe.

Hogyan illeszthetem be a szöveggyűjtemény anyagát a tanmenetembe?
A szöveggyűjtemény témái az állami olvasókönyvek témáihoz is igazodnak, részben párhuzamosak velük, 
részben kiegészítik azokat. (A bevezetés végén egy táblázatban összefoglaltuk a kapcsolódásokat.) Így a 
„normál” olvasás/irodalomórán is taníthatóak a tanegységek. De mivel komplex anyagokról van szó, ahol 
erősen építünk a tantárgyi integrációra, az adott tanegységbe bevont más tanórákon (készségtárgyak, 
környezetismeret stb.) is lehetőségünk nyílhat a szöveggyűjteménnyel dolgozni. Harmadrészt a projekt- és 
témanapok keretében, valamint napközis foglalkozásokon vagy iskolaotthonban is rendszeresen használ-
hatjuk a szöveggyűjtemény olvasmányait és a módszertani segédkönyv ötleteit. És mivel a nyári hónapokra 
is adunk anyagot, ott olyan szervezési formákra is gondoltunk, ami a nyár folyamán megvalósítható: ka-
landtábor, olvasótábor, nyári napközi, családi-gyülekezeti kirándulások, könyvtári foglalkozás, nyári olvas-
mánylista, ajánlott olvasmány önálló feldolgozása. A nyári témák szövegeit és tanegységeit persze tanév 
közben is nyugodtan feldolgozhatjuk, ha megtaláljuk a helyét.

Mire figyeljek a szövegekkel való ismerkedésnél? 
A szövegek olvasásánál nem az olvasástechnika fejlesztését vettük elsődleges feladatul, hanem az olva-
sásélmény megszerzését és gazdagítását. Az érdeklődés fenntartásához (főleg hosszabb szövegek esetén) 
bármilyen olvasási módszer „bevethető”, ebben szabad kezet kapnak a pedagógusok. Tehát nyugodtan 
lehet váltogatni az egyéni hangos és néma olvasást, a kiscsoportban történő felolvasást, a pedagógus be-
mutató olvasását a dramatikus és kifejező hangos olvasással vagy az olvasás játékos, interaktív formáival.
Főként a meséknél gyakran ajánljuk, hogy a pedagógus maga olvassa fel a szöveget (lásd mesesarok) a gye-
rekeknek. Nem azért, mintha ők nem tudnának megbirkózni a feladattal, hanem azért, mert fontosnak tartjuk 
a gyerekek számára való meseolvasást is. Sajnos sok gyereknek otthon nem olvasnak mesét, pedig a mese 
hallás utáni megértése számtalan képességet fejleszt, nem beszélve a mesék varázslatos világáról, a mesé-
be való belefeledkezésről, amikor nem zavarják az olvasót a saját olvasástechnikai problémái. A gyerekek a 
szövegekkel való kapcsolatukban általában hamarabb válnak jó befogadóvá, mint jó olvasóvá. Akkor kerülhet 
igazán szinkronba a kettő, ha a befogadói élmény elég erős és motiváló a technikai akadályok leküzdéséhez.

Hogyan épül fel az Ötlettár?

Mindegyik szöveggyűjteményhez elérhető egy-egy Ötlettár is, amelyekben a szöveggyűjtemények tagolását 
és az abban szereplő fantáziacímeket használtuk.
A Ötlettárakban egy-egy heti anyaghoz 6-7 darab tanegységet találunk, amelyek a szöveggyűjteményben 
(vagy az online elérhető szövegek között) az adott héthez kapcsolódó szövegek feldolgozásához adnak 
ötleteket, feladatokat. A tanegység-javaslatok lehetnek 45 percesek, 2x45 percesek vagy még hosszabbak, 
akár témanapok, projektek is. 
Az Ötlettárak elején szerepel egy tartalomjegyzék is, amelyben a tanegységek hossza és az érintett tantár-
gyak mellett a feldolgozott szépirodalmi műveket is felsoroltuk.
Az Ötlettár heti anyagait ugyanazok a fejezetkezdő illusztrációk választják el, amelyeket a szöveggyűjtemé-
nyekben is megtalálunk az alábbi kérdések megválaszolásával kiegészítve:
• Miről szól ez a téma? Miért fontos ez nekünk?
• Mit szeretnénk elérni?
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Hogyan készüljek fel az órára? 
Először nézd át a tartalomjegyzéket! A címek már tájékoztatást nyújtanak a tanegység témájáról. Majd nézd 
át a fejléceket (cím alatti szürke sáv), és válaszd ki azokat a tanegységeket, amelyek témájuk vagy célmeg-
határozásuk alapján szóba jöhetnek! Javasoljuk, hogy ne a rendelkezésre álló idő alapján válogass (példá-
ul ne csak a 2x45 perces órákat nézd át), sokkal inkább a tevékenységek alapján. Érdemes az adott téma 
összes óráját átfutni, mert sok használható ötletet találhatsz. 
Ha kiválasztottad a megfelelő tanegységet, mindenekelőtt ismerkedj meg a szövegeivel! Érdemes előbb 
„csak úgy” elolvasni, saját olvasmányélményt szerezni. Majd hasonlóan végigolvasni a hozzá kapcsoló-
dó feladatokat, és képzeletben alkalmazni az osztályodra. Képzeld el, gondold végig, hogy a te gyerekeid 
hogyan viselkednének az adott játékszituációban, feladathelyzetben! Ha kell, módosítsd a feladatot, az 
időkeretet, vagy cseréld le a feladatok egy részét más feladatokkal! Megteheted azt is, hogy a feladatokat 
átalakítod, vagy teljesen új, a csoportodhoz jobban illő feladatot találsz ki az adott helyre. Az Ötlettárba 
nyugodtan jegyzetelj, a tördelésnél igyekeztünk ehhez helyet is hagyni.
Ha összeállt a fejedben az óra, akkor mérd fel (a szélső oszlopok leírása alapján), hogy milyen anyagokra, 
eszközökre lesz szükséged, illetve milyen előkészületek szükségesek (fejléc)! 

Miért tanegységekről van szó, és miért nem tanórákról? 
Mert az élet nem szorítható 45 perces tanórák közé, mint ahogy az irodalom sem szorítható be a ma-
gyaróra/olvasásóra keretei közé. Éppen ezért alapvetően nem tanórákban gondolkodtunk, hanem olyan 
tevékenységsorokat írtunk le, amelyek aktiválják a gyerekeket, és segítik az irodalmi művek befogadását, 
megértését. Mivel nem „laborkörülmények” között vizsgáljuk az irodalmi műveket, a tanegységek szinte 
mindenhol több tantárgyat érintenek. De mivel iskolában tanítunk, ahol 45 percenként megszólal a csengő, 
megpróbáljuk mégis 45 perces egységekre osztani a tevékenységfolyamatot (ahol csak lehet). 

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Krokodil – malájföldi 
népköltés, Rákos Sándor 
fordítása
Óriáskígyó – malájföldi 
népköltés, Rákos Sándor 
fordítása 

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet vagy írólap, 
vonalas lap, 
íróeszköz

Internet, projektor, 
hangfal 

Rajzlap, rajzeszközök
Zsineg, csipeszek vagy 
gemkapcsok (csomago-
lópapír, BluTack)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Mozgás és kooperá-
ció fejlesztése, listázó 
(soroló) versszerkezet 
felismerése, majd krea-
tív írás gyakorlat.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Fogójáték
Vers olvasása, értelme-
zése
Kreatív írás: saját vers 
választott állat alapján

JEGYZETEIM JEGYZETEIM 

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Írólap, vonalas lap

kinyújtott karjával tátogat, csattogtatja a fogait az áldozatok felé. Vajon hány gye-
reket tud megfogni a krokodil? Ha a krokodil elszakad, el kell engednie az éppen 
akkor megfogott áldozatát.

Vedd figyelembe!
A játékot az udvaron vagy tornateremben érdemes játszani. Ha a teremben vagy 
a folyosón játsszuk, akkor csak egy gyerek legyen a krokodil, mivel értelemszerű-
en keskenyebb lesz a folyó.

Variáció
Ha a krokodil mozgása túlzottan akadályozott, akkor könnyíthetünk a testtartá-
son: a derékban hajló gyerekek felegyenesedhetnek, de továbbra is az előttük 
álló társuk csípőjébe kapaszkodnak, így próbálnak együtt lépni, futni.

3.1b Krokodil-karakter
Olvassuk el a Krokodil című maláj népköltést Rákos Sándor fordításában!
Gyűjtsük össze a táblán, mit tudunk meg a vers alapján erről az állatról!
Milyen tulajdonsággal egészítenétek még ki a listát?
Mi történik a vers végén? (Mi a vers csattanója, üzenete?)

Vedd figyelembe!
Meggyorsítja a gyűjtést, ha a versben található tulajdonságokat előre kiírjuk 
papírcsíkokra. 
A csíkokat pikkelyszerűen egymásra helyezhetjük (ferdén, oldalirányban elcsúsz-
tatva), amivel felidézzük a krokodil pikkelyes testét.

Kapcsolódó
Jób könyvében részletes leírást olvashatunk a krokodilról, ami sok mindenben 
hasonlít a maláj népdalra (Jób 40,25 – 41,26). Párhuzamként ennek egy részletét 
is felolvashatjuk a gyerekeknek: Jób 41,4–26. 
A bibliai krokodil-dalnak mi a csattanója? (A krokodil az állatok királya.)

3.1c Állat-karakter
Válasszatok ki magatok is egy állatot, és írjatok róla hasonló verset! Talál-
jatok ki olyan csattanót (záró fordulatot), ami bemutatja az állat fő tevékenységét 
vagy az ember hozzá fűződő lényegi viszonyát! 
A vers szerkezete:
• az állat megnevezése
• tulajdonságai listázó ismétléssel
• csattanó: egy telitalálatos gondolat

Veszélyes állatok
2x45 perces komplex versfeldolgozó, 

vers- és képalkotó óra (magyar, kreatív írás, 
ének-zene, tánc, vizuális kultúra)

A gyerekek értsék meg, hogy a művészi kifejezőeszközök segíte-
nek a félelmek legyőzésében.

Áttekintő vázlat
3.1 Krokodil  45 perc

3.1a Krokodil-fogó 10 perc
3.1b Krokodil-karakter 10 perc
3.1c Állat-karakter 20 perc
3.1d Felolvasó 5 perc

3.2 Óriáskígyó  45 perc
3.2a Ká dala 10 perc
3.2b Óriáskígyó-karakter 10 perc
3.2c Csodalény-portré 20 perc
3.2d Kígyó-galéria 5 perc

Összesen:  2x45 perc

Az első játékot érdemes az udvaron vagy a tornateremben játszani.
Az állatversek faliújságon való elhelyezése, illetve a kígyórajzok 
elhelyezése kígyó alakzatban a falon fontos eleme lehet a foglal-
kozásnak, amit érdemes alaposan átgondolni és előkészíteni.

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 A krokodil 

3.1a Krokodil-fogó
A maláj gyerekek szeretnének átkelni a folyón, de a vízben ott van a kro-
kodil, aki el akarja kapni őket.
Jelöljük ki a folyó két partját (legalább három méter legyen a két vonal között), 
és a gyerekek sorakozzanak fel a parton!
Három gyerek alkotja a krokodilt úgy, hogy az egyik egyenesen áll, a másik kettő 
derékban meghajol és megfogja az előtte álló gyerek csípőjét. Az álló gyerek két 

JEGYZETEIM JEGYZETEIM 

126 127

3. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

45
perc

10
perc

10
perc

20
perc

Minden feladatnál 
leírtuk az eszköz-
igényt.

Gondoltunk arra 
is, ha más-
ként szeretnéd 
megvalósítani a 
feladatot.

Kék színnel jeleztük az 
irodalmi szövegeket.

Figyeltünk a tantárgyi 
és bibliai kapcsolódá-
sokra is.

Ennyi idő ele-
gendő lehet a 
feladatra.

A megvalósításra is 
adunk ötleteket. 

A tanegységek komplex módon 
közelítik meg a témát.

Itt soroltuk fel 
a tanegység-

ben feldolgo-
zott irodalmi 

szövegeket.

Felsoroltuk 
a feladathoz 
kapcsolódó 

fejlesztési 
célokat…

… és a tevékeny-
ségeket is. 

Ide írhatod saját 
ötleteidet.

Itt találod a témán 
belül a tanegység 

sorszámát.

Az ikonok segítenek 
abban, mit készíts elő.













 









Ezeket az 

eszközöket 
ajánljuk a fel-

adatokhoz.
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Miért van olyan sokféle tanegység egy-egy témához?
Hogy megtaláld osztályod számára a legmegfelelőbbet. Igyekeztünk minden intelligenciatípushoz valami-
lyen feladatot közreadni, így remélhetőleg találsz mindenütt olyan tanegységet, ami jó az osztályodnak 
akkor is, ha beszélgetősek, agyalósak, ha mozgásosak, drámásak, vagy ha szívesen rajzolnak, festenek.
Ha megfigyeled, minden heti témánál találsz legalább egy 45 perces, kétszer, illetve háromszor 45 perces 
tanegységet, illetve valami „extrát”: témanapot, teadélutánt, kirándulást. A gyerekek érdeklődése, beál-
lítottsága és a ráfordítható idő minden osztályban más, ezért próbáltuk többféle időkerettel és többféle 
szervezési formában megadni a tanegységek anyagát. Ha mindezek ellenére sem találsz olyan tanegységet, 
ami megfelel, akkor nyugodtan alkoss meg egy sajátot a tanítói ötletgyűjtemény feladatait felhasználva.

Megbonthatom-e a tanegységeket?
Hát persze! Alapvetően közös alkotásra szeretnénk buzdítani ezzel az Ötlettárral. Azt szeretnénk, hogyha 
elolvasod a tanegységek leírását, és kiválasztod a legmegfelelőbbet, akkor gondold át, milyen az osztályod, 
milyen vagy te magad, mit szeretnél elérni, és milyen külső-belső eszközeid vannak hozzá! Ezek után gyúrd át 
az Ötlettárban található tanegységet olyanra, ami a legjobban megvalósítható számodra a gyerekeiddel! Légy 
ebben szabad! Mi csak alapanyagot adunk az irodalmi művekkel, és megmutatnunk néhány eszközt a mód-
szertani segédanyagokkal, de te vagy az, aki el tudja képzelni a tervezés során, ami majd a gyerekek között 
lezajlik, és meg is tudja valósítani azt. Merj alkotó pedagógus lenni, merj csodákat létrehozni a gyerekeiddel!
A tanegységek megbonthatók úgy is, hogy a több „tanórából” álló tanegységek egyes részeit külön-külön 
tanítod. Az is elképzelhető, hogy egy több tanórás tanegységből válogatsz össze 45 percet, vagy éppen új 
feladatokat szúrsz be, és bővíted ki a rövidebb tanegységeket. A projekt-, illetve témanapok általában jól 
bonthatóak 45 perces órákra, tehát külön-külön is megtarthatóak. Egy-egy fontosabb, hangsúlyosabb fel-
adat is kibővíthető akár egy teljes tanórává (erre adunk is néhol ötleteket, vagy jelezzük a lehetőségét, de 
bármelyik tananyagegységből ki lehet ragadni egy-két feladatot, és új órát lehet alkotni belőle).

Akkor nem is kell tartanom a javasolt időkeretet?
Nem árt az időhatárokat tartani, de a megadott időkeret csak tájékoztató jellegű. Nyugodtan szabd át azt is 
a saját igényeiteknek és lehetőségiteknek megfelelően! 

Szánhatok több időt egy-egy feladatra is?
Természetesen! A kipróbáló pedagógusok tapasztalatai alapján a gyerekek igénylik az elmélyült beszélge-
tést, nagyon bele tudnak melegedni egy-egy játékba, kreatív feladatba. Ha lehetőséged van rá, érdemes 
kihasználni ezt a lelkesedést, és (akár a következő feladatok rovására) több időt szánni az adott tevékeny-
ségre. Akár egy teljes tanórát is felölelhetnek a kreatív feladatok. Az Ötlettárban szereplő időkeretek álta-
lában a minimumot vagy szűk optimumot tüntetik fel. Tapasztalatok szerint ennyi idő alatt minden feladat 
elvégezhető, de ha valami nagyon érdekli a gyerekeket, nyugodtan szánj rá több időt! 

Bevonhatok más pedagógust is a tanegységek megtartásába?
A tanegységek alapvetően egy pedagógust igényelnek, de ha szükségesnek érzed, akkor kérheted szakos 
tanár vagy az osztályt vezető másik pedagógus, illetve pedagógiai asszisztens, könyvtáros vagy a hitokta-
tó, esetleg lelkész segítségét. Vannak olyan tanegységek is, ahol kifejezetten ajánljuk a szülők, nagyszülők 
részvételét, esetleg valamilyen szakember (rendőr, méhész, kutyatréner) meghívását is. 

Alkalmasak-e a feladatok differenciálásra?
A feladatok nagy többsége úgy van megalkotva, hogy látens differenciálásra alkalmasak legyenek. Gyakran 
kínálunk a gyerekeknek választási lehetőséget, főleg a kreatív feladatoknál. Sok helyütt direkt differenciá-
lást is beépítettünk a tanegységekbe, erről minden alkalommal konkrétan írunk. Sok lehetőséget adunk a 
csoportmunkára, ami önmagában is differenciál, hiszen minden csoport más dinamikával, más eredmény-
nyel nyúl majd a dolgokhoz. Általános tanács, hogy a beszélgetéseknél, csoportmunkáknál támaszkodjunk 
a gyerekek már meglévő ismereteire, sokrétű érdeklődésére, az interakciókban nyíló lehetőségekre, illetve 
adjunk nekik gyűjtőmunkát, beszámolási lehetőséget, a kreatív munkákból tartsunk bemutatókat!
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Miért van olyan sok másféle feladat? Nem olvasásórát tartunk?
Azt is. Ám ezzel a komplex módszerrel éppen azt szeretnék megmutatni a gyerekeknek, hogy az irodalom 
nem egy tantárgy, hanem az életünk szerves része. Ráadásul a gyerekek sem mind verbális beállított-
ságúak. A tananyagrendszer összeállításában Howard Gardner sokrétű intelligencia elméletére építettünk, 
amely a verbális-nyelvi intelligencia mellett még nyolcféle intelligenciatípust határoz meg: verbális-nyelvi, 
logikai-matematikai, testi-mozgásos, vizuális-térbeli, zenei-ritmikus, kapcsolati, önismereti, természeti, 
egzisztenciális. Ezek különböző tevékenységeket indukálnak, amelyek segítik a gyerekeket abban, hogy 
befogadják a szöveget. Éppen ezért a szövegből kiindulva minden tanegységben próbálunk minél többféle 
tevékenységet, képességterületet bevonni. Ám ezek a tevékenységformák nem „programozottak”, hanem 
inkább úgy kell felfogni azokat, mint a legó elemeit. Mi felépítettünk egy feladatsort, de mivel a tevékeny-
ségek és aktivitások sokféleképpen kapcsolódhatnak egymáshoz, te magad is felépítheted azt a szerke-
zetet, amiben a legaktívabbak tudnak lenni a gyerekeid, és amiben jól érzitek magatokat együtt. Igazság 
szerint arra is lehetőséged van, hogy (előzetes körültekintő tervezés után) akár óra közben is változtass a 
szerkezeten, ha látod, hogy valamelyik feladatba nagyon belemerültek a gyerekek, vagy ha valami nem jön 
be náluk. Ilyenkor nyugodtan el lehet hagyni, vagy be lehet illeszteni egy-egy elemet. A szöveggyűjtemény 
is széles lehetőséget biztosít a változtatásra.  

Miért olyan kevés az irodalomtörténeti, irodalomelméleti feladat?
Nem irodalomtörténészeket vagy irodalmárokat akarunk nevelni, hanem olyan embereket, akik szeret-
nek olvasni. Így az elsődleges hangsúly az irodalmi művek befogadásán van. Az irodalom ugyanúgy át kell 
hassa a mindennapjainkat, mint mondjuk az éneklés. Kodály sem profi zenészek millióit akarta kinevelni, 
hanem zeneértő és elsősorban zeneszerető, éneklő embereket. Nekünk is ez a célunk. A gyerekek szeressék 
meg az irodalmat, legyen napi szükségletük az olvasás, és jusson eszükbe egy-egy verssor, versdallam, csak 
úgy! Épüljön be a mindennapjaikba!
Nem az „elemzés” lényeges a versek esetében sem. Helyette beszélgessünk a versről, értelmezzük annak 
gondolatait, fedezzük fel a versbeszélő helyzetét, nézőpontját, engedjük meg a képek, gondolatok keltette 
asszociációkat, belső képeket! És persze ritmizáljunk, mondókázzunk, fedezzük fel a vers hangzásvilágát! 
Legtöbb esetben a költő, író személye sem hangsúlyos. Életrajzi adatokat csak akkor adunk meg, ha fontos 
a szöveg befogadásához. Gyakrabban találkozunk könyvajánlásokkal, ami további olvasásra inspirálhatja a 
gyerekeket.

És mi van a versformákkal? Azt a sok ritmusképletet mind meg kell tanítani?
Nem, dehogy! A ritmusképletek azért vannak, hogy le tudjátok tapsolni, kopogni a gyerekekkel a vers rit-
musát. A ritmusjátékok elsősorban hangzó és mozgásos élményt nyújtva segítenek a versritmus, verszene 
befogadásában. Nem az időmértékes és ütemhangsúlyos verselés jeleit, kottaképeit kell tehát megtanítani, 
azok neked, a pedagógusnak segítenek, hogy értsd, és jól kódold a vers ritmusát. A kották alapján kell a 
versritmust átadnod, amit a gyerekek hangzó ismétléssel, tapssal, kopogással, mozgással tudnak követni. 
Az énekórákon megismert ti-tá értékek használata (rövid-hosszú szótag), ütemnyomaték (hangsúly) esetén 
az ütés/koppantás ehhez bőven elég.
Egyébként is a „Vedd figyelembe!” című részekben olvasható információk nem a gyereknek szólnak, és a 
legtöbb esetben nem kell azokat egzakt módon megtanítani a gyerekeknek. Hanem arra szolgálnak, hogy a 
pedagógusnak legyen háttértudása arról, amit a szövegben talál. 

Vannak „memoriter” versek is?
Ritkán ajánlunk verset direkt szövegtanulásra, nehogy a kötelező jelleg elvegye a gyerekek kedvét. Kivételt 
képeznek persze az ünnepi műsorokhoz ajánlott versek, ahol a szerephelyzet magával vonja a szövegtanu-
lást is. 
Indirekt módon viszont rengeteg helyzet adódik, amikor a fogékony gyerekek szinte maguktól megtanulják, 
és csak úgy mondogatják a versszövegeket. Ilyenek a ritmusjátékok, énekes feldolgozások, kiolvasók, pár-
beszédes felolvasások, amelyekre számíthatunk és építhetünk. Önállóan választható feladatként is felad-
hatunk egy-egy verset megtanulásra.
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Vannak kötelező olvasmányok?
Nincsenek, de időről-időre felhívjuk a figyelmedet azokra a könyvekre, amelyeket ajánlhatsz a gyerekek-
nek. Többnyire azokról a könyvekről van szó, amiből az adott mű származik. A nyári szünetre pedig rend-
szeresen javaslunk könyvtári foglalkozást a nyári témáknál, illetve segítséget adunk a gyerekeknek az inter-
aktív olvasónaplók elkészítéséhez. A nyári szöveggyűjteményben egy bő könyvlistát is találnak a gyerekek, 
amiből kedvükre válogathatnak. Maga a nyári szöveggyűjtemény is ajánlott olvasmány lehet a nyárra, ha a 
gyerekek magukkal viszik.

A történelmi témájú tanegységeknél mennyire kell megtanítanom az adott történelmi 
eseményeket?
Nem történelemórát tartasz! Ha az adott szöveg megértéséhez szükséges a történelmi háttér, akkor adunk 
forrásanyagot a felkészüléshez. De a feladatod nem a történelmi események időrendi vagy egyéb szem-
pontú megtanítása, sokkal inkább egyfajta irodalmi és összművészeti ráhangolás a témára, érzékenyítés az 
adott élethelyzeten keresztül, a személyiség komplex előkészítése arra, hogy felső tagozaton nyitott legyen 
majd a történelmi ismeretek befogadására.

Miért kreatív írás van fogalmazás helyett? 
A kreatívírás-feladatok elsődleges célja a fogalmazáskészség felszabadítása, aktivizálása, fejlesztése. Bár 
sok esetben ez a tantervi követelménynek is megfelel, a kreatív írás esetében mégsem a formai, nyelvta-
ni és stiláris követelményeknek való megfelelés az elsődleges, hanem az önkifejezés, a képzeletjáték, a 
szerephelyzetek nyelvi kifejeződése. Célunk az, hogy a gyerekek képesek legyenek a gondolataikon túl a 
képzeteiket, érzéseiket, motivációikat, akár az indulataikat is szavakba önteni. Mindezt gyakran szerephely-
zetbe, más bőrébe bújva. Szeretnénk, ha a nagy beszélgetések mellett átélnék az írásbeli szövegalkotás 
csodáját, a mese, a vers születésének misztériumát is. Ha kibontjuk a szövegalkotást a követelmények és 
elvárások keretéből, akkor a gyerekek sokszor szárnyakat kapnak: őszintén kitárják a lelküket, „belső szo-
bájukat”. Ezzel megtanulhatják, hogy a szövegalkotás nem egy távoli, csak a „híres, nagy embereknek” való 
dolog, hanem életünk, mindennapjaink részévé válhat. 
Fontos tudni azt is, hogy a kreatív szövegalkotásnál érdemes a fokozatosság elvét betartani. Mi általában 
kreatív szövegÍRÁSról beszélünk, de ha a gyerekeknek még idegen ez a fajta énközlés, akkor az első néhány 
alkalommal érdemes a szóbeli, közös szövegalkotást választani, hogy bátorságot kapjanak. A dramatikus 
helyzetek, párbeszédalkotás, interjúkészítés is jó lehetőséget teremt a szóbeli szövegalkotásra, amitől már 
csak egy lépés, hogy valamelyik szereplő nevében szólaljon meg a gyerek írásban is. 
A tananyagrendszert kipróbáló pedagógusok sok esetben kevésnek tartották az időt a kreatívírás-feladatra, 
mivel a gyerekek nemcsak írni szeretnek, hanem örömmel fel is olvassák alkotásukat, illetve meghallgatják 
a többiekét, és sok esetben véleményezik is azokat. Ha a te osztályod is ilyen módon kedvet kap a kreatív 
íráshoz, akkor érdemes eleve úgy tervezni a tanegységet, hogy a kreatív írás feladataira egy teljes negyven-
öt perces órát szánsz.

Nem mozgathatóak a padok a termemben. Akkor most mit csináljak?
A teremrendezést tanórák előtt vagy közben csak akkor vállald, ha könnyen megoldható. Rengeteg feladat 
van, válaszd ki, amelyik ilyen szempontból jobban megfelel neked!
Ám ha van elég hely a teremben, csak nehezen mozgathatóak a padok, akkor érdemes egyszeri nagyobb 
átrendezéssel szabad helyet kialakítani a mozgásos játékoknak, csoportfeladatoknak vagy épp a mesesa-
roknak. Ha szűk a hely, és nehezen mozgathatóak a padok, akkor is meg lehet találni a csoportmunka, 
egy-egy összekucorodás, vagy épp a padokon keresztül való kommunikáció helyzeteit. A kreatív pedagógiai 
gondolkodás ebben is segít.

A kreatív tevékenységekhez szükség van speciális anyagokra vagy különös szakértelemre?
Az esetek többségében nem. Sőt igyekeztünk jobbára olyan feladatokat megadni, amelyek minimális 
anyag igényűek vagy újrahasznosított anyagokból készülnek. Éppen ezért érdemes már év elején gyűjtést 
indítani, hiszen maradék fonalakra, textilanyagokra, egyszer használt csomagolópapírra, kötözőkre, gom-
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bokra, kupakokra stb. biztosan szükségetek lesz év közben. Ebből a szempontból érdemes negyedévenként 
előre átnézned a tanegységeket, hogy időben összegyűjthessétek az újrahasznosítható anyagokat. 
A kreatív tevékenységekhez ritkán lesz szükséged speciális szaktudásra, és ha igen, akkor azt jelezzük. Az viszont 
nagyon fontos, hogy az óra előtt felkészülésként készítsd el az adott tárgyat, hogy tudd, milyen buktatói lehet-
nek, milyen nehézségek léphetnek fel a gyerekeknél, illetve szerezz saját tapasztalatot a munkafolyamatról! 

Miért rendezzünk kiállítást?
Majd minden rajzos, ábrázoló tevékenység után javasoljuk kiállítás rendezését, hiszen a gyerekek számára 
fontos, hogy megmutassák, amit alkottak. Vizuális tevékenység esetén olyan ez, mint kreatív írás esetén a 
felolvasás. Esetenként érdemes tárlatvezetésre is rászánni az időt, hogy a vállalkozó gyerekek elmondhas-
sák, mit alkottak, mire gondoltak alkotás közben. Egymás munkáira is lehet ilyenkor reflektálni.
Év végén szervezhetünk olyan kiállítást is, ahová a szülőket, nagyszülőket is meghívhatjuk. Ha van rá infor-
matikai kapacitásunk, akkor a kreatívírás-feladatok javából és a megszületett rajzokból, festményekből egy 
osztályújságot is összeállíthatunk, amit a szülők kaphatnak meg karácsonyra, anyák napjára, év végére. 

A mozgásos feladatoknál mindig szükségem lesz tornateremre és tornaszerekre?
Az esetek többségében nem. Általában próbáltunk olyan mozgásos feladatokat kitalálni, amelyek a tan-
teremben vagy az udvaron is elvégehetőek, és nincs különösebb tornaeszközigényük.
Azoknál az óráknál, amelyeket érdemes tornateremben megtartani, ezt előre jeleztük.
Ha az órát mozgásos játékkal kezdjük, akkor azt érdemes már az órát megelőző szünetben elkezdeni. Így 
lesz idejük a gyerekeknek jobban belemelegedni a játékba. 

Miért van szükség mesesarokra, mesekuckóra?
Nem a „sarok” vagy „kuckó” a lényeg, hanem hogy legyen egy rituáléja a meseolvasásnak. Ezt nem árt, ha 
valami helyzetváltoztatás előzi meg: elhelyezkedés a mesesarokban, leheverés a meseszőnyegre, vagy ha 
semmi más lehetőség nincs, akkor boruljanak le a gyerekek a padra! 
A meseolvasás nagyon fontos aktus, amiben sajnos egyre kevesebb gyereknek van otthon része. Ezért idő-
ről-időre beterveztünk mesedélutánokat, amikor valójában nincs más feladatunk, mint elmerülni a mesék 
varázslatos világában. Ezekre a délutánokra meghívhatjuk a szülőket, nagyszülőket is.

Technikai tudnivalók

Hol találom az online anyagokat?
A szöveggyűjtemény nyomtatott szövegei mellett online elérhető szövegeket is feldolgoztunk az Ötlettárak-
ban, valamint számos sablont, grafikát, kottát, videót, hangfájlt, tankockát stb. építettünk be a tananyagba. 
Ezeket a Református Tananyagtáron, a reftantar.hu oldalon találod, az irodalmi szöveggyűjtemény egyes 
köteteinek aloldalán. Az aloldalon a szöveggyűjtemény és az Ötlettár tagolását és fantáziacímeit használ-
tuk. Minden online anyag annál a tanegységnél, illetve feladatnál szerepel, ahol az Ötlettárban is található. 
Az online szövegeket wordben éred el, hogy szükség esetén kivághass, másolhass belőle részleteket.
A grafikák kivetíthetők, a sablonok akár felnagyíthatók, többszörözhetők. 
A tankocka feladatokat a Learning Apps segítségével készítettük, a linkek akár megoszthatóak a diákokkal 
is. Ha megnyitod a tankockát, először az instrukció jelenik meg. Majd a kéz-ikonra kattintva megoldhatóvá 
válik a feladat is. A képek az esetek többségében nagyíthatóak. A hanganyagoknál ne lepődj meg, kicsit várni 
kell, hogy elinduljanak! Előfordulhat, hogy egy-egy tankockáról „eltűnnek” a képek (mivel online anyagokkal 
dolgozunk, ha törlik az eredeti képet, a Learning Apps se tudja beolvasni). Ebben az esetben se ess kétségbe! 
A tankockák letölthetők és szerkeszthetők, úgyhogy nyugodtan kereshetsz másik képet, vagy akár teljesen át 
is szerkesztheted a tankockát. Szükség esetén magad is készíthetsz újat. Ehhez előbb jelentkezz be, és nyisd 
meg a saját Learning Apps fiókodat, amit aztán kreatívan tudsz alkalmazni a munkád során.
A tankockákat és a multimédiás linkeket (mint minden más feladatot és tevékenységet) érdemes az óra 
előtt kipróbálni, nehogy meglepetés érjen, hogy valamiért nem fut az anyag. 
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Hogyan készítsünk QR-kódot?
A Learning Apps feladatai megoldhatók kivetítve, vagy kis csoportban, ha van megfelelő számú tablet, okos-
telefon. Ha terepre megyünk, készüljünk fel tabletekkel, okostelefonokkal, ha valamelyik tankockát szeret-
nénk közben használni! Ha kinyomtatva adnád ki a feladatot, akkor azt javasoljuk, hogy készíts QR-kódot a 
linkből! Ennek folyamatáról készítettünk egy rövid leírást és a készítést bemutató rövid videót is.
Az online segédanyagok között sok olyat találni, amely lehetőséget ad a gyerekek számára önálló vagy cso-
portos munkára valamilyen digitális okoseszköz (telefon, tablet) segítségével. A Református Tananyagtár-
ban a Szöveggyűjtemény aloldalán összegyűjtöttük az összes online segédanyagot (link). A segédanyagok 
linkje könnyen átalakítható QR-kóddá, amelyet kinyomtatva a gyerekek az eszközük segítségével leolvasva 
megnézhetik a kapcsolódó tartalmat.
1. lépés: Válasszuk ki a kívánt online segédanyagot a Református Tananyagtárból!
2. lépés: Az egér jobb gombját megnyomva a felugró menüből válasszuk ki a Link címének másolása sort!
3. lépés: Keressünk egy QR-kód generáló oldalt (pl. https://www.the-qrcode-generator.com/)!
4. lépés: Válasszuk az URL menüpontot, majd illesszük be a kimásolt címet!
5. lépés: Mentsük le az elkészült QR-kódot (Save), adjunk nevet a fájlnak, a PNG kiterjesztést 

válasszuk!
A QR-kódról megnyitható videóban a gyakorlatban is bemutatjuk a fenti folyamatot.

Hogyan használjam A Nap háza antológiához készült digitális segédanyagokat?
Egyes szépirodalmi szövegeket egy antológiába szerkesztettük, amelyek nyomtatva is megjelentek a Kálvin 
Kiadónál A Nap háza címen. Ezekhez a szövegekhez készíttettünk illusztrációkat, animált változatokat, vala-
mint videókat hanggal, felirattal, sőt interaktív változatokat is, a végén játékokkal. 
Az óraleírásokban általában megadjuk, hogy az ezekhez a szövegekhez kapcsolódó digitális anyagok közül mit 
hogyan használj, de természetesen más módon is felhasználhatod őket, a többféle verzióban pont ez a jó.
Képek

A képek külön-külön letölthetőek, kinyomtathatóak, esetleg laminálhatóak. Segítségedre lehetnek a tör-
ténetmondásnál, képaláírásokat készíthetnek hozzá a gyerekek, vagy indukciós anyagként szolgálhatnak 
(akár egy teljesen másfajta) szövegalkotásnál.

Szöveg
Megtalálod kinyomtatható formában az eredeti szöveget is, ami például csoportmunkánál vagy szöveg-
tanulásnál, dramatizálásnál lehet hasznos. 

Hanganyag
Mintha esti mesét hallgatnának a rádión, padra lehajtott fejjel vagy lehunyt szemekkel csak a bennük 
megjelenő képekre figyelhetnek a gyerekek. De némajátékkal, szereposztás szerinti mozgással is megele-
veníthetik a történetet.

Interaktív változat
A szöveg végén találtok egy interaktív feladatot, ami a szövegértés ellenőrzését segíti játékosan.

Lapozható képeskönyv
A hangos olvasás gyakoroltatására kiváló.

Videó hanggal és felirattal
Az animációs filmet néma olvasással követhetik a gyerekek.

Videó hanggal, felirat nélkül
Ez a változat a szöveg elsődleges megismerésénél fontos, hogy az elsődleges élmény megszerzését ne 
zavarják az olvasástechnikai nehézségek. 

Videó hang és felirat nélkül
A gyerek szabadon, szereposztás szerint „szinkronizálhatják alá” a képeket.
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JEGYZETEIM JEGYZETEIM 

Miről szól 
ez a téma? 

Miért fontos 
nekünk?

Mit szeretnénk 
elérni?

Ebben a témában a tavasz sajátosságai, a ter-
mészet változása, az élet sarjadása és a tavaszi 

vidámság művészi képeivel ismerkedhetnek 
meg a gyerekek. Arra törekszünk, hogy maguk 

is képesek legyenek megfogalmazni érzéseiket 
a tavasszal kapcsolatban, akár szóban, írásban, 

képben, dalban vagy mozgásban is, valamint 
legyen benyomásuk arról, hogy mit is jelent a 

magyar népművészetben a virág, a madár és az 
életfa motívuma, milyen hangokat, mozgásokat 

csal elő belőlünk a tavaszi zsibongás.

A tavasz sok gyereknek kedvenc évszaka, hiszen 
a napfény és vele az élet újra betölti a földet. 
Kiszabadulunk végre a természetbe, a növé-
nyek kibújnak a földből, az állatok boldogan 
kergetőznek a napfényben. Ezt az életörömet 

fejezik ki a versek és a mesék, amelyekkel 
ebben a témában foglalkozunk. A kontrasztok is 

az életöröm felől közelíthetők meg igazán.





FELDOLGOZOTT MŰVEK
Bertóti Johanna: Kérvény
Kovács András Ferenc: 
Télutó

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz
(brosstű, írólap, 
rajzeszköz)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek gondolják 
végig az évszakok, de 
elsősorban a tavasz 
örömeit, szépségeit. 

Kérvény a tavaszhoz
2x45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 

(magyar, kreatív írás, dráma, vizuális kultúra)

Minden gyereknek más a kedvenc évszaka, és természetesen so-
kan szeretik a tavaszt is. Bertóti Johanna verse kapcsán a gyerekek 
felidézik a különböző évszakokkal kapcsolatos asszociációikat, 
összegyűjtik, hogy mi mindent szeretnek ezekben az évszakokban, 
majd egy kérvény formájában meg is fogalmazzák mindezt. Kovács 
András Ferenc versén keresztül a kéréseket a medve szemszögéből 
élhetik át és fogalmazhatják újra a gyerekek.

Áttekintő vázlat
1.1 Tavaszi kérvény  45 perc 

1.1a Évszakasszociációk  10 perc
1.1b Kedvenc évszakunk  15 perc
1.1c Tavaszi kérvények  20 perc

1.2 Tavaszi medvekérvény  45 perc
1. 2a Télutó medveszemmel  10 perc
1.2b Medvefilmek  15 perc
1.2c Medvekérvények  20 perc

Összesen  2x45 perc

A tervezés során döntsük el, hogy nyelvi asszociációs játékkal 
vagy gyűrűsdivel kezdjük az órát! Ha a gyűrűs játék mellett dön-
tünk, szerezzünk hozzá egy alkalmas brosstűt (esetleg többet is)! 
A tűhegyet, amennyiben veszélyesnek találjuk, leragaszthatjuk 
ragasztószalaggal.

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Tavaszi kérvény

1.1a Évszakasszociációk 
Játsszunk asszociációs játékot! A gyerekek az adott évszakhoz kapcsolódva 
mondjanak egy-egy szót vagy gondolatot (maximum egy-két mondatban)!
Mi jut eszedbe, ha azt mondom: nyár, ősz, tél? És végül: tavasz? 

1. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Asszociációs játék, szó-
gyűjtés
Versolvasás
Beszélgetés a versről
Kérvény írása próza- 
vagy versformában
(Gyűrűsdi játék)

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
 (brosstű, írólap, rajzesz-
köz)

1.1b Kedvenc évszakunk 
A gyerekek rendeződjenek évszakonként négy csoportba, lehetőleg az 
alapján, hogy kinek mi a kedvenc évszaka! (Az se baj, ha aránytalanok a csoport-
létszámok, de egy évszak se maradjon ki!)
Gyűjtsék össze közösen, jegyezzék le, majd olvassák fel, hogy miért szeretik az 
adott évszakot! (A lista vázlatos címszavakból álljon, nem kell részletesen kifejteni!)

1.1c Tavaszi kérvények 
A gyerekek olvassák el magukban Bertóti Johanna: Kérvény című versét, 
és figyeljék meg, mi mindent kér a versbeszélő a tavasztól! 

• Ki lehet az, aki a kérvényt írja? Hogyan szólítja meg a Tavaszt? Mire utal a nagy 
kezdőbetű? (Mintha levelet írna neki, és valóságos személy lenne.)

• Gyűjtsük össze a kéréseit!
• A Tavasz felékesíti és kiszínezi az eget, amitől mindenkinek jó kedve lesz. Bertó-

ti Johanna mivel ékesíti, színezi a verset? 
• Gyűjtsünk színeket, fényeket: aranysárga, csillogjon, zöldelljen, égszínkék! 
• Gyűjtsünk rímeket: ma végre / az égre, ékesen / szép legyen, az eső / a mező, 

égszínkék / kékcinkék!
(Minden sorvégi rím három szótagos és gyakran két szóból áll.)

A megbeszélés után minden gyerek saját maga írjon egy rövid, néhány mondatos 
kérvényt a tavaszhoz (vagy a kedvenc évszakához), amelyben megfogalmazza, 
hogy számára melyek a legfontosabb dolgok tavasszal (vagy az adott évszakban)! 
Akinek van kedve, versben is megfogalmazhatja a gondolatait. 

Végül olvassunk fel néhányat a gyerekek írásai közül!

Vedd figyelembe!
A bross francia eredetű szó, és valószínűleg magyarázatra szorul. 
Brosstű: melltű; női ruhán viselt dísztű. 

Variáció
Kezdjük az órát „gyűrűsdi” játékkal, amihez most egy brosstűt használunk. A 
bross lehetőleg olyan színű és formájú legyen, amiről a természet, valamelyik 
évszak juthat az eszünkbe! 

Kijelölünk egy őrszemet, aki nagyon figyel. A gyerekek összeteszik két kezüket, 
a pedagógus is, akinek kezében ott a brosstű. Mondogatjuk vagy énekeljük az 
átalakított játékmondókát, például ötször:

Megy a brosstű vándorútra,
egyik kézből a másikba.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek gondolják vé-
gig újra a tél és a tavasz 
váltásának idejét, most a 
medve szempontjából.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás
Beszélgetés a versről
Szerepjáték mozgással, 
mesélővel (felolvasás)
Kérvény írása prózafor-
mában a medve nevében



A pedagógus közben minél több kezet megérint összetett kezével, és úgy tesz, 
mintha beleejtené a brosst, de csak egyikük kezébe ejti bele. Ötödikre megáll, és 
megkérdi az őrt: Kinél van a bross? Ha az őr elsőre eltalálja, ő lesz a következő 
adogató (átveszi a pedagógus szerepét). Ha nem találja el, őrszemet cserélünk, 
és folytatódik a játék tovább. 

Néhány kör után a brosstű indíthatja a beszélgetést: 
• Mit ábrázol? 
• Melyik évszak jut róla az eszedbe? 
• Milyen lehetne (még) a nyarat, az őszt, a telet, a tavaszt ábrázoló brosstű? Stb.

Óra végén (vagy otthoni feladatként), ha a szövegalkotással elkészültek, leraj-
zolhatják a gyerekek az aranysárga Nap-brosst, vagy tervezhetnek olyan bross-
tű-formákat, melyek a tavaszt jelképezik. 

1.2 Tavaszi medvekérvény

1.2a Télutó medveszemmel 

Kovács András Ferenc: Télutó című verse is kéréssel indul (és fejeződik be), akár 
egy kérvény. Olvassuk fel a verset!

• Itt vajon ki kér? Ki beszél a versben? (Könnyen rájöhetünk, hogy nem a medve. 
De akkor ki a versbeszélő?)

Mint egy filmen, úgy látjuk a versben a medvét. A mozgása árulja el, mi a helyzet. 
• Milyen mozgásokat ír le a vers? Milyen szavakkal érzékelteti ezeket? 

Vedd figyelembe!
Az első kérdésre többféle válasz is elfogadható. Mondhatjuk, hogy a költő beszél, 
ő aggódik a medve miatt. De mondhatjuk azt is, hogy az olvasó beszél, azonosul-
va a szereppel. És mondhatjuk, hogy egy gyerek vagy felnőtt, bárki, aki átérzi a 
medve vágyát, hogy végre jó idő legyen.
A böjt szó is magyarázatra szorul. A nagyböjt időszaka a húsvét előtti 40 napos 
bűnbánati, előkészületi időszak a keresztények számára. A medve számára a böjt 
a téli alvás ideje, aminek a végén a tavasz jeleire vár. Így a medve tavaszvárása a 
húsvétvárással is párhuzamba állítható.

1.2b Medvefilmek 
Kis csoportokban készítsenek a gyerekek egy-egy „természetfilmet” a medvéről! 
Csoportonként lehet egy rendező, egy mesélő, aki felolvassa a verset, a többiek a 
medvecsalád tagjai. 
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Vedd figyelembe!
A csoportok párhuzamosan, egymás mellett játszanak. Nem a produkció a fontos, 
tehát nem kell majd egymásnak bemutatni a „filmet”. Elég most a spontán játék, 
amit a „rendező” igazgathat egy kicsit.

A játék végén beszéljük meg, ki hogyan értelmezte az utolsó sort! Mit jelenthet a 
medve számára „fák derekán citerázni”? (fára mászni? körmöt köszörülni? faké-
reggel zenélni? esetleg mindhármat? vagy valami mást?)

1.2c Medvekérvények 
Mi lenne, ha a medve beszélni és írni is tudna? Fogalmazzátok meg a 
tavaszhoz írt kérvényt a medve nevében! 

Óra végén az arra vállalkozók olvassanak fel néhány medvekérvényt, és 
hasonlítsuk össze az előző, saját nevükben írt kérvényekkel!

Vedd figyelembe!
Itt nem javasoljuk a versformában való írást, jobb, ha levélformában fogalmaz-
nak a gyerekek. Fő feladat a medve „bőrébe bújva”, az ő szemszögéből, az ő gon-
dolataival megfogalmazni a kéréseket. Igazi szerephelyzet, csak most a szerep 
fejben és szövegalkotásban játszódik.

Variáció
A versformára könnyen ráismerhetünk, ha eleget foglalkoztunk már a daktilu-
sokkal. A két daktilusból és egy spondeusból álló fél hexametersor (tá-ti-ti-tá-ti-
ti-tá-tá) következetesen az utolsó versszakban figyelhető meg. Ha marad időnk, 
érdemes vele „citerázni” (ujjal, körömmel ritmust ütni) a padon:

Jó tavasz, ó, gyere tényleg!   – U U | – U U | – –
Medve örüljön a fénynek:   – U U | – U U | – –
már ezután sose fázzék,   – U U | – U U | – –
fák derekán citerázzék!    – U U | – U U | – –

Ugyanez a szabályos fél hexametersor alkotja Weöres Sándor: A tündér című ver-
sét (a 2. osztályos állami olvasókönyvben szerepel: II/14. o.). Első versszaka moti-
vikusan is összecseng, a Télutóban medve citerázik, itt békahadak fuvoláznak:

Bóbita, bóbita táncol,    – U U | – U U | – –
Körben az angyalok ülnek,   – U U | – U U | – –
Béka-hadak fuvoláznak,   – U U | – U U | – –
Sáska-hadak hegedülnek.   – U U | – U U | – – 
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Csukás István: 
A Gombszemű bejelenti 
a tavaszt (részletek)
Gazdag Erzsi: Margarét 

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek éljék át a 
fütyülés, és vele a tavasz 
érkezésének örömét.

Tavaszhírnökök
Minimum 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó 

óra (magyar, ének-zene, tánc)

A tavasz első hírnökei között tartjuk számon a madarakat. Csukás 
István meséje és Gazdag Erzsi verse a tavasz közeledtének örö-
mét tükrözi. Ezzel az örömmel trilláznak a madarak, és ezzel az 
örömmel vethetik bele magukat a gyerekek is a fúvós hangszerek 
világába, felfedezve, hogy melyik is szól igazán madárhangon. 
Majd rácsodálkozhatnak a verszenére is, amikor a nyelv úgy szó-
lal meg, mint egy hangszer.

Áttekintő vázlat
2.1 Tavaszhírnök  45 perc 

2.1a Füttykoncert  5 perc
2.1b Fütyülőverseny  10 perc
2.1c Gombszemű hírnök  30 perc

2.2 Madárfüttyös tavasz  min. 45 perc 
2.2a Madarak a zenében  5 perc
2.2b Fúvós hangszerek  min. 15 perc
2.2c Tilinkónóta  20 perc
2.2d Tilinkótánc  5 perc

Összesen: min. 2x45 perc

Ellenőrizzük a technikát, mert most kulcsfontosságú, hogy meg-
felelő hangminőséggel dolgozzunk! Készüljünk fel, hogy a sok 
interaktív feladat és videofilm között jól tudjunk tájékozódni, az 
ide-oda kapcsolásokkal, vágásokkal ne veszítsünk sok időt!

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Tavaszhírnök 

2.1a Füttykoncert 
A gyerekek hallgassák meg a Mit hallunk? című tankockán található felvé-
telt a Reftantáron!

Kérdezzük meg: Mit hallunk? Valószínűleg madarakra fognak tippelni. Találgatha-
tunk is, hogy vajon milyen madár hangját hallottuk.



2. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zenehallgatás
Füttypróbák
Meseolvasás, fantázia-
játék
Kis madárismeret  
– interaktív feladatok
Könyvajánlás

Amikor a gyerekek kitalálgatták magukat, elmondhatjuk nekik, hogy a felvételen 
nem madarakat hallottunk, hanem Hacki Tamást, a világhírű magyar füttymű-
vészt. „Bizonyíték” gyanánt vetítsük le a felvételt immár képpel is! Minősége elég 
gyenge, mivel az eredeti 1962-es televíziófelvételről van szó (Hacki Tamás 1962 
elnevezésű tankocka a Reftantáron). 

Vedd figyelembe!
Hacki Tamás ötéves korában kezdett el fütyülni. Tizennyolc évesen, még gim-
nazistaként, 1962-ben megnyerte a Ki, mit, tud?-ot, ami akkoriban az egyetlen 
és igen népszerű tehetségkutató műsor volt. Hacki Tamást különleges fütyülési 
technikája hamar világhírűvé tette. A fütyülés mellett gégész szakorvos, kuta-
tó lett, Németország jeles egyetemein tanította az orvostanhallgatókat. Ma a 
regensburgi egyetemen tanít, és a hangképzés vizsgálata az egyik szakterülete. 
2009-ben megkapta a Német Szövetségi Köztársaság Érdemkeresztjét (Bundes-
verdienstkreuz), 2015-ben pedig a Pro Cultura Hungarica díjat.

2.1b Fütyülőverseny  
Kérdezzük meg a gyerekektől, ki az, aki tud fütyülni! A vállalkozók között 
rendezzünk fütyülőversenyt! Többféle szempontunk is lehet: 
• Ki az, aki egy levegővel hosszabb ideig fütyül?
• Ki az, aki dallamosabban fütyül?
• Ki fütyül a legérdekesebben, legviccesebben?

Ha a gyerekek nem nagyon tudnak fütyülni, akkor csak próbálgassák a fütyülést:
• Ki az, aki képes fütyüléssel hangot kiadni? 
• Ki tud a leghangosabban fütyülni?

2.1c Gombszemű hírnök 
Olvassuk fel a gyerekeknek Csukás István: A Gombszemű bejelenti a ta-
vaszt című meséjét részletekben! A gyerekek minden részlet után találgassanak, 
hogy mi történhetett utána! 
1. részlet: A mese első sorától (cím nélkül) – …kiscsacsi fülét.
 Vajon milyen hangokat hallott?
2. részlet: Izgatottan fészkelődött… – …az ablakpárkányra szállt valami. 
 Mi szállhatott az ablakra? És miért? 
3. részlet: Fekete gombszeme volt… – …De gyönyörű! 
 Milyen madár lehet a gombszemű? Felismerhető egyértelműen?
 És a többi kerti madarat a Kerti madarak című tankockáról felismeritek? 

Párosítsuk a madarakat a nevükkel!

 Hallgassuk meg a feketerigó hangját a Reftantáron elérhető felvételen! (Le-
het ő is a Gombszemű.)
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerked-
jenek meg a fúvós 
hangszerekkel, és éljék 
át azok erejét. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zenehallgatás
Interaktív multimédiás 
feladatok
Versolvasás, beszélgetés 
a versről
Rímek, ritmus, zenei 
hangzás megfigyelése
Zenehallgatás, tánc

 Milyen információkat tudtunk meg róla a videóból? Össze tudjuk-e mind 
szedni? (Közösen gyűjtsük össze, amire emlékeznek a gyerekek, listát is ve-
zethetünk a táblán!)

 Nézzük meg újra a filmet, és ellenőrizzük, hogy jól emlékeztünk-e az infor-
mációkra!

4. részlet: A Gombszemű… – a meserészlet végéig
 Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy szerintük miért fütyülhetett a Gombsze-

mű! Majd olvassák el magukban a mese befejezését!

Variáció
A szöveggyűjteményben a mesének csak nyitó és záró részletét közöltük. A kihagyott 
meserészletre is rá lehet kérdezni, és ezzel ajánlani a mesekönyvet: Mit gondoltok, 
mit mondott, mit csinált Mirr-Murr, amikor meghallotta Gombszemű füttyét? Ha 
kíváncsiak vagytok rá, keressétek meg a mesét Csukás István: Egy kiscsacsi története 
című mesekönyvében, ami Mirr-Murr kalandjaiból mesél el egy kötetre valót! 
A kötet online is elérhető a Reftantáron!

Vedd figyelembe!
Kányádi Sándor: Sóhajtás című verse kapcsán ajánlottuk már a füttybemutatót 
és az énekes rigó füttyének meghallgatását (06-1/6.3: a februári Jelmeztár című 
téma egyéb ötletei között). Ehhez is lehet most kapcsolódni.

2.2 Madárfüttyös tavasz  

2.2a Madarak a zenében 
Ottorino Respighi: Madarak című művének részletét hallgassuk meg az 
első tétel végéig (3 perc 5 másodpercig) a Reftantáron! Figyeljük meg, hogy a 
vonósokon kívül milyen hangszerek jelenítik meg a madarakat! Felismerjük őket?

2.2b Fúvós hangszerek
Vajon felismerjük-e a fúvós hangszereket? A gyerekek közösen oldják meg 
a Fúvós hangszerek 1 című tankocka interaktív feladatát a Reftantáron! (A meg-
felelő válasz kijelölése után alul a pipára kattintunk, ami jó válasz esetén nyílra 
vált. A nyílra kattintva léphetünk tovább.)

Ismertessük meg a gyerekekkel a Fúvós hangszerek 2. tankocka segítségével a 
Reftantáron a fúvóshangszerek két nagy csoportját: a réz- és a fafúvósókat! Nem 
kell részletesen belemenni a témába, csak mutassuk be a képeket, és tegyük fel 
a kérdést, hogy mit gondolnak, vajon miért lehet a fuvola a fafúvósok csoportjá-
ban, amikor fémből készült! (Mert eredetileg fából készítették.)
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A Reftantáron elérhető következő videón a fafúvós hangszereket mutatják be a 
gyerekeknek.
Ha van rá időnk, megnézhetjük az egész felvételt (15 perc), de elég megkeresni a 
megjelölt részeket is:

Fagott: 1,07–1,25
Klarinét: 3,38–4,15
Oboa: 5,29–5,42
Fuvola:9,30–10,14
Pikkoló: 12,52–13,01

Az eddig bemutatott hangszerek mind klasszikus zenei hangszerek, amelyektől a 
népi hangszerek sokszor különböznek. Ilyen a tilinkó is, a moldvai csángó pászto-
rok hangképző nyílás nélküli hosszú furulyája. Ismerkedjünk meg a hangjával a 
Reftantáron elérhető videó segítségével! 

Beszélgessünk róla, és döntsük el közösen, hogy a bemutatott fafúvósok közül 
mely hangszerek hangja hasonlít leginkább madárcsicsergésre!

Variáció
Ha az osztályban van olyan gyerek, aki valamilyen fúvóshangszeren játszik, kérjük 
meg, hogy hozza el a hangszerét, és mutassa be a gyerekeknek! Mivel a hangsze-
rek igen drágák, ezt csak akkor tegyük meg, ha egyrészt a szülők is beleegyeznek, 
másrészt tudjuk biztosítani a hangszer épségét, tárolását. 

Vedd figyelembe!
A tilinkóval és hangjával már találkozhattunk a szeptemberi Pásztorünnep téma 
5. tanegységében (01-4/5), Zelk Zoltán: Tilinkó című történetének feldolgozásá-
nál. Ha foglalkoztunk vele, érdemes rá visszautalni.

2.2c Tilinkónóta 
Olvassuk fel dallamos hangzással Gazdag Erzsi: Margarét című versét 
a szöveggyűjteményből (tanítói bemutatás)! Figyeljék meg a gyerekek, melyik 
hangszer szerepel benne a megismertek közül! 

Majd beszélgessünk:
• Ki a főszereplője ennek a versnek? Kik szerepelnek még benne? Kivel táncolhat 

Margarét? (Ki hívta táncba?)
• Ha azt mondanám, hogy ez egy szerelmes vers, igazat adnátok nekem? Mivel 

tudnátok igazolni?

• Margarét neve mi lehet eredetileg? (margaréta)
• Hogy kaphatta a Margarét nevet? Keressétek a választ az első és utolsó versz-

szakban! (A játékos rímek kedvéért: kinn a rét / margarét, tarka rét / margarét.)
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Keressünk még ilyen dallamos és játékos, egymásra felelő (hangfestő) rímpáro-
kat! (kopogóst/ropogóst, pirinkó/tilinkó, szól a szél / így beszél)

A vers ritmusa is a dallamhoz igazodó erőteljes táncritmus. Rövid sorokból áll 
(4+3 szótag), és minden sor egy-egy ütemnek felel meg. Az ütemek elejére esik 
a hangsúly, vagyis a sorok első szótagját legtöbbször erősebben (nyomatékkal) 
ejtjük. Próbáljuk ki, és olvasás közben koppantsunk is hozzá (a padon) minden 
sor elején! Így lesz a dal igazán „kopogós”.

Végül olvassuk fel a verset szereposztás szerint is!

2.2d Tilinkótánc 
Az órát egy mozgásos feladattal zárhatjuk, amikor körtáncot járunk a tilin-
kó hangjára. Most már dobbanthatjuk is a ritmust. A zene elérhető a Reftantáron.
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Krusovszky Dénes: 
Azt álmodtam 
Pintér Lajos: 
Kertem eső után 
László Noémi: Léghuzat
Szabó Lőrinc: Tavasz

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal Növényha-

tározó, növénykönyv

Füzet, íróeszköz

Suncatcher:
pausz- vagy zsírpapírok
színes selyempapírok
papírragasztó, Blu-Tack 
vagy cellux
olló, ceruza

Tenyérnyomat:
műszaki rajzlapok
tempera
ecset
mosdótál
vagy színes papírok
ceruza, olló, ragasztó

Tavaszi növekedés
Minimum 4x45 perces komplex szövegfeldolgozó, 
szöveg- és képalkotó óra vagy egy kirándulással 

egybekötött témanap 
(magyar, kreatív írás, természetismeret, vizuális 

kultúra)

A tavasz a növekedés ideje. Kisarjadnak a növények, dalolnak a 
madarak, egyre erősebben süt a Nap. Ezen az órán az irodalom 
eszközeivel az apró dolgok csodáira szeretnénk a gyerekek figyel-
mét ráirányítani.

Áttekintő vázlat
3.1 Csak fűcsomó  min. 90 perc 

3.1a Vajon ki lehet?  15 perc
3.1b Azt álmodtam…  20 perc
3.1c Csak fűcsomó  15 perc
3.1d Kreatív írás  30 perc
3.1e Fűnyomozás  min. 10 perc

3.2 Tavaszi növekedés  45 perc 
3.2a Növekedjünk mi is  15 perc
3.2b Tavaszi felelgető  15 perc 
3.2c Kreatív írás  15 perc 

3.3 Napképek készítése  45 perc
Összesen:  min. 4x45 perc

Az első dupla órát jó idő esetén szervezhetjük a szabad ég alá, 
vagy egybeköthetjük egy kirándulással, sétával, ahol az óra vé-
geztével a gyerekek a természetben is megkereshetik a különbö-
ző fűféléket. Szükségünk lehet növényhatározókra is.
Ha a tanegység végén napképeket készítünk, és a tenyérfestést 

választjuk, értesítsük előre a szülőket, hogy olyan ruhában jöjjenek a gyerekek az 
iskolába, amit nem baj, ha összefestékeznek! Az anyagok, eszközök előkészítése a 
választott technikától függ.



Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

3. 
tanegység
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek fedezzék 
fel, hogy a hétköznapi, 
egyszerű, megszokott 
dolgok is csodákat rejte-
gethetnek.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Fantáziajáték
Vers olvasása, beszél-
getés
Mozgásos, mímes játék
Interaktív multimédiás 
feladat
Kreatív írás szerepazono-
sulással
(Listázó vers bibliai 
párhuzammal)
Növényhatározás, 
növénygyűjtés
(Kirándulás)

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
Növényhatározó, nö-
vénykönyv



FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Csak fűcsomó 

3.1a Vajon ki lehet? 
Játsszunk fantáziajátékot! Egyesével soroljuk az alábbi fűfélék neveit, és 
próbálják a gyerekek kitalálni, elképzelni, hogy ki, mi bújhat meg a név mögött! 
Például: 
• Ha meghallod ezt a nevet, kit vagy mit képzelsz mögé? Milyen lehet Tarackos 

tippan? 
• Hogy nézhet ki? 
• Melyek a jellemzői? 
• Mit csinál szívesen? 
Fontos, hogy a játék végén se derüljön ki, hogy ezek a nevek különféle füveket 
takarnak!
Ajánlott fűnevek:

Tarackos tippan
Vörös csenkesz
Taréjos cincor
Mezei komócsin
Pirók muhar
Karcsú fényperje

3.1b Azt álmodtam… 
Olvassuk fel a gyerekeknek Krusovszky Dénes: Azt álmodtam című ver-
sének első hat (címmel együtt hét) sorát, és beszéljük meg, miről álmodott a 
versbeszélő, vajon mi lett belőle! 
• Te milyen virág, növény lennél álmodban? Miért?

Ezek után a gyerekek olvassák végig a verset, majd beszélgessünk arról, milyen 
érzéseket kelt bennünk a vers befejezése! 
• Mit vártunk, és mi lett a vége a versnek? 
• Miért érezzük azt, hogy „csak” fűcsomó lett a versbeszélő? 
• Mitől több a virág, a fa, mint a fűcsomó?
• Miért lehet mégis fontos egy fűcsomó? 
• Mit lehet szeretni egy fűcsomóban? 
Játsszuk el mozgással, mimikával, milyen ember lehet az, aki 

– fa
– fenyőfa
– tölgyfa
– szomorúfűz
– virág
– napraforgó
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– árvácska
– rózsa
– liliom
– és fűcsomó?

3.1c Csak fűcsomó 
Mutassuk meg a gyerekeknek a Reftantáron elérhető Fűfajták Magyaror-
szágon című tankocka segítségével a fűféléket, amelyeknek neveivel az óra 
elején játszottunk!

Beszélgessünk arról, hogy a jelentéktelennek tűnő dolgok sokszor igazi csodákat 
rejtenek, ha jobban megfigyeljük őket! Ha végigsétálunk egy réten, akkor csak 
fűcsomókat látunk, de ha jobban megfigyeljük őket, akkor kiderül, hogy minden 
fűfajtának más és más a karaktere.

Ezek után játsszuk el testmozgással, mimikával, hogy milyen ember lehet az, aki 
azt mondja magáról, hogy ő egy

Tarackos tippan
Vörös csenkesz
Taréjos cincor
Mezei komócsin
Pirók muhar
Karcsú fényperje!

3.1.d Kreatív írás 
Írj egy rövid mesét vagy verset, amelynek főhőse a megismert füvek 
valamelyike! Képzeld el, milyen kalandjai lehetnek Vörös Csenkesznek, milyen 
csodák eshetnek meg Taréjos Cincorral, vagy mi juthat eszébe Karcsú Fényperjének! 
Ha verset írsz, akkor is az élőbeszédhez közelebb álló szabadverset javasoljuk. 
Esetleg a soroló mondókát, ahol csupán a nevek, gondolatok sorolásával is ritmi-
kus szöveget lehet alkotni.

Variáció
Olvassuk fel a gyerekeknek Pintér Lajos: Kertem eső után című versét, bemutatva, 
hogyan válhatnak a növénynevek egy vers szereplőivé! A költő a neveket sorolva 
arra csodálkozik rá, hogy a névsor önmagában is vers, költemény. Erre csodálkoz-
hatunk rá mi is a verset olvasva.

A vers utolsó két sora – röpke rét / röpke lét – bibliai párhuzamra utal, amit a 
gyerekekkel is megbeszélhetünk: 
„Elragadod őket [a halandó embereket], olyanok lesznek, mint reggelre az álom, 
mint a növekvő fű: reggel virágzik és növekszik, estére megfonnyad és elszárad.” 
(Zsoltárok 90,5–6)
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek éljék át a ta-
vaszi növekedést, a fény 
megjelenésének örömét, 
amihez a hideg, a szél 
kontrasztja is szükséges.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos játék
Vers olvasása és értel-
mezése
Hangjáték: vers dramati-
zált olvasása
Kreatív írás: párbeszéd-
alkotás

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Learning Apps: 
Mezei pacsirta

3.1e Fűnyomozás
Ha jó idő van, ezt az órát érdemes az udvaron vagy valamilyen réten megtarta-
ni, hogy az óra hátralévő részében nyugodtan „bogarászhassanak” a gyerekek. De ha 
más megoldás nincs, legalább a szünetben, az iskolaudvaron keresgéljenek az isme-
rős füvek között. Próbálják felismerni a fűfajtákat, és ha elég érdeklődők, vihetünk ki 
növényhatározót vagy növényeket bemutató könyvet, amelyek közül az egyik legjobb 
Csapody István – Csapody Vera – Jávorka Sándor: Erdők, Mezők növényei című könyve.

3.2 Tavaszi növekedés 

3.2a Növekedjünk mi is 
Először növekedjünk mi is, mint a füvek, a virágok, mint a fák!
Húzzuk össze magunkat kicsire, mintha magok lennénk, azután nyújtózkodjunk 
egyre magasabbra!

Olvassuk el közösen László Noémi: Léghuzat című versét, majd játsszuk el moz-
gással, hogyan növekszik a fény, a nap, és hogyan növekszik a szél!
Nyissunk ablakot, ajtót, hogy egy kis frissítő léghuzat járja át a termet! Megtehet-
jük ezt már a versolvasás után, a mozgásos játék előtt. Ám jóból is megárt a sok, 
a frissítés után csukjuk be legalább az ajtót! 

Majd jöhet a beszélgetés:
• Ki szereti, ki nem szereti a friss levegőt? 
• És a huzatot ki szereti, ki nem? 
• Tudjátok-e, mikor és miért keletkezik a huzat? 
A házban, lakásban keletkező fuvallat hűsítő, de kellemetlen is lehet. A kémé-
nyekben is huzat keletkezik, ez viszi ki az égés során felszabaduló gázokat a sza-
badba. Annál nagyobb a huzat, minél magasabb a kémény. A levegő a légnyomás 
különbsége miatt kezd áramlani, ami a hideg és meleg levegő különböző sűrűsé-
ge miatt alakul ki. Ez okozza a szelek áramlását is. 

László Noémi versében is megjelenik a meleg és a hideg. Hol van „meleg sarok” 
és hol van „hideg sarok” a versben? Gyűjtsetek ezekre jellemző kifejezéseket!
A meleg és hideg sarok között keletkezik a huzat, a légáram, a szél. 
• A versben ez inkább kellemetlen vagy kellemes? 
• Miért ilyen huzatos a tavasz kezdete? 
• Mire kell ilyenkor vigyázni?
A versben feszülő ellentét a meleg és hideg sarok között még nem oldódik fel a 
versben. Vannak-e mégis jelei, hogy melyik sarok fog győzni?
Ezek szerint a léghuzat csak átmeneti időszak, ahogy a tavasz is átmeneti évszak 
a tél és a nyár között.
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3.2b Tavaszi felelgető 
A gyerekek olvassák el Szabó Lőrinc: Tavasz című versét, majd hár-
man-hárman készüljenek fel a szereposztás szerinti felolvasásra (Vén Rigó, Nap, 
mesélő)!
A felkészülés olvasópróbája párhuzamosan, egymás mellett történhet (nem baj, 
ha lesz egy kis zsongás a teremben).
Majd egy-két csoport a többiek előtt is előadhatja a hangjátékot.

Beszéljük meg: 
• Kik beszélgetnek a versben? Ki kérdez? Ki válaszol? 
• A természetben hogyan beszélget egymással a rigó és a Nap? 
• A vers, mint egy mese, hogyan fordítja emberi nyelvre a beszélgetésüket? Mi a 
beszélgetés üzenete?

3.2c Kreatív írás 
Kik örülhetnek még a tavasznak? 
Miért örülnek neki? 
Mit várnak a tavasztól, miért jó a tavasz?
Párban írjanak a gyerekek tömör, rövid mondatokból álló párbeszédet, ami ki-
fejezi, hogy a beszélgetők mennyire várják a tavaszt! Történhet mindez egyszerű 
dialógusformában, a vers formai jegyei nélkül, de történhet Szabó Lőrinc versé-
hez hasonló felelgető versformában is. (A beszélgetők személye szabadon vá-
lasztható. Akár olyan „mesei” szereplők is lehetnek, mint a Nap vagy a Vén Rigó.)

Variációk
A Reftantáron elérhető másfél perces videofilmen meghallgathatjuk a feketerigó 
hangját, és megnézhetjük a mozgását, amint éppen „beszélget” valakivel. Annyira 
„kommunikatív” a helyzet, hogy akár le is lehet „fordítani” emberi nyelvre a be-
szélgetést. Akinek van kedve, megpróbálhatja, de képzelt beszélgetést is írhatnak 
a gyerekek a rigó és más rigók, élőlények, természeti erők (például a rigó és a 
szél, a vén rigó és a rigócsemeték, a rigó és a pacsirta) között.
(A 2. tanegységben is ajánlottunk egy videofilmet a feketerigó hangjával és a 
madárról szóló információkkal, amire nyugodtan építhetünk. Most más a megfi-
gyelési szempont.)

A Mezei pacsirta című tankockában a pacsirta hangját, küllemét, fészkét, tojásait 
is megfigyelhetjük.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek készítsenek 
egy képet, amely a Nap 
fényességét mutatja be.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Papírmozaik vagy tenyér-
nyomat kép készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Suncatcher:
pausz- vagy zsírpapír
színes selyempapír
papírragasztó, Blu-Tack 
vagy cellux
olló, ceruza

Tenyérnyomat:
műszaki rajzlap
tempera
ecset
mosdótál
vagy színes papír
ceruza, olló, ragasztó

3.3 Napképek készítése

A tanegységet kiegészíthetjük egy Nap-ábrázolás elkészítésével is, amihez kétféle 
technikát ajánlunk:

1./ A suncatcher („napcsapda”) lényege, hogy színes üvegablakhoz hasonló képet 
készítünk a gyerekekkel, amely az ablakra ragasztva megelevenedik a Nap fényétől. 
A Reftantáron elérhető linken megtaláljuk a suncatcher leírását angolul, képekkel.

A napcsapdához színes selyempapírokra és pausz- vagy zsírpapírra van szüksé-
günk, valamint ragasztóra. A pauszra (zsírpapírra) rajzolják rá a gyerekek a Nap 
körvonalait, majd a színes selyempapírokat tépkedjék/vagdossák apró darabok-
ra! Ezeket a színes papírdarabkákat ragasszák rá a kirajzolt formára! A kész műve-
ket Blu-Tack gyurmaragasztóval vagy celluxszal ragaszthatjuk az ablakra.

2./ Tenyérnyomat felhasználásával is elkészíthetjük a Napformát (egy mintaképet 
találnak ehhez a Reftantáron).
Minden gyerek készíthet egyet, de kis csoportokban is összedolgozhatnak, vagy 
akár mindenkivel együtt elkészíthetjük az osztály napkorongját.
A tenyérfestésnél ügyeljünk arra, hogy a gyerekek ruhája ne legyen festékes, 
illetve erről értesítsük előre a szülőket, hogy a diákok megfelelő ruhában jöhes-
senek az órára! 
Tenyérnyomat helyett körberajzolt és kivágott tenyérformákkal is dolgozhatunk. 
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Lázár Ervin: Virágszemű
Virágok vetélkedése – 
magyar népdal, Nyitra-
egerszeg (Felvidék)
Itt az éneklés ideje – 
Énekek éneke 2,10–13
Ágh István: Életfa

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Növényhatározó, 
növénykönyv

Internet, projektor, 
hangfal 

Temperafestés anyagai, 
eszközei

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék 
meg a virágok vetélke-
dése-motívumot a nép-
művészetben, valamint 
Lázár Ervin meséjén 
keresztül.

Virágok vetélkedése
Minimum 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó és 

képalkotó óra (magyar, természetismeret, 
ének-zene, vizuális kultúra, bibliai áthallással)

Népművészetünk fontos motívuma a virágok vetélkedése, illetve 
az életfa. Lázár Ervin és Ágh István alkotásaiban is megtaláljuk 
ezeket a képeket, melyeknek nemcsak hétköznapi, hanem szakrá-
lis tartalma is van. A gyerekek az irodalmi művek megismerésén 
túl képet kapnak a népművészet világából is a virágok vetélkedé-
se és életfa témakörben. 

Áttekintő vázlat
4.1 Virágok vetélkedése  min. 45 perc 

4.1a Vetekedő  10 perc
4.1b Virágszemű  20 perc
4.1c Virághatározás  min. 5 perc
4.1d Virágok vetélkedése  10 perc

4.2 Sípoltam virágot  min. 45 perc 
4.2a Életfa  10 perc
4.2b Életfaábrázolás  min. 35 perc

Összesen:  min. 2x45 perc

A temperafestés, különösen nagy méretben, elég időigényes, 
amire nem árt egy dupla rajzórát rászánni. Egy tanóra alatt ki-
sebb méretű és vázlatosabb művek készülhetnek, de ez nem vesz 
el semmit a feladat értékéből. A választott időkeretnek megfele-
lően készítsük elő a festés anyagait, eszközeit!

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Virágok vetélkedése  

4.1a Vetekedő 
Minden gyerek válasszon magának egy virágot, és találjon ki néhány gon-
dolatot, hogy az miben szebb, jobb, mint a többi virág!
Neked melyik a kedvenc virágod? Ha a virágok vetélkednének egymással, a te 
kedvenced mivel érvelne, ő miért szebb vagy jobb, mint a többiek? 



Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

4. 
tanegység
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Virágvetekedés
Meseolvasás, beszélge-
tés a műről
Virágmeghatározás
Népdal meghallgatása, 
olvasása, beszélgetés a 
műről

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Növényhatározó, nö-
vénykönyv



Ha vannak rá vállalkozók, akkor egy spontán játékban elő is adhatják a virágok 
vetélkedését. 

Vedd figyelembe!
Vigyázzunk, hogy a vetélkedésből nehogy veszekedés legyen! A „versenyzők” 
érvekkel próbálják meggyőzni egymást!

4.1b Virágszemű 
Lázár Ervin: Virágszemű című meséjében is virágok vetélkedéséről olvas-
hatunk. A gyerekek olvassák el magukban a mesét, közben gyűjtsék ki a virágok 
neveit, és azt, hogy mit tudunk meg róluk!
A műben szereplő virágok:

Karcsú sisakvirág
Fürtös gyöngyike
Tavaszi csillagvirág
Ibolya
Erdei gyöngyköles
Búzavirág
Közönséges gubóvirág

A néma olvasás után beszélgessünk:
• Miben voltak hasonlóak a virágok? Csak abban, hogy kék a színük? 
• Miért gondolta mindegyik szebbnek vagy többnek magát a másiknál?
• Keressünk mondatokat, amelyek azt fejezik ki, hogy az adott virág azt gondolja, 

ő a legszebb! Melyik szó fordult elő a legtöbbször? (én)
Gyűjtsünk szavakat, kifejezéseket, milyen ember az, aki úgy viselkedik, mint ezek 
a virágok!
Hogyan oldotta meg a problémát Mikkamakka? 

Ha van időnk, felolvashatják a gyerekek a mesét dramatizálva is. 

4.1c Virághatározás
A gyerekek ismerjék meg a műben szereplő virágokat! Legjobb, ha maguk 
keresik ki a növényhatározóból vagy Csapody István – Csapody Vera – Jávorka 
Sándor: Erdők, Mezők növényei című könyvéből a virágokat. 
Hét csoportban is dolgozhatnak: minden csoport egy virágot keressen ki! 
A virágok megismertetésének legegyszerűbb módja a Virágszemű virágai című 
tankocka levetítése a Reftantáron.

4.1d Virágok vetélkedése 
Hallgassuk meg a Virágok vetélkedése című népéneket (Nyitraegerszeg, 
Felvidék) az adatközlő énekes (vagy a pedagógus) előadásában, majd olvassuk 
fel a dalszöveget! 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék meg 
az életfa fogalmát, és 
alkossanak maguk is egy 
életfa-képet.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás, beszélgetés
Interaktív multimédiás 
feladat
Festés, képalkotás
Kiállításrendezés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
A3-as rajzlap vagy hul-
lámpapír alap
Temperafestés eszközei

A Reftantáron elérhető az a forrás is, ahol az eredeti hangfelvétel megtalálható.

A gyerekek figyeljék meg, miben más ebben a dalban a virágok vetélkedése, mint 
Lázár Ervin meséjében!
• Miért gondolja többnek magát mindenkinél a búzavirág?
• Miért gondolja magát többnek a szőlővirág?
• Mire utal a két virág? Milyen bibliai történetre, egyházi szertartásra, ünnepre?
• Miért tartja magát a többinél szebbnek, jobbnak a szegfűvirág? 
• Mire utal, mit jelképez itt a szegfű? 

Kapcsolódó
A szegfű, a virágzás képe a szerelem, párkapcsolat, házasság témájához vezet, 
ami nem mond ellent Krisztus áldozatának (vö. Efezus 5,25). Az Énekek énekéből 
kiemelt részlet a tavaszt a tiszta szerelem képeként mutatja fel (2,11–13). 
A beszélgetés végén olvassuk el ezt is a gyerekekkel!

Variáció
A dal Nyitra megyei változatai a Szent Iván-napi tűzugrás szokásához kapcsolódtak.
Egy szövegében eltérő változatot is érdemes meghallgatni, ami közelebb hozza 
a dalt a mai hallgatóhoz. A Reftantáron elérhető a Virágok vetélkedése Bognár 
Szilvi és az EtNoé előadásában.

4.2 Sípoltam virágot 

4.2a Életfa 
Olvassuk el Ágh István: Életfa című versét, és figyeljük meg, milyennek írja 
le a költő ezt a különleges fát!
• Miért fényesedhet felülről? Mi lehet legfelül?
• Mi van a felső ágán? Mi lehet a koronája? 
• Hogyan fejezi ki a költő a tavasz közeledtét? Mi történik a madár első, második, 

harmadik szavára?
• Mit jelenthet az a kifejezés, hogy „sípolok virágot”?

Nézzük meg a Magyar népmesék című rajzfilmsorozat intróját a Reftantáron, és 
beszéljük meg, itt mit „sípolnak” a madarak (az elkövetkező mesét, történetet)!

Vedd figyelembe!
A madár és az életfa a magyar népművészet egyik legfontosabb eleme. Az élet-
famotívum minden tájegységünkön jellemzően megtalálható, sokféle használati 
tárgyon. Az életfa-ábrázolásoknál nem konkrét faábrázolásra kell gondolnunk, 
hanem olyan virágos növényekre, amelyek virágai az emberi élet különböző 
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állapotait mutatják be (bimbó – gyermekkor, kinyílt virág – felnőttkor, hervadó 
virág – öregkor), és általában szakrális jelentésük van, hiszen az eget összekötik a 
földdel. 
Az életfákon gyakran megjelennek madarak, s néha maguk „dalolják ki” az élet-
fát: a madarak dallamívéből rajzolódik ki az életfa motívuma, mint a Magyar nép-
mesék bevezetőjében. A madár tehát az élet ívét, hajlásait és hajtásait, virágait 
dalolja ki a népművészeti alkotásokon. 

4.2b Életfaábrázolás 
A gyerekek nézzék meg az Életfa című tankocka feladatának életfaábrázo-
lásait, és ahol van, keressék meg a madarakat!

Próbáljuk meg sorba állítani a képeket, az alábbi a helyes sorrend:
1.  Csengersimai református templom mennyezete
2.  Csetfalvi református templom mennyezete
3.  Somogyi fafaragás
4.  Kalotaszegi varrottas
5.  Korondi tányér
6.  Hódmezővásárhelyi menyasszonyi láda
7.  Festett szekrény a 19. századból

A gyerekek maguk is fessenek életfát a látottak alapján! Hullámpapírra (karton-
doboz lapra vágva) érdemes festeni temperával, így a kész művek könnyeben 
kiállíthatók, és a festett kazettákra emlékeztetnek. 

A festés és kiállításrendezés egy vagy akár két teljes rajzórát is kitölthet.
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Áprily Lajos: Tavaszodik
Rigó Béla: 
Tavaszi futóverseny 
(online)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Csomagolópapír vagy 
műszaki rajzlap
Zsírkréta, filctoll 

(Füzet, íróeszköz)
Tornaterem, torna-

szerek
40-50 cm-es szalagok 
(farkincafogóhoz)

Tavaszodik
Minimum 3x45 perces komplex órablokk 

vagy témanap 
(magyar, kreatív írás, ének-zene, vizuális kultúra, 

testnevelés, tánc és dráma)
A tavasz kicsalogat minket a szabadba, az állatok is vígan 
hancúroznak a természetben. A verseken keresztül a tavaszi 
zsibongást, a tavasz mozgalmasságát szeretnénk érzékeltetni 
a gyerekekkel, bevonva őket a felszabadult mozgásokba test-
ben-lélekben, játékos szellemben. 

Áttekintő vázlat
5.1 Tavaszi túra  45 perc 

5.1a Tavaszi túra  15 perc
5.1b Tavaszodik  15 perc
5.1c Ki tudja gyorsabban?  15 perc

5.2 Tavaszi futóverseny  45/90 perc 
5.2a Futó-vers  15 perc
5.2b Állati futások  30 perc
(Állati tavasz  +45 perc)

5.3 Állati tesióra  45 perc 
Összesen:  3x45 vagy 4x45 perc

A Rigó Béla-vers csak egy külső linken, online érhető el, vagy a 
költő Nálatok laknak-e állatok? című kötetében (Ulpius-ház, Bp, 
2011). Mégis érdemes utánajárni, mert a ráépülő mozgásjátékok-
kal együtt felejthetetlen élményt nyújthat a gyerekeknek.
Az utolsó óra tornateremben zajlik, ahol tornaszerekre, a fogóhoz 
szalagokra is szükség lesz.



Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

5. 
tanegység

JEGYZETEIM

51



MIT AKARUNK ELÉRNI?
Játék a vers ritmus- és 
dallamvilágával, megi-
dézve a tavasz mozgása-
it, hangjait.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Mozgásos játék
Vers olvasása és értel-
mezése
Ritmusjáték, tánc, ének, 
zenehallgatás

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Learning Apps: Tavaszo-
dik – Kicsi Hang



FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Tavaszi túra

5.1a Tavaszi túra 
Beszélgessünk a gyerekekkel egy kicsit arról, hogy szoktak-e a szüleikkel 
kirándulni! 
• Miért jó a kirándulás, túrázás? 
• Hova szoktak menni? 
• Mi a kedvenc kirándulóhelyük?
Majd játsszuk el mozgással azt, hogy megmászunk egy hegytetőt!
Álljanak fel a gyerekek a padokból, és helyben járással imitáljuk a mozgást: 
– Először könnyű terepen baktatunk, az út még betonos, szinte sík.
– Most letérünk a betonos útról egy apró kaviccsal felszórt ősvényre. Itt már 
kicsit nehezebben járunk.
– Egy hidacskán megyünk át, dübörög a talpunk alatt a deszka (dobogjunk a 
lábunkkal).
– Elérjük az erdei ösvényt. Nincs kikövezve, minden lépésünkre ügyelnünk kell, 
de jó tempóban haladunk.
– Az út emelkedni kezd, egyre nehezebb és nehezebb lépni.
– Egy patakhoz érünk, csak egy kidőlt fa vezet rajta keresztül. Óvatosan egyensú-
lyozunk át rajta.
– Lejteni kezd az út, egyre gyorsabban haladunk, szinte már futunk.
– Puff! A nagy rohanásban beleplaccsantunk egy sártócsába.
– Kikászálódunk belőle, indulunk felfelé a hegyre.
– Egyre meredekebb az út, egyre jobban lihegünk.
– Egyre nehezebb a terep, ágakba, fatörzsekbe kapaszkodunk, hogy el ne essünk. 
– Már sziklák is vannak. Nem tudunk menni, másznunk kell fölfelé.
– Felértünk a hegy csúcsára, és elénk tárul a gyönyörű táj!

5.1b Tavaszodik 
Olvassuk el Áprily Lajos: Tavaszodik című versét! 
• Miről szól a vers? Miből érezzük a természet hívását? 
• Mi fejezi ki a mozgást a versben?

• Lengjünk, mint a hajó!
• Billegjünk, mint a billegető farka!
• Moccanjunk, mint a rügy, mint a csibe a tojáshéjban!

• Mit csinálhatott a költő, miután megírta verset?
Kerekedjünk most mi is útra vele! 
Olvassuk a verset úgy, mintha egy hegyi túrán lennénk (lassabban – hegynek 
fel; gyorsabban – völgynek le; meg-megakadva – akadályokat átmászva, például 
nehéz terep, sziklák, mint az első játéknál, vagy a csodálkozástól meg-megállva)!
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Akadályt jelenthetnek az ismeretlen vagy nehezen érthető szavak is. Gyűjtsünk 
ilyeneket a versből, és beszéljük meg a gyerekekkel, melyik mit jelent! Például: 
• sánc: töltés, gát
• billegető: apró testű, hosszú farkú madár (például barázdabillegető), a farkával 

úgy billeget, mint a kötéltáncos a rúdjával
• kandi: kíváncsi
• róna: sík terület, síkság
• kolomp: legelő juh, marha nyakába akasztott, nagy csengőhöz hasonló bádog-

hangeszköz – a legelő csorda vonulását is jelzi a kolomphang
Ha van a környezetünkben kolomp, vigyük be, hallgassuk meg a hangját, kolom-
poljunk vele! 
A Reftantáron elérhető videofilmen megfigyelhetjük a kolompot „működés” köz-
ben, és meghallgathatjuk a hangját.

5.1c Ki tudja gyorsabban? 
Van egy furcsán írott szó is a versben, rögtön az elején, a könnyü. Vajon 
miért rövidül az ü a szó végén? Hibásan írta a költő?
Szándékosan írta rövid ü-vel, mert így jön ki a ritmus. A vers ritmusát a rövid és 
hosszú szótagok váltogatása adja (amit időmértékes verselésnek nevezünk).
Keressétek meg az első három sor ritmusát rövid: ti és hosszú: tá értékekkel! 

Sáncban a hóvíz  tá-ti-ti | tá-tá
könnyü hajót visz,  tá-ti-ti | tá-tá
füstöl a fényben a barna tető. tá-ti-ti | tá-ti-ti | tá-ti-ti | tá

Próbáljátok ki, hogy a többi sorhármasra is illik-e ez a versritmus! Segítségkép-
pen kopoghatjátok a padon vagy a tenyeretekben is.

Most próbáljuk meg a ritmust megtartva, minél gyorsabban olvasni (majd mon-
dani, több olvasás után akár már fejből) a verset! Ki tudja a leggyorsabban, 
legfrissebben felolvasni?

Hallgassuk meg a verset a Kicsi Hang együttes feldolgozásában a Reftantáron a 
megegyező című tankockában! 
Vajon tudjuk olyan gyorsan mondani/énekelni, mint az énekesek?
Próbáljuk meg! Énekeljük a verset velük együtt, majd táncoljunk is rá egy körtáncot!

Vedd figyelembe!
A versben többnyire daktilusok és spondeusok váltakoznak szabályosan, és 3-3 
sort egy hosszú soregységnek is tekinthetünk. A rövid sorok végére többször tá-ti 
értékű szó kerül (határba, árva, róna, dalolna), ám sor végén a rövid szótag is 
ejthető hosszan, így a ritmus alapvetően nem sérül. 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek figyeljék meg 
a versben a különféle 
mozgásokat, és jelenít-
sék meg azokat különbö-
ző módon.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása és értel-
mezése
Szavalókórus: hangos 
olvasás, ritmusjáték
Képregény-készítés, 
szinkronizálás
(Kreatív írás: vers, mese 
egy állat nevében

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Versszakok kinyomtatva 
(csoportonként egy)
Csomagolópapír vagy 
műszaki rajzlap
zsírkréta, filctoll 

Sáncban a hóvíz ‖ könnyü hajót visz, ‖ füstöl a fényben a barna tető.
  –  U  U  | –  –  ‖  –  U  U | –  –  ‖  –  U  U | –  U  U | –  U  U | –
Messze határba ‖ indul az árva, ‖ lenge madárka : billegető.
  –  U  U | –  U  ‖  –  U  U | –  U  ‖  –  U  U | –  U | –  U  U | –
 
Titkon a Bükkben ‖ moccan a rügyben ‖ – mint csibe héjban – kandin a lomb,
  –  U  U | –  –  ‖  –  U  U | –  –  ‖  –  U  U | –  – | –  U  U | –
s mintha a róna ‖ kedve dalolna, ‖ úgy muzsikál, muzsikál a kolomp.
  –  U  U | –  –  ‖  –  U  U | –  –  ‖  –  U  U | –  U  U | –  U  U | –

Indulok. Értem. ‖ Jól tudom: értem, ‖ értem üzenget a zsenge határ:
  –  U  U | –  –  ‖  –  U  U | –  –  ‖  –  U  U | –  U  U | –  U  U | –
,,Szíved, a bomlott, ‖ ócska kolompot ‖ hozd ide, hozd ide, hozd ide már!”
  –  U  U | –  –  ‖  –  U  U | –  –  ‖  –  U  U | –  U  U | –  U  U | –

5.2 Tavaszi futóverseny  

5.2a Futó-vers   
Rigó Béla: Tavaszi futóverseny című verse is hasonló ritmusra épül, feltehe-
tőleg az Áprily-vers hatására, továbbírva azt. A vers linkje elérhető a Reftantáron.

Vége a télnek. Látod, az égnek
–  U  U | –  –  | –   U   U | –    –   
fellege foszlik, tágul a kék.
–  U  U | –  –  | –   U U | –   

A pedagógus olvassa fel a verset dallamos-ritmikus versmondással, de frissen és 
pergősen, hiszen futásról van szó! Meghallgathatjuk az oldalon található dalfel-
dolgozást is (számítsunk rá, hogy nem stúdiófelvételről van szó), ami jól vissza-
adja a dallamos versritmust. 
A gyerekek figyeljék meg, hogy milyen mozgásokról van szó a versben!

Vetítsük ki a szöveget, és keressük meg együtt a benne szereplő állatokat és a 
hozzájuk tartozó mozgásokat!
• Hányféle állat szerepel a versben? Milyen mozgásokat végeznek?
• Csak az állatok mozognak? Mi vagy ki mozog még, és hogyan?
• Az utolsó két sor szinte hemzseg a futástól. Miért ismétli ilyen sokszor a fut ige 

alakjait a költő? Ki(k)nek szól ez a két sor? 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Mozgásélmény utánzó 
mozgásokkal.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos játékok, futó-
versenyek

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tornaterem, tornaszerek
40-50 cm-es szalagok 
(farkincafogóhoz)

5.2b Állati futások
A vers hét kinyomtatott versszakát vegyük elő, és minden versszak köré 
gyűljön össze egy kis csoport (3-4 fő)!
A csoportok készüljenek fel közösen a hangos olvasásra, keressék meg a vers 
ritmusát, és törekedjenek a ritmusos felolvasásra!
Olvassák fel a verset csoportonként közösen, szavalókórusként! Törekedjenek rá, 
hogy emiatt az olvasás ne veszítsen tempójából, frissességéből!

Ezután a csoportok alkossanak közösen egy rajzot a választott versszakról! 
Óra végére a rajzokból készülhet képregény, majd a verset felolvashatják úgy a 
csoportok tagjai, mintha a képregényt szinkronizálnák alá. 

Variáció
Állati tavasz
Otthoni munkaként kiadható kreatívírás-feladat: 
Írjatok egy-egy verset vagy mesét, amelyben a kedvenc állatotok szemszögéből 
éneklitek meg a tavaszt, a tavasz örömeit! (Az állatnak nem kell feltétlenül szere-
pelnie a Rigó Béla-versben!)

Vedd figyelembe!
Ez a tanóra kétszer negyvenöt percben is szervezhető, ha van elég időnk a 
témanapra. Ebben az esetben az Állati tavasz című egység kreatív írással és a 
művek felolvasásával kitölthet egy teljes tanórát.

5.3 Állati tesióra  

Testnevelésóra keretében rendezzünk Rigó Béla: Tavaszi futóverseny című ver-
sében szereplő állatok mozgásának megfelelő futóversenyeket, adjunk játékos 
feladatokat! A vers linkje elérhető a Reftantáron.
Például:
• Fogójáték: őzeket kergeti a vizsla
• Rókalopódzás – bújócska játék (nyulak elrejtőznek)
• Róka-nyúlfogó – A róka a fogó, a többiek a nyulak, akik egy-egy rövid szalagot 

tűznek a nadrágjuk korcába hátul, mintha a farkuk lenne. A róka igyekszik el-
kapni a nyulak farkát, akiét elkapta, az kiáll a játékból. A legügyesebb nyúl lesz 
a következő róka. Egyszerre több róka is lehet fogó, úgy mozgalmasabb a játék. 

• Árokugrás – A futóterepen jelöljünk ki olyan szakaszokat, amelyeket át kell 
ugrani, például a padlóra ragasztott ragasztószalaggal vagy ugrószőnyegek 
elhelyezésével. Zsámolyokat is használhatunk akadálynak, ha a gyerekek elég 
biztonságosan mozognak.
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• Mókusmászás kötélre, rúdra, bordásfalra
• Nyúlfutóverseny nyúlugrásban
• Békafutóverseny békaügetésben
• Kacsa-gyaloglóverseny kacsatotyogásban (guggolójárásban)
• Bogár- vagy hangyafutóverseny – négykézlábjárásban
• Hangyafoci: Két hangyacsapat négykézlábjárásban focizik, kézzel-lábbal is 

üthetik-rúghatják a labdát (megfogni viszont nem szabad).
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Vegyük észre, hogy a ta-
vasz gondot, problémát 
is jelenthet. Különösen 
ma, amikor megvál-
toznak az évszakok 
jellemzői.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mímes, kitalálós játék
Versolvasás, beszélgetés
Madárkarakter ábrázo-
lása vizuálisan, panto-
mimmel
Kreatív írás

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzolás, festés eszközei

Egyéb ötletek
FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Kései tavasz

Egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy a tavasz nem „normálisan” érkezik, nem úgy, 
mint régen. Előfordul, hogy sokat késik, vagy később visszatér a télies időjárás. 
Kollár Árpád verse a tavasz hiányérzetét kapcsolja össze az apa távollétével, a 
gyerek szemszögéből. 

Kezdjük az órát játékkal: 
Milyen madár vagyok? Játsszunk madárkitalálóst mozgással vagy Amerikából 
jöttemmel!

Olvassuk el Kollár Árpád: Milyen madár című versét, és beszéljük meg:
• Milyen kérdések merülnek fel a versben? 
• Milyen gondjai vannak a versbeszélőnek? 
• Ki lehet ő? 
• Szerintetek mi a legnagyobb gondja?
• Milyen madár lehet az, amiről szó van a versben? 
Rajzoljuk, fessük le, vagy mutassuk be a mozgását pantomimmel!

Vajon miért vitte el magával a tavaszt? Ötleteljünk!
Felmerülhetnek az ökológiai problémák is, az a zavar, ami az évszakok esetében 
is jelentkezik, hogy sokszor késve érkezik, és nem igazán érezzük tavasznak a 
tavaszt.
Beszélgetés után a gyerekek írjanak mesét egyénileg „A madár, amelyik elvitte a 
tavaszt” címmel!

Vedd figyelembe!
Témába vág, és ide kapcsolható Bertóti Johanna: Az öt lehunyt szemű madár 
című meséje is, ami a januári A tél örömei és az évszakok című téma Évszakforgó 
című tanegységében került sorra (05-4/5).



6. 
tanegység

JEGYZETEIM

57

45
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A medvével azonosul-
va játékosan éljék át 
a gyerekek a tavasz 
változásait.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás, beszélgetés
Mímes mozgásos, hang-
utánzó játék
Interjúkészítés

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A nyúllal és más álla-
tokkal azonosulva éljék 
át a gyerekek a tavasz 
változásait.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás, beszélgetés
Kreatív írás
Film megtekintése



6.2 Tavaszi medveségek

Olvassuk el Kiss Ottó: Tavaszi medvedal című versét a Reftantáron!
Kísérjük a verset medvemozgással!
Kísérjük a verset brummogással: olvassuk fel a verset úgy, hogy a gyerekek 
alábrummognak! Ha sikerül, megtehetjük azt is, hogy csak brummogunk a vers 
ritmusára. 

Jambikus verselés, gyakori ti-tá (vagy tá-tá) ritmus, ami a ringatózást és a cam-
mogást is érzékelteti, például:

a medve ment a fák között, 
U  –  |  U  –  |  U  –  |  U  – 
minden madárra ráköszönt.
–   –  |  U  –  |  U  –  |  U  – 

Beszélgessünk róla, mit csinál a medve télen, és mit csinál tavasszal!
Készítsünk interjút a medvével, aki épp most bújt ki a barlangból, most ébredt 
fel a téli alvásból!

Vedd figyelembe!
Kovács András Ferenc: Télutó című verse is témába vág, összekapcsolhatjuk a két 
vers feldolgozását (lásd 1. tanegység: Kérvény a tavaszhoz).

6.3 Nyúlöröm

Olvassuk el Varró Dániel: Nyúl tavaszi éneke című versét a Reftantáron!
• Mi mindennek örül tavasszal a nyuszi? 
• Más állatok, növények minek örülhetnek ilyenkor? 
Írjatok verset vagy rövid mesét arról, hogy minek örül az általatok választott 
állat!

Megnézhetjük a versből készült animációs filmet is a Reftantáron.

Vedd figyelembe!
Szintén jambikus verselésű, de több ritmikai lazasággal:

Tavasz, te cuppanásnyi szikra, U – | U – | U – | U – | –
ha tappancsod a sárba lép, U – | – U | U – | U –
vidorság száll a kis nyuszikra,  U – | –  – | U – | U – | –
s megédesül a sárgarép’.  U – | U U | U – | U –
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Hozzuk közelebb a gye-
rekekhez vándormadara-
ink életét.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Képgyűjtés, tabló, kép-
bemutató készítése
Meseolvasás és -értel-
mezés, beszélgetés
Mímes mozgás

6.4 Vándormadaraink 

A gyerekek előzetesen gyűjtsenek vándormadarakat bemutató képeket az inter-
netről vagy újságokból! 
Önállóan olvassák el Zelk Zoltán: Tavaszi mese című szövegét a Reftantáron!
Keressék meg a mesében, majd beszéljük is meg: 
• Milyen vándormadarakról van itt szó? 
• Ki a főszereplő, és mi a szerepe? Kikkel beszélget? Miért pont velük?
• Miért nem beszélgetett a fecskével és a gólyával?

A szöveg feldolgozása után mutassák be a gyerekek a madarak mozgását, illetve 
szerepjátékszerűen is adják elő a vonulásukat!

Végül készítsenek tablót kis csoportban a vándormadarakról, vagy ha elektroni-
kusan gyűjtötték a képeket, akkor készítsenek slide show-t, képbemutatót!

Vedd figyelembe!
Zelk Zoltán meséje és Kollár Árpád: Milyen madár című verse kontrasztot képez, 
de a két mű feldolgozása az ellentétre építve összekapcsolható (lásd: 6/1 – Kései 
tavasz).
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60

Miről szól 
ez a téma? 

Miért fontos 
nekünk?

Mit szeretnénk 
elérni?

A gyerekek értsék meg, hogy az emberi kapcso-
latok, így a szerelem alapja is a másik megér-
tése, megbecsülése, az azonos és a különböző 
tulajdonságok felismerése, elfogadása. A szép-
irodalmi művek szerepátéléssel, szimbolikus 

formában segítenek mindebben.

A szerelem az egyik legszebb és legfontosabb 
emberi érzés. A harmadik-negyedik osztá-
lyosokban már felmerül a másik nem iránti 
érdeklődés, de még inkább szégyellik ezt az 

érzést, és nem nagyon tudják kifejezni, mit is 
gondolnak a másik nemről, a szerelemről, vagy 
a más neműekkel való barátságról, és hogy mi-
lyen elképzeléseik vannak a párkapcsolatról, 

házasságról.





FELDOLGOZOTT MŰVEK
Döbrentey Ildikó:
Zsiráf atyafi

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal 

Füzet, íróeszköz

Papírok, festőeszközök:
tempera, ecsetek, vizes-
tál, keverőlap 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg, 
hogy az azonosságok és 
a különbözőségek is fon-
tosak egy kapcsolatban.

Zsiráf atyafi
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó és 
képalkotó óra (magyar, vizuális nevelés)

Az emberi kapcsolatokban, így a szerelemben és a párkapcsola-
tokban is nagyon fontos, hogy felismerjük az azonosságokat vagy 
hasonlóságokat, de értékelni tudjuk a másik különbözőségét 
is. Ezek az azonosságok és különbségek képesek új minőséget 
létrehozni. A bevezető játék során lehetőség adódik arra is, hogy 
a lányokat és fiúkat közelebb hozzuk egymáshoz. 

Áttekintő vázlat
1.1 Párválasztás  45 perc 

1.1a Legyen a párod az, aki…  10 perc
1.1b Zsiráf atyafi  20 perc
1.1c Hangjáték  15 perc

1.2 Zsiráfcsalád  45 perc 
1.2a Az anyukám, az apukám és én magam  10 perc
1.2b Kék + sárga = zöld  10 perc
1.2c Zöld zsiráf  25 perc

Összesen:  2x45 perc

Készüljünk elő a festéshez! Színkeveréshez használhatnak a 
gyerekek nagyobb felületű, lemosható műanyaglapot, például 
gyurmatáblát. 
A dupla órát összeköthetjük egy plusz rajzórával is, ami színkeve-
rési játékra, próbálgatásra épül.

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Párválasztás

1.1a Legyen a párod az, aki… 
A gyerekek álljanak körbe! A feladatuk az, hogy a játékvezető által mega-
dott kritériumok szerint válasszanak gyorsan párt maguknak.
Fuss oda ahhoz, és fogd meg a kezét (vagy állj meg vele szemben), akire szerin-
ted jellemző a következő mondat! 

JEGYZETEIM

61

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos párválasztó 
játék
Film megtekintése
Néma olvasás megadott 
szempontok szerint Be-
szélgetés a meséről
Hangjáték készítése 
csoportmunkában



Legyen a párod az…
…akinek ugyanolyan színű a haja (pulcsija, szeme, nadrágja stb.), mint neked!
…akinek ugyanaz a kedvenc étele (játéka, filmje, könyve stb.), mint neked!
…aki ugyanolyan kedves (szép, aranyos, okos stb.), mint te!

Variáció
A gyerekek valószínűleg saját nemük szerint fognak inkább választani. Második 
körben kérjük meg őket, hogy ugyanezekre a kérdésekre ellenkező nemű gyere-
ket válasszanak! 

1.1b Zsiráf atyafi 
Nézzük meg az Égből pottyant mesék sorozat Döbrentey Ildikó: Zsiráf 
atyafi című részét a Reftantáron! (kb. 10 perc) Mindenekelőtt tisztázzuk, mit je-
lent az „atyafi” kifejezés!

Majd a gyerekek vegyék elő a szöveggyűjteményt, és keressék ki a választ a szö-
vegből a következő kérdésekre (kis csoportokban is dolgozhatnak):
• Miért indult útnak a zsiráf?
• Kikkel találkozott? Miben voltak azonosak, miben voltak különbözőek?
• Miért vándorolt újra és újra tovább a zsiráf?
• Miért szeretett egymásba a két zsiráf? Miben voltak hasonlóak, miben voltak 

különbözőek? 
• Mi lett a különbözőségük eredménye?
• Ezek után beszélgessünk arról, hogy mi a jobb a szerelemben: az azonosság 

vagy a különbség! Miért?

Vedd figyelembe!
A videofelvétel fekete-fehér, ezért a színeket csak a szövegben, hallás, majd 
olvasás után fedezhetik fel a gyerekek. Olyan így a mesefilm, mint egy szín-talá-
lóskérdés: Megfigyeltétek, milyen színűek voltak a zsiráfok? 

1.1c Hangjáték 
A gyerekek hatfős csoportokban készítsenek hangjátékot a meséből (sze-
reposztás, felolvasás, hangeffektusok). Majd adják elő egymásnak a hangjátékokat!

Vedd figyelembe!
A feladat rugalmasan kezelhető. Ha a beszélgetésbe jól bevonódnak a gyerekek, 
nyugodtan eltarthat az óra végéig, és a hangjáték átcsúszhat a következő óra 
elejére. Ha óra végén csak arra marad idő, hogy a gyerekek kiosszák egymás kö-
zött a szerepeket, és előkészítsék a hangjátékot, akkor az előadások csúszhatnak 
át a következő órára. De az is jó megoldás, hogy a csoportok csak hangpróbát 
tartanak párhuzamosan, így minden csoport egyszerre dolgozik, és próbálja a 
hangjátékát. 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg, 
hogy a sárga és a kék 
szín keveredéséből egy 
új minőség jön létre: a 
zöld szín.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Önismereti játék, tulaj-
donságlista
Zöld árnyalatai, keverése
Festés zöld színnel

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Papírok, festőeszközök:
tempera, ecsetek, vizes-
tál, keverőlap

1.2 Zsiráfcsalád 

1.2a Anyukám, apukám és én magam 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy gondolják végig, és a füzetükben jegyzetel-
jék is le néhány mondatban, miben hasonlítanak az anyukájukra, miben hasonlí-
tanak az apukájukra, és mi az, amiben ők teljesen mások!

Vedd figyelembe!
A jegyzeteket a gyerekek saját maguknak készítik. Önismereti feladat, tehát nem 
kérhető számon. Előfordulhat azonban, hogy a gyerekekben erős az igény önma-
guk megmutatására. Adjunk erre is lehetőséget: vagy személyesen, szünetben 
megbeszélve, vagy ha szeretnék, egy osztályfőnöki órát rászánva (önként vállalt 
felolvasás + beszélgetés).
Biztassuk a gyerekeket, hogy mutassák meg otthon a jegyzeteiket, és beszélges-
senek a témáról a szüleikkel, nagyszüleikkel (kire miben hasonlítasz, miben vagy 
más, mint ők)! 

1.2b Kék + sárga = zöld 
A gyerekek keressék ki a szövegből (Döbrentey Ildikó: Zsiráf atyafi), hogy 
milyen kiszsiráfja született a zsiráfpárnak! Miért?
Tudjuk-e pontosan, milyen zöld lett a kiszsiráf?

Vetítsük ki a gyerekeknek A zöld árnyalatai című tankockában található bemutató 
képet! Keressük meg a zöld árnyalatait! Aki talál egy megfelelő színt, jöjjön ki a 
táblához, és mutassa meg! (Vagy ha van, a helyéről használhatja a lézeres muta-
tópálcát, az külön öröm!)
Keressetek olyan pöttyöt a képen, amelyikben több a sárga! Amelyikben több a 
kék! Még több a kék (de még zöld)! Legtöbb a sárga!

1.2c Zöld zsiráf 
A gyerekek először keverjenek ki minél többféle zöld színárnyalatot tem-
perából, majd fessék meg a zöld színű kiszsiráfot! 

A művekből rendezzünk kiállítást az osztályteremben!

Vedd figyelembe!
A sárga és kék különböző arányú keverésével tiszta színeket kapunk. 
Derített (világosabb) színeket kapunk, ha fehéret is adunk hozzá. 
Tompított (sötétebb) színeket kapunk, ha szürkét is keverünk hozzá.

A festő-feladatot összeköthetjük egy teljes rajzórával is.
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Szilágyi Domokos: 
Akinek a szeme kék… 
(online)
Kiss Ottó: Tükör
Kiss Ottó: A szerelem
Kiss Ottó: 
Én nem tudom
Kiss Ottó: Tegnap Má-
rióval

MIT KÉSZÍTSEK 
ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Internet, projektor, 
hangfal 

Csillagszedő Márió című 
verseskötet

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek gondolkod-
janak szem és szerelem 
mélységeiről a megis-
mert szólásokon, köz-
mondásokon keresztül. 

JEGYZETEIM

Milyen is a szerelem?
2x45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 

(magyar, kreatív írás)

A harmadikos-negyedikes gyerekek számára a szerelem kicsit riasz-
tó, de mégis izgalmas dolog. Ezen az órán a szólások, közmondások 
segítenek abban, hogy a gyerekek megismerjék a szerelemmel kap-
csolatos népi bölcsességeket, Kiss Ottó versei pedig gyerekszem-
szögből mutatják be és teszik átélhetővé a szerelem kérdéseit. 

Áttekintő vázlat
2.1 Milyen is a szerelem?  45 perc 

2.1a Nézzünk farkasszemet!  10 perc
2.1b A szem a lélek tükre  10 perc
2.1c Tükör  10 perc
2.1d Szólások, hasonlatok a szerelemről  15 perc

2.2 Árnyék és csillagok  45 perc 
2.2a A nagymama szerint a szerelem…  20 perc
2.2b Levegővétel  10 perc
2.2c Csillagok a tóban  15 perc

Összesen:  2x45 perc

A rövid, aforisztikus tartalmú versek feldolgozása látszólag nem 
időigényes. Számíthatunk rá mégis, hogy gondolatokat ébreszt, 
és beszélgetésre serkenti a gyerekeket is. Ne féljünk a kényes 
témákról való beszélgetéstől, készüljünk nyitott szívvel az őszinte 
megnyilatkozásokra!

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Milyen is a szerelem?  

2.1a Nézzünk farkasszemet! 
A gyerekek először a padtársukkal nézzenek farkasszemet! Forduljanak 
szembe egymással, hunyják le a szemüket, majd megadott jelre, egyszerre nyis-
sák ki! 
• Ki tud tovább a másik szemébe nézni pislogás nélkül? 
• Ki bírja a legtovább a farkasszemnézést az osztályból?
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JEGYZETEIM 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Farkasszemnézés
Mondókázás
Vers olvasása és értel-
mezése
Közmondások értelme-
zése, beszélgetés

Ezután mindenki keressen egy másik párt magának: a lányok fiúkat, a fiúk lányo-
kat, és játsszuk el így is a játékot! 

Variáció
Farkasszemnézéshez és a szemtükörhöz is jól kapcsolható Szilágyi Domokos: Aki-
nek a szeme kék… kezdetű mondogatója, ami a szemszíneket sorolja, és öltözteti 
egy-egy képbe. Érdemes megismertetni a gyerekekkel, és mondogatni, csak úgy…
Megtaláljuk többek között a Tündérkert virágai című gyermekvers-antológiából 
közölt válogatásban, amelynek linkje megtalálható a Reftantáron.

2.1b A szem a lélek tükre
Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy ismerik-e a közmondást: A szem a lélek 
tükre! Beszélgessünk róla, mit jelenthet ez! Mi minden tükröződhet a szemünk-
ben? Milyen az, amikor valakinek…

– …sötét a tekintete?
– …ragyog a szeme?
– …elborul a tekintete?
– …mély kút a pillantása?

Mutassák is meg ezeket a gyerekek! 

2.1c Tükör
A gyerekek olvassák el magukban Kiss Ottó: Tükör című versét, majd 
beszélgessünk arról, hogyan változott a közmondás jelentése a költő értelmezé-
sében!

Kapcsolódó
A bibliai „test lámpása” hasonló jelentéssel bír, mint a „lélek tükre”. Ezért érde-
mes a bibliai párhuzamot is megismertetni a gyerekekkel:
„A test lámpása a szem. Ezért ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Ha 
pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Ha tehát a benned lévő vilá-
gosság sötétség, milyen nagy akkor a sötétség!” (Máté 6,22–23)

2.1d Szólások, hasonlatok a szerelemről  15 perc
A Szólások, közmondások a szerelemről című tankocka segítségével a gyerekek 
keressék meg a szerelemmel kapcsolatos szólások és közmondások jelentését! 
Ha van még elég időnk, beszélgessünk arról, hogy melyik szólást, közmondást 
tartják igaznak, melyiket nem, és miért!

Megoldások:
• A szerelem vak. A szerelem nem a külsőt nézni. 
• A szerelem sötét verem. A szerelem olyan, mint a csapda, nehéz belőle kiszaba-

dulni. 
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JEGYZETEIM

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg, 
hogy a szerelem és a 
vele kapcsolatos érzé-
seink nagyon sokfélék 
lehetnek, és sokszor 
csak képekkel tudjuk 
kifejezni.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása és értel-
mezése
Hasonlatok alkotása
Kreatív írás: mese vagy 
szabadvers
Könyvajánlás

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Csillagszedő Márió című 
verseskötet

• A szerelem veszedelem. Veszélyes dolog szerelembe esni.
• A szerelemben több a keserű, mint az édes. A szerelem nemcsak öröm, hanem 

sok bánat is jár vele. 
• Álomban, szerelemben nincs lehetetlenség. Aki szerelmes, bármire képes a 

szerelméért. 
• Úgy élnek, mint a galambok. Nagyon szeretik egymást. 
• Szem szívnek tanácsa, száj szívnek tolmácsa. Nem elég valakit meglátni és be-

leszeretni, beszélni is kell róla.
• Ravasz a szerelem, aranybéklyóval jár. Szép a szerelem, de megkötöttséggel is jár. 
• Szerelmet, füstöt, köhögést nem lehet eltitkolni. Aki szerelmes, azon meglát-

szik. 
• Tűz ég a párnájában. Nem tud aludni a szerelemtől.

2.2 Árnyék és csillagok

2.2a A nagymama szerint a szerelem… 
A gyerekek olvassák el Kiss Ottó: A szerelem című versét, és figyeljék meg, mihez 
hasonlítja a nagymama a szerelmet! Miért?
Beszélgessünk arról, hogy miért gondolkodhat így a nagyi a szerelemről! 
• Mit gondoltok, igaza van, vagy nem? Miért igen, miért nem? 

Majd a gyerekekkel alkossunk új hasonlatokat, esetleg szólásokat a szerelemről! 
Ha nehezen megy, segítsünk nekik:
Ha azt mondom: „A szerelem olyan, mint az égbolt”, szerintetek igaz ez a szólás-
hasonlat, vagy nem? Indokoljátok! Miért igen, miért nem? 
Adhatunk több, akár abszurdnak, viccesnek tűnő példát is:
A szerelem…

…rózsaszál
…csörgő patak
…csörgőkígyó
…tenger-óceán
…chilipaprika

A cél mindenképpen az, hogy a gyerekek maguk is írjanak néhány hasonlatot 
egyénileg vagy kis csoportban, és legyenek képesek meg is indokolni a hasonla-
tukat.

2.2b Levegővétel 
A következő versben milyen hasonlat szerepel?
A gyerekek olvassák el Kiss Ottó: Én nem tudom című versét, majd kis csoportok-
ban beszélgetve indokolják, miért jó (vagy nem jó) hasonlat a szerelemre a levegő! 
Végül közösen összegezzük a csoportok véleményét!
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2.2c Csillagok a tóban 
A záró vers komplex képe már egy összetett hasonlat, amiről csak beszél-
getni és ábrándozni lehet, és persze verset vagy mesét írni.

A gyerekek olvassák el hangosan Kiss Ottó: Tegnap Márióval című versét, majd 
beszélgessünk róla!
• Ki lehet a beszélő (aki megszólal a versben)? 
• Ki lehet Márió? 
• Szerintetek hány évesek lehetnek?
• Mit ígért a társának Márió?
• Teljesítette vagy sem? Miért igen, miért nem? Vitassuk meg!
• Miért csodás, mesei elem a csillagok gyűjtése?

Írjatok egy mesét vagy rövid verset arról, hogy milyen csodálatos tetteket vitt 
még végbe Márió a szerelméért!

Vedd figyelembe!
A meseírás valószínűleg nem fér bele teljesen az órába, így nyugodtan kiadhatjuk 
házi feladatként is. 
A versforma a megismert versekhez hasonló szabadvers legyen. A versbeszéd 
itt annyiban különbözik a prózától, hogy sorokra tördelt „lélegző” beszédről van 
szó, mintha a levegővétel ritmusa tagolná a szöveget. (A „lélegző” versbeszéd ily 
módon kapcsolódik a szerelemhez is, a költő hasonlata szerint.)

Márió a Csillagszedő Márió című verseskötet fiú szereplője. A versbeszélő kislány 
és barátja, Márió még csak óvodások, de játékaik, kapcsolatuk távlatosan „időt-
len”, és akár a tízévesek, akár a felnőttek világát is megidézheti. Ezért alsósok-
nak és felnőtteknek is nyugodt szívvel ajánljuk az egész kötetet, amit érdemes 
megmutatni és ajánlani a gyerekeknek: Kiss Ottó: Csillagszedő Márió (Móra 
Kiadó, Bp, 2002).
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Komáromi kisleány – 
magyar népdal, Dercen 
(Bereg), Bartók Béla 
gyűjtése
Weöres Sándor: Duna 
mellett kopár fa
Weöres Sándor: Túl, túl…

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal 

Füzet, íróeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek képzeljék el, 
milyen lesz az életük, 
amikor már házasok 
lesznek. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Ének, tánc
Versolvasás
Beszélgetés a versekről
Zenehallgatás
Fantáziajáték
Meseírás
Rímkeresés

JEGYZETEIM

Ketten egy ágon
45 perces komplex szövegfeldolgozó és 

szövegalkotó óra 
(ének-zene, tánc, magyar irodalom, kreatív írás)

A szerelem célja a társválasztás, a párkapcsolat, a házasság. Az 
órán a gyerekeknek lehetőségük van arra, hogy a versek, az éne-
kek, a projekciós játék és meseírás segítségével megfogalmazzák 
elképzeléseiket a felnőtt életükről, párkapcsolatukról. 

Áttekintő vázlat
3.1 Ketten egy ágon  45 perc 

3.1a Komáromi kisleány  10 perc
3.1b Ketten egy ágon  10 perc 
3.1c Túl, túl…  25 perc

Összesen:  45 perc

A dalok, a szimbolikus-játékos nyelv oldhatja a kényes téma 
okozta feszengést, kényelmetlenséget. Ennek ellenére számítha-
tunk nagy csendekre és vihogásokra is. Most különösen fontos, 
hogy semmilyen kényszerítő hatás ne zavarja a gyerekeket, a 
megengedhető határáig engedjük a spontán légkör kialakulását!

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Ketten egy ágon

3.1a Komáromi kisleány 
Énekeljük el a gyerekekkel a Komáromi kisleány című magyar népdalt 
(Dercen (Bereg), Bartók Béla gyűjtése), és táncoljunk is rá közösen! Ha a gyerekek 
nem ismernék a dalt, hallgassuk meg Reftantáron a Zeneker Team előadásában, 
és tanuljuk meg! 

Olvassuk el a népdal szövegét! 
• Miről szól valójában? 
• Miért gondoljuk, hogy ez egy szerelmes dal? Keressünk erre bizonyítékokat a 

szövegben!
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3.1b Ketten egy ágon 
Hallgassuk meg Weöres Sándor: Duna mellett kopár fa című versét a 
Hangraforgó együttes előadásában a Reftantáron elérhető linken!

Kérdezzük meg: 
• Milyen madarat (madarakat) idézett meg a furulya hangja? 
• Milyen madár lehet ez a „madárka”?

Olvassák el a gyerekek a verset a szöveggyűjteményből! 
• Beszéljük meg, kik ülhetnek az ágon! A második versszak alapján ki lehet a 

„madárka”?
• Mit jelenthet az, hogy „fütyülünk a világra”? (Például: Nem törődünk vele, akár-

mit is mondanak rólunk.)
• Mit tervezhetnek az ágon ülők (akár madarak, akár szerelmesek), miközben 

fütyülnek a világra?
• Te mit tervezgetnél, ha valakivel így együtt tudnál fütyülni a világra? 
• Milyennek képzeled el a felnőttkorodat a férjeddel/feleségeddel?

3.1c Túl, túl…
Olvassuk el Weöres Sándor: Túl, túl… című versét!
• Miért furcsa a vers első versszaka? 
• Furcsának találjátok-e a második versszakot is? Miért igen? Miért nem? 
• Ezek után beszélgessünk a gyerekkel a családon belüli szerepekről! Nálatok ki 

mos, mosogat, ki főz? Kinek a szava a legfontosabb? 
• Más-e az anyukák és apukák szerepe ahhoz képest, ahogyan ezt Weöres Sándor 

írja? Miben, hogyan? 

Képzeld el, hogy most hupssz! Elrepülsz túl a hegyen, messze túl, ahol bepillant-
hatsz abba a házba, ahol majd a férjeddel/feleségeddel együtt fogsz lakni. Vajon 
mit látsz odabent? Milyen házban laktok, hány gyereketek van, mit csináltok ép-
pen? Írj minderről egy rövid mesét vagy képzelt történetet „Messze túl…” címen!

Végül olvassanak fel a gyerekek az elkészült írásokból! Aki nem tudta befejezni, 
annak maradhat házi feladat is. 

Vedd figyelembe!
Weöres Sándor Túl, túl… című verse a Holdbéli csónakos című mesejáték egyik 
betétdala. A mese, felirata szerint: „Történik a mesés ősidőkben.” A „túl” tehát az 
időre is utal. (A mű 1941-ben született.)
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Variáció
Keressétek meg a versben a rímelő szavakat, és húzzátok alá! Mit vesztek észre?
Bizony, minden rímszó „túl”, vagy a „túl”-ra rímel. Még a szakaszkezdő „túl, túl” 
is. Ez a vers túl van rímelve. Vajon miért? Mi lehet az a túlzás, amit ki akar fejezni 
vele a költő?

Több rímfajta is megjelenik így a versben:
• bokorrím (halmazrím): több egymás utáni sor rímel egymással
• önrím: ugyanaz a szó ismétlődik
• belső rím: a rímelő egységek ugyanabban a sorban helyezkednek el (lásd a 

versszakok első sorát)
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Miklya Luzsányi Mónika:
A kék kolibri
[Vizet meríteni én a kútra 
mentem] – erdélyi jiddis 
népköltés, Kányádi Sán-
dor fordítása 
Tudod-e, milyen madár 
a kolibri? – olvasmány, 
kérdések (online)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal 

Festés anyagai, eszközei:
rajzlap, tempera, ecset, 
vizestál, keverőlap

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A mesei szerepek diffe-
renciálása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Projekciós játékok
Mese folytatása
Csoportmunka: lehe-
tetlen feladatok listája, 
stratégiai terv írása

A kék kolibri
3x45 perces komplex szövegfeldolgozó és 

képalkotó óra 
(magyar, természetismeret, vizuális nevelés)

A gyerekek szerelemről, párkapcsolatról kialakított elképzelése 
gyakran (részben a média hatására) idealizált. Ebben a tanegy-
ségben mesei keretek között láthatják meg, hogy a hétköznapi 
örömök is drágakőként ragyoghatnak az életünkben. 

Áttekintő vázlat
4.1 Az elégedetlen királykisasszony  45 perc

4.1a Királykisasszonyok és lovagok  15 perc
4.1b Lehetetlen feladatok listája  15 perc
4.1c Mit szeretne a királykisasszony?  15 perc

4.2 A királylány álma teljesül  45 perc 
4.2a Meseolvasás  15 perc
4.2b Királyi hétköznapok  30 perc

4.3 A kék kolibri  45 perc 
4.3a A kolibrik  15 perc
4.3b Kolibrik festése  30 perc

Összesen:  3x45 perc

Festés előkészítése. Gondoskodjunk a színkeverés lehetőségéről!

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Az elégedetlen királykisasszony

4.1a Királykisasszonyok és lovagok 
A táblára rajzoljuk fel egy királykisasszony és egy lovag/királyfi körvonalait 
jó nagy méretben! Ha nem rajzolunk valami jól, akkor rajzoljunk két nagy halmaz-
karikát, az egyik tetejére írjuk, hogy királykisasszony, a másikra pedig, hogy lovag 
(vagy királyfi)! Ugyanezt két darab íves csomagolópapírral is megtehetjük.
A gyerekek feladata az, hogy mindenki írjon a királykisasszonyhoz és a lovaghoz/
királyfihoz is egy-egy tevékenységet, ami jellemző a meseszereplőre. 



Miről szól ez 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg, 
hogy a hétköznapi 
örömök fontosabbak 
lehetnek várva várt nagy 
élményeknél. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Meseolvasás és -értel-
mezés csoportmunkában
Beszélgetés
Szerepjáték, dramatizálás
Kreatív írás: mese, felté-
tel-soroló

Ha elkészültek, listázzuk ki, hogy a gyerekek szerint melyek a szereplők legjel-
lemzőbb tevékenységei! Ha egy-egy tevékenység többször is szerepel, elég csak 
strigulázni. 

4.1b Lehetetlen feladatok listája 
Olvassuk fel a gyerekeknek Miklya Luzsányi Mónika: A kék kolibri című 
meséjének első bekezdését (az „Egy még lehetetlenebbet.” mondatig)! A gyerekek 
emlékezetből gyűjtsék össze, hogy mi mindent utált ez a királykisasszony!
Majd kis csoportokban állítsanak össze egy-egy listát olyan feladatokról, amelye-
ket lehetetlen elvégezni!
Segítsünk ennek a királykisasszonynak! Találjatok ki a csoporttal együtt olyan 
feladatokat, amelyeket lehetetlen teljesíteni! A feladatok csak a jó ízlés (és a 
mesevilág) határain belül mozoghatnak!

4.1c Mit szeretne a királykisasszony? 
Olvassuk fel a mese következő részét a „A királykisasszony valami mást 
akart.” mondatig! 
A gyerekek kis csoportokban maradva beszéljék meg, hogy vajon mit szeretne a 
királykisasszony! 
• Milyen terve lehetett, ami „nem fért bele” az általánosan elfogadott királykis-

asszony-feladatkörbe? 
Majd közösen fogalmazzanak meg egy „stratégiai tervet”, hogy milyen lépéseken 
keresztül tudná megvalósítani a királykisasszony azt, amit szeretne!

Vedd figyelembe!
A csoportmunka feladatait nem szükséges frontálisan is megbeszélni, ha úgy 
látjuk, hogy zavarná a szövegfeldolgozás folyamatát. A csoportmunka lényege itt, 
hogy a gyerekek a közös problémamegoldó gondolkodás révén vonódjanak be a 
történetbe. Ehhez kedvezőbb munkaforma a kiscsoportos beszélgetés.

4.2 A királylány álma teljesül 

4.2a Meseolvasás 
A gyerekek kis csoportokban olvassák el a mese (Miklya Luzsányi Mónika: 
A kék kolibri) folytatását, egészen a végéig! Majd beszéljék meg a következőket:
• Miért akart kolibrivé válni a királykisasszony?
• Sikerült-e a terve?
• Miért fogta meg a kolibrit a királyfi?
• Miért lett végül is a felesége a válogatós királykisasszony?
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A kolibri megismerése 
és a gyerekekben élő 
kolibrikép megerősítése 
képi ábrázolással. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Természetfilm, képek 
megtekintése
Ismerettartalmú szöveg 
feldolgozása
Festés temperával

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Festés anyagai, eszközei:
rajzlap, tempera, ecset, 
vizestál, keverőlap

4.2b Királyi hétköznapok 
Az utolsó kérdést beszéljük meg közösen is, majd beszélgessünk arról, mi 
volt a jele annak, hogy a királyfi valóban szereti a királykisasszonyt! 
• Milyen életet ígért neki? 
• Miért tűnhetett ez a hétköznapi élet vonzóbbnak a királykisasszony számára, 

mint az addigi királykisasszonykodás? 

Kis csoportokban dolgozzanak a gyerekek tovább!
Alakítsatok ki jelenteket, amelyek bemutatják a királyfi és a királylány családi 
életének egy-egy mozzanatát! A jelenet alapulhat a mesében olvasottakon, de 
kitalálhattok új helyzeteket is. 
Mutassátok be egymásnak a jeleneteket! 

Variáció
A [Vizet meríteni én a kútra mentem] című jiddis népdal (Kányádi Sándor fordítá-
sa) szintén a szép lány lehetetlen (abszurd) kéréseit sorolja, mesébe illő motívu-
mokkal. Olvassuk el a gyerekekkel ezt a képtelen feltétel-sorolót, akár mesét is 
írhatnak belőle, vagy olyan verset, ami hasonlóan képtelen feltételeket sorol fel!
A kérések párhuzama megtalálható Az okos lány című népmesében is, ahol a 
király kér hasonló képtelenségeket a leánytól. Ennek egy változata szerepel a 2. 
osztályos állami olvasókönyvben, amire utalhatunk (OFI, I/85-86. o.).

4.3 A kék kolibri  

4.3a A kolibrik 
A gyerekek nézzék meg a kolibrikről szóló rövidfilmet a Reftantáron!

Tegyük fel a „Tudod-e” játék kérdéseit a Reftantárról (Tudod-e, milyen madár a 
kolibri? – olvasmány, kérdések), majd vetítsük ki az ismerettartalmú szöveget is, 
amelyben megtalálják a gyerekek a helyes választ. 

Vedd figyelembe!
A kérdéseket a rendelkezésre álló idő és a gyerekek kíváncsisága szerint adagol-
hatjuk. Az utolsó, feleletválasztós kérdésre mindenképpen kerüljön sor!
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4.3b Kolibrik festése 
Vetítsük ki a gyerekeknek a kolibrikről készült képeket a Reftantáron el-
érhető Repülő drágakövek című tankockáról, és beszéljük meg, milyen színeket, 
színárnyalatokat látunk a madarakon!

A gyerekek először keverjenek egy színskálát, majd fessenek kolibrimadarat az 
általuk választott színárnyalatokkal! 

Vedd figyelembe!
A festés emlékezetből történjen, ne másolás után! Ha a gyerekek erősködnek, 
hogy másolni szeretnének, hivatkozzunk arra, hogy most a fejükben élő képet 
kell lefesteniük. A kolibri – a drágakő – már bennük él.



30
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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 
a tanegység?

Előkészületek

5. 
tanegység

45
perc

15
perc

JEGYZETEIM

75



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! 
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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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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg, a 
tükrös szív hogyan lehet 
„titkos levél”, ajándék 
formájú szerelmi üzenet.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Felelgető, dramatikus 
versolvasás
Dramatizálás
Tükrös szív készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Olló, ragasztó
Piros kartonpapír, tükör-
tapéta (esetleg alufólia), 
filctollak

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg, 
hogy a szerelem sok 
mindent meg tud változ-
tatni. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mímes, mozgásos játék
Meseolvasás
Beszélgetés
Világkép-rajz

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Műszaki rajzlapok
Filctoll, zsírkréta, esetleg 
tempera és festőesz-
közök



Egyéb ötletek
FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Tükrös szívek 

Beney Zsuzsa: Álom című verse kiválóan alkalmas felelgető olvasásra vagy dra-
matizálásra is. 

A tükrös mézeskalácsszív a magyar népi kultúra része, szerelmi ajándék volt. 
Készítsünk a gyerekekkel tükrös szívet, amihez nem kell más, csak piros karton-
papír, tükörtapéta (esetleg alufólia), ragasztó, filctollak!
A piros kartonból a gyerekek vágják ki a szívet, a tükörtapétából egy kis négyze-
tet, amit ragasszanak a szív közepére, majd filctollal rajzoljanak a szívre mintákat! 

Vedd figyelembe!
A feladat kapcsolódhat a Szerelmes vagyok című témanap záró foglalkozásához 
(5. tanegység), de önálló szövegfeldolgozó és képalkotó óra is szervezhető rá. 

6.2 Szegény Dzsoni és Árnika 

6.2a Keresd a párod! 
Játsszuk el a gyerekekkel Csukás István játékoskönyvéből a Keresd meg a 
párod! című játékot! 
Megtaláljuk a Reftantáron.

Vedd figyelembe!
A játékban a kisbíró szerepe elég figurás, ezért először mindenképpen a peda-
gógus játssza el! Utána átadhatja az osztály „bohócának” vagy legjobb szerep-
játékosának. Nyugodtan lehet improvizálni, lényeg a sokféle érdekes, játékos 
mozgás.

6.2b Meseolvasás 
Helyezkedjünk el a meseolvasáshoz, és a pedagógus olvassa fel Lázár Ervin: Sze-
gény Dzsoni és Árnika című meséjének harmadik fejezetét! 
Megtaláljuk a Reftantáron.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Éljék át a gyerekek a 
vágyakozás balladai 
tömörségű kifejezését a 
népdal megismerésével, 
és gondolkodjanak el 
bölcsességein.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Párbeszédes versolvasás
Emlékezetből idézés, 
mondatalkotás
Meseírás

Majd beszélgessünk arról, honnan tudta Dzsoni és Árnika, hogy szeretik egymást!
• Milyennek érezte Árnika nélkül Dzsoni a világot?
• Vajon maradhat-e Dzsoni a világ legszabadabb embere, miután beleszeretett 

Árnikába? Miért igen, miért nem?
• Vajon milyennek érezte Dzsoni Árnikával és Árnika Dzsonival a világot? 

Minden gyerek kapjon egy kör alakra vágott fél- vagy negyedíves műszaki rajzla-
pot, és rajzolja le Dzsoni és Árnika világát! 

Variáció
A felolvasás történhet magából a mesekönyvből is, amit érdemes erre az alkalomra 
beszerezni, és olvasásra ajánlani a gyerekeknek (Móra Kiadó, 1981, 2014, 2016).

6.3 Tenger vágyak 

A pedagógus olvassa fel A lány és a hal című délszláv népdalt (Nagy László fordí-
tása), hangjával érzékeltetve a párbeszédet!
Majd a gyerekek hármas csoportokban készüljenek fel a vers párbeszédes olvasá-
sára (mesélő, hal, lány)! A vállalkozók fel is olvashatják (sőt, meg is tanulhatják).

Sorolják fel a gyerekek emlékezetből a lány kérdéseit, majd ugyanígy a hal vála-
szait!
Alkossunk mi is összehasonlításokat a mi – minél – milyenebb mondatszerkezettel!

A párbeszéd mesébe illő. Írják meg a gyerekek a mesét, amiben a lány és a hal 
beszélgetése elhangozhat! (Egyéni szövegalkotás.)
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Miről szól 
ez a téma? 

Miért fontos 
nekünk?

Mit szeretnénk 
elérni?

Az 1848-as forradalom és szabadságharc kap-
csán olyan, a gyerekek számára elvont fogal-
makról tudunk érzékletesen, a művészetek, a 
kreatív tevékenységek nyelvén beszélni, mint 

a szabadság, a hazaszeretet, a bátorság, az 
önfeláldozás. Ezeknek a fogalmaknak a diffe-
renciálása elősegíti a hazafiasság érzésének 

kibontakozását a gyerekekben.

Az 1848-as forradalomról és szabadságharcról 
egyelőre csak homályos képe van a gyerekek-

nek. A történelmi eseményeket még nem ismerik 
pontosan, sokkal inkább az emócióikon keresz-

tül élik meg ezt a szép nemzeti ünnepet. Ám már 
elég nagyok ahhoz, hogy a felmerülő alapfogal-

makat tapasztalati úton differenciáljuk. 





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. 
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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”.
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Lovagoltató mondókák
Barak László: Apám
Ágh István: Krumplinyo-
mó huszár
Huszárlabda – Csukás 
István játékoskönyvéből

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal 

Füzet, íróeszköz

Rajzlap, rajzeszköz
Piros és fehér hajtogató-
papír, ragasztó, filc
Labda

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A lovaglásélmény 
játékok, versszövegek 
segítségével. Apakép 
felidézése, építése.

Huszárjáték
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó, 

szöveg- és képalkotó óra 
(magyar, kreatív írás, vizuális kultúra, testnevelés)

Már a kisgyerekek találkoznak a lovaglás, lovagoltatás élményével 
a szülők, nagyszülők térdén ülve, hiába ment ki a ló a „divatból”. A 
kulturális emlékezet még őrzi a lovas közlekedés, a lovaglás emlé-
két, amit érdemes a gyerekkel felébreszteni, és tovább építeni az 
életkoruknak megfelelő játékokkal, szövegekkel. A huszárok alakja 

így a nemzeti hagyományok ápolásában is konkrétabb szerepet kap.

Áttekintő vázlat
2.1 Apa-huszár 45 perc

2.1a Lovagló 15 perc
2.1b Apám 10 perc
2.1c Az én apukám 20 perc

2.2 Huszár-játék  45 perc
2.2a Krumplinyomó 10 perc
2.2b Krumplinyomó huszár 15 perc
2.2c Huszárosdi 20 perc

Összesen:  90 perc

Az óra eleji székes lovaglójáték csak megfelelő székekkel 
végezhető, amit érdemes előbb kipróbálni. 
A huszárosdi kreatív feladatait szervezhetjük úgy, hogy a gyere-
kek választhassanak az alkotó jellegű feladatok közül (például 
folytathatják az előző órán elkezdett apaképet is). De szervezhet-

jük úgy is, hogy mindenki ugyanazt csinálja. A kiválasztott tevékenységek anyaga-
it, eszközeit, illetve helyszínét készítsük elő!

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Apa-huszár

2.1a Lovagló
Kérdezzük meg a gyerekektől:
• Kicsi korotokban lovagoltatok-e apa/anya vagy nagyapa/nagymama térdén? 
• Emlékszik valaki a mondókára is? 
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mímes, mozgásos játék 
mondókákkal
Versfilm megtekintése
Vers olvasása, értelme-
zése
Apakép történetírással 
és illusztrációval



Hallgassuk meg a mondókaemlékeket, el is mondhatunk közülük párat!. Majd 
mozgással kísérve mondogassuk a következő Lovagoltató mondókákat!

Térdünkre tett kézzel, sarkunkat emelgetve és dobbantva mondjuk:

Hőc, hőc, katona,
ketten ülünk egy lóra,
hárman meg a csikóra.

A gyerekek fordítsák támlával előre a széküket, helyezkedjenek el lovaglóülés-
ben, és mondják velünk a mondóka másik változatát, miközben a szék első lábait 
emelgetve dobbantanak:
 

Hóc, hóc, katona,
ketten ülünk egy lóra.
Abrakot a csikónak,
Nagyot ugrik, hóóóóó!

A harmadik változat a legviccesebb, ezt játékos borulás is követheti:

Hecc, pecc, katona,
ketten ülünk egy lóra,
hárman meg a csikóra.
A huszárok így repülnek,
úgy repülnek,
utoljára le is esnek,
zsupsz.

Vedd figyelembe!
Az 1. és 3. mondóka forrása: Bihari gyermekmondókák (Kriterion, Bukarest, 1982, 
91., 93. o.)
A 2. mondókához kapcsolódó animációs filmet mondókázás után érdemes meg-
nézni a Reftantáron. A vásári körhinta csillagok közé röpíti a lovasokat, a csilla-
gokkal való találkozás pedig az órán feldolgozandó két versnek is kulcsmotívuma.

2.1b Apám
Olvassák el a gyerekek némán Barak László: Apám című versét!
• Milyennek mutatja be a versbeszélő az édesapját? Mit gondoltok, miért? 
• Milyen túlzások vannak a versben? Milyen szerepe van a csillagoknak?
• Vajon mit súghattak a csillagok az apának? 
• Ti milyennek láttátok édesapátokat kicsi korotokban?
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Lovaglásélmény és hu-
szárkép összekapcsolása 
vers, játékok és képalko-
tás segítségével.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Kitalálós játék
Régi használati tárgy 
megismerése
Vers értelmezése, párbe-
szédes olvasás
Kreatív feladatok:
Rajz: huszár-önarckép
Hajtogatás: huszárbáb
Spontán bábjáték
Mozgásos ügyességi 
játék

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, rajzeszköz
Piros és fehér hajtogató-
papír, ragasztó, filc
Labda

2.1c Az én apukám
Készítsenek a gyerekek apa-rajzot írással és képpel is!
• Milyen hősnek képzeled el az apukádat? 
• Milyen szuperképessége lenne egy csatában? 
• Ki ellen harcolna, és miért? 

Írd le egy kalandját! Készíts hozzá illusztrációt!

Vedd figyelembe!
A befejezés maradhat otthoni feladat, vagy választható feladat a következő óra 
„huszárosdi” részében.

2.2 Huszár-játék

2.2a Krumplinyomó
Vetítsük be a gyerekeknek a Reftantáron elérhető képet a krumplinyomóról!

Kérdezzük meg:
• Mit gondoltok, mire szolgált ez a régi eszköz? (Mit csinálhattak vele?)
• Mi lehet a neve?
• Mire hasonlít? Mi jut róla az eszetekbe?

Ötletelés után mondjuk el, hogy krumplinyomóról van szó, amit reszelt vagy ap-
róra vágott nyers krumpli átpréselésére használtak! Ebből készült régen házilago-
san a ruhakeményítő, ami tartást adott a kimosott ruháknak.
Nem lehetett könnyű a krumplinyomóval való munka, a kisgyerek pedig, aki 
anya vagy apa körül ólálkodott, akár fel is ülhetett a „lóra” munka után vagy akár 
munka közben is. El tudjátok képzelni, milyen hős krumplinyomó huszár lehet 
egy ilyen kisgyerek?

Vedd figyelembe!
Forrás, pontos háttérinformációkkal elérhető a Reftantáron.
A krumplinyomó általánosan elterjedt eszköz volt, nemcsak a sváb népcsopor-
tokra jellemző. Lásd többek között a balatoni tájház tárgyai között a Reftantáron.

2.2b Krumplinyomó huszár 
A pedagógus olvassa fel hangosan, a párbeszédet érzékeltetve Ágh István: 
Krumplinyomó huszár című versét!
Szerintetek ki kivel beszélget a versben? – Ötleteljünk!
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A gyerekek párban készüljenek fel a párbeszédes olvasásra, amikor a szülő vagy 
nagyszülő beszélget a gyerekkel! 
Majd a vállalkozó párok felolvashatják az osztály előtt is a párbeszédes verset.

2.2c Huszárosdi
Játsszunk mi is huszárosat a gyerekekkel! Nem kell hozzá krumplinyomó, 
elég a vers hátán röpülni a csillagokig.
Választhatunk az alábbi feladatok, játékok közül:

Huszárrajz
Te milyen huszár lennél? Rajzold le magad lóháton, harc vagy vágtatás közben! 
Eljuthatsz akár a csillagos égig is.

Huszárbáb
Hajtogassunk a gyerekekkel huszárbábot! A Reftantáron elérhető YouTube videók 
segítségével megtanulhatjuk a hajtogatás lépéseit. 

Végül a bábokat az ujjukra húzva játszhatnak a gyerekek a huszárokkal, most a 
kezük lesz a paripa.

Huszárlabda 
A Huszárlabda nagyobb teret igénylő ügyességi játék, udvaron vagy tornaterem-
ben lehet játszani. Leírását megtaláljuk a Reftantáron és Csukás István játékgyűj-
teményében, amely ugyancsak elérhető a Reftantáron.
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Móra Ferenc: 
Kuckó király
(Kuckóteszt – a Kuckó 
királyhoz – online)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Megfelelő helyszín (ud-
var, tornaterem)
Sportszerek: pálca, sep-
rűnyél, vízi nudli, torna-
pad, zsámoly, magasugró 
állvány, léc
Anyagok, eszközök a 
paripakészítéshez

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A bátorság fogalmának 
differenciálása, átélése 
szerepmintán keresztül.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Karakterépítés
Meseolvasás, befejezési 
lehetőségek keresése
Méltatás írása
(Játékos szómagyarázat)

Kuckó király
3x45 perces komplex szövegfeldolgozó, 

tárgyalkotó és tornaóra 
(magyar, kreatív írás, testnevelés, technika) 

A legtöbb osztályban előfordul, hogy valakit bántanak, cikiznek, 
kiközösítenek a többiek. A csoporton belüli abúzus egész életre 
meghatározó lehet. A Kuckó király történetén keresztül nemcsak 
a bátorság fogalmát differenciáljuk a gyerekekkel egy konkrét 
történelmi helyzetben, hanem lehetőséget nyújtunk egy őszinte 

beszélgetésre az osztályon belüli erőszakról, agresszióról is. 

Áttekintő vázlat
3.1 Kuckó király  45 perc 

3.1a Az igazi hős 15 perc
3.1b Kuckó király  15 perc
3.1c Ki az igazán bátor?  15 perc

3.2 Huszártornaóra  45 perc 
3.3 Nádparipa  45 perc
Összesen  3x45 perc

A tornaóra helyszínének kiválasztása, eszközeinek előkészítése. 
A nádparipa készítésének megszervezése, anyagok, eszközök be-
szerzése, előkészítése. Érdemes a kiválasztott modell/modellek 
próbadarabját előre elkészíteni, és bemutatni a gyerekeknek.

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Kuckó király 

3.1a Az igazi hős 
A gyerekek kis csoportban beszéljék meg, hogy szerintük milyen egy igazi 
hős! Nem mesebeli hős, nem szuperhős, hanem mondjuk egy történelmi hős, aki 
az 1848-as forradalom és szabadságharc idején élt. A csoportok számoljanak be 
arról, hogy mire jutottak! 
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3.1b Kuckó király 
Olvassuk fel a gyerekeknek Móra Ferenc: Kuckó király című elbeszélésé-
nek első részét a „Bizony a szabadságharc idején…” mondattól a „Várjatok csak, 
majd megfizetek én még ezért nektek!” mondatig!
• Mi történt itt? Mit csináltak a fiúk Kuckó királlyal? Miért? Igazuk volt, vagy sem? 

Hogyan reagált a Kuckó király?
• Mit gondoltok, hogyan fizetett meg nekik a Kuckó király? Ötleteljünk!
• Milyen más módon reagálhatott volna még? Mit gondoltok, mi a helyes vagy 

célravezető megoldás egy ilyen helyzetben? 
• Ki segíthetett volna a Kuckó királynak? 
• Ha az osztályban történne hasonló helyzet, te hogyan reagálnál? 

Vedd figyelembe!
A történet első fele tipikus helyzete a csoporton belüli bántalmazásnak, amit 
nem ment, hogy csak játékról van szó. Ha a gyerekek számára fontos ez a téma, 
és megnyílnak, szánjuk rá az egész órát a beszélgetésre, és vegyük rövidebbre a 
mozgásos feladatot!

3.1c Ki az igazán bátor? 
A gyerekek olvassák el magukban némán a történet befejező részét, és 
közben keressék a következő kérdésre a választ: 
Mit tett, hogyan lett igazi hős a Kuckó király?

Ha megvan a válasz, írjanak egy rövid búcsúbeszédet a Kuckó királyról a gyerek-
társai nevében! 

Vedd figyelembe!
A gyerekek valószínűleg nem ismerik a búcsúbeszéd fogalmát, így érdemes el-
mondani nekik, hogy ha valaki meghal (főleg híres ember esetében) a temetésén 
a munkatársai, barátai néhány mondatban méltatják a tetteit, kitérve arra, hogy 
milyen embernek ismerték, milyen volt a meghalt viszonya a környezetéhez stb. 

Variáció
Kuckóteszt
Kuckó királyról kiderül, hogy bújta a könyveket, tehát elég olvasott fiú lehetett, 
aki értette, mit jelentenek a szavak. Ti minden szót értettetek a történetből? Pró-
báljátok ki! Párosítsátok a szavakat a jelentésükkel! 
A Kuckótesztet megtaláljuk a Reftantáron kivetíthető, nyomtatható formában. Itt 
a megoldást közöljük:
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek mozgás-
igényét elégítsük ki a 
„katonásdi” szerepjáték 
élményével.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos játékok egyéni, 
páros és csapatformá-
ban

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Megfelelő helyszín 
(udvar, tornaterem)
Sportszerek: pálca, sep-
rűnyél, vízi nudli, torna-
pad, zsámoly, magasugró 
állvány, léc

szérű  Keményre döngölt talajú tér, ahol a gabonát csépelték
generális Tábornok
irha Puha bőrfajta
medvecukor Édesgyökér szirupjából készített fekete cukor
regiment Ezred, nagyobb létszámú katonai egység
elejbem Elém, elibém
gyapjúnyíró A juh szőrét lenyíró munkás
kemence Szobába épített zárt tűzhely, amit a konyhából fűtöttek
kuckó Parasztházban szűk hely a kemence és a fal között
hékás Pajtás, haver – tréfálkozó megszólítás
korpa Őrléskor a gabona héjából keletkező szemcsés anyag
szárazmalom Emberek vagy állatok által hajtott malom
csákó Magas tetejű, kemény katonai fejfedő
major Gazdasági épületek, lakóházak együttese a határban
töltés Árvédelmi céllal emelt földsánc a folyó mellett

3.2 Huszártornaóra

A 2. tanegységben szereplő Huszárlabda játékkal kiegészítve szervezhetünk egy 
„huszártornaórát” a következő feladatokkal:
• Huszárlabda: a játékleírás online elérhető a Reftantáron, a 3.1 feladatnál.
• Nádparipa-verseny: versenyfutás „nádparipákkal”. Eszköze lehet valódi nád-

paripa vagy „vesszőparipa” (óvodában rendszerint van több darab is), ami egy 
lófej, fapálcára erősítve. A gyerekeknek úgy kell futniuk, hogy a fapálcát a lábuk 
közé szorítják.

• Ha nem tudunk igazi vesszőparipához jutni, akkor seprű, partvis, felmosó nyele 
vagy az úszásoktatásról ismert vízi nudli is kiválóan helyettesítheti a nádpari-
pát. (A vízi nudlit érdemes kettévágni, így két gyereknek elég egy.)

• Lovasverseny: A Huszárlabdánál olvasott módon alakítsanak ki a párok lovasokat! 
• Kardforgatás: Ha van megfelelő mennyiségű (félbevágott) vízi nudlink, akkor 

kardozhatnak vele a gyerekek. (Vigyázzunk, nehogy megsérüljenek, tehát botot, 
partvisnyelet, egyéb, sérülést okozó eszközt ne használjunk ennél a játéknál!)

• Terepfutás: Akadálypálya kialakítása (ferdepad, szlalom, „árokugrás” stb). A 
terepfutás lehet egyéni vagy „lovas” is, mint a Huszárlabdában.

• Lóugratás: Nem a klasszikus magasugró technikával, hanem „lóugratásban” kell 
átugrani a magasugró lécet (szemből ráfutni a lécre, és páros lábbal, térdeme-
léssel átugrani). Alacsonyan, 15-20 centiméteres magassággal kezdjünk!

• Ellenségkergetés: Egyszerű fogójáték, de több fogóval, egy kis fogócsapattal.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A lovaglás élményének 
kiteljesítése kézműves 
munka által.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
„Nádparipa” készítése: 
hátaslójáték nyélre erő-
sített lófejjel

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Anyagok, eszközök a 
paripakészítéshez

JEGYZETEIM

3.3 Nádparipa 

A gyerekekkel többféleképpen készíthetünk „nádparipát”. Mintafotókat találnak a 
Reftantáron.

1. Legegyszerűbb, ha a paripa fejének körvonalát hullámpapírra rajzolják a gye-
rekek, és kivágva azt erősítik egy műanyag partvisnyélre. A partvisnyelet az óra 
előtt be kell metszeni, hogy bele tudják húzni a ló fejét. 

A kivágott fejet festhetik, papírkollázzsal díszíthetik. 

2. Költségesebb, de könnyen elkészíthető, ha vízi nudlit használunk alapanyag-
ként. Két gyerek dolgozzon együtt! Filcből vagy kartonból vágják ki a füleket 
úgy, hogy a nudli közé be tudják majd fogatni! (Minden gyerek kapjon vagy 
vágjon egy olyan hosszú téglalapot, ami a nudli átmérőjének háromszorosa, a 
szélessége pedig kb. a nudli átmérője legyen! A két szélső részre rajzolják meg 
a füleket, és vágják ki, majd fogassák a nudli közé, amikor lehajtják a fejet!)

Egymást segítve hajtsák le a ló fejét, és bőrszalaggal vagy rafiával erősen kötöz-
zék meg! Végül ragasszák rá a sörényeket!

3. PET-paripát készíthetünk újrahasznosított PET-palackból. A Reftantáron elér-
hető videofilm spanyol nyelvű, de könnyen megérthető a felvétel alapján a 
készítés menete.

4. A legprofibb természetesen a zoknifejű paripa, de ehhez felnőtt segítségre is 
szükség lehet. Ezért ezt az órát érdemes egy délutáni foglalkozás keretében 
szülőkkel együtt megtartani. 

A Reftantáron angol nyelvű leírással, fotókkal illusztrálva megtaláljuk az elkészí-
tés módját.
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Arany János: 
Nemzetőr-dal
Huszárgyerek, huszár-
gyerek… – toborzódal, 
Szentgál (Veszprém), 
gyűjtötte: Lajtha László 
Gracza György: Toborzó 

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Füzet, íróeszköz

Piros és fekete karton
Vonalzó, olló, ragasztó 
vagy tűzőgép
A csákó díszítéséhez 
kokárda, aranypapír vagy 
aranyzsinór 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A nemzetőrség fogalmá-
nak megalapozása.

Toborzó
4x45 perces komplex témanap 

(magyar, kreatív írás, ének-zene, tánc és dráma, 
technika)

A haza szeretete és védelme Arany János versének fő üzenete, 
amit a gyerekek számára az irodalom eszközein túl a zene, a tánc 
és a kézműves tevékenység segítségével is megerősítünk. 

Áttekintő vázlat
4.1 Nemzetőr-dal  45 perc 

4.1a Fele sem igaz  15 perc
4.1b Nemzetőr-dal  15 perc
4.1c Masírozó  15 perc

4.2 Toborzó  45 perc 
4.2a Toborzó  20 perc
4.2b Búcsúlevél  25 perc

4.3 Verbunkos  45 perc 
4.4 Huszárcsákó készítése  45 perc
Összesen:  4x45 perc

Ha tudjuk vállalni a tánctanítást, próbáljuk ki előre, mozogjunk 
mi is együtt a videofilmmel! Majd szervezzük meg a gyerekek 
számára a megfelelő helyszínt, ahol elég hely van a mozgásra, és 
lehetőség van vetítésre is! 
Ha nem tudjuk vállalni a tánctanítást, akkor a verbunkos megte-

kintése jól összevonható a csákókészítéssel. Készítsünk mintadarabot, és készít-
sük elő a hozzávalókat is! Érdemes kis csoportokban szervezni a munkát, így jobb 
lesz a hangulat, és tudnak egymásnak segíteni a gyerekek.

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Nemzetőr-dal 

4.1a Fele sem igaz 
A vers nehezen értelmezhető szavaival játsszunk Fele sem igaz játékot:
Ma Arany János egy versét fogjuk megismerni, amelyben régies, nehezen érthető 
szavak is előfordulnak. Ti vajon értitek-e mindet? Melyik jelentés lehet igaz? Sza-
vazzunk! (A kérdéssor megtalálható a Reftantáron, ahonnan kivetíthető.)
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Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

4. 
tanegység

15
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45
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Fele sem igaz játék, szó-
magyarázat
Vers olvasása és értel-
mezése
Ritmus játék: ütemezés
Zenehallgatás

JEGYZETEIM

1. Nemzetiszín rózsa
a.) Különleges rózsa, amit a forradalom idején nemesítettek a honi kertészek: 

piros és fehér szirmai, zöld levele a nemzeti színeket idézte fel
b.) A nemzetőrök csákóján lévő piros-fehér-zöld sisakforgó
c.) A nemzetőrök barátnőinek beceneve

2. Garajcár
a.) Az orosz cár gúnyneve
b.) Bem tábornok hűséges inasa
c.) Krajcár, ebben mérték a katonák fizetését

3. Keresmény
a.) Hivatalos közlemény eltűnt személyek felkutatására
b.) Fizetség, bér, szolgálatért való juttatás
c.) Csata helyszíne a szabadságharc tavaszi hadjáratában

4. Mars 
a.) Bolygó neve
b.) Induló, katonai menetelés
c.) Indulatszó, jelentése: El innen!

5. Íznyi
a.) Egy kicsike darabnyi
b.) Egy falatnyi kóstoló
c.) Rózsa Sándor barátjának gúnyneve, aki rávette a betyárvezért, hogy álljanak 

be nemzetőrnek

4.1b Nemzetőr-dal 
A pedagógus olvassa fel Arany János: Nemzetőr-dal című versét! Majd ol-
vassuk el újra versszakonként a verset, és a gyerekek adják meg a keresett (fenti) 
szavak helyes magyarázatát, ahogyan a vers használja! 

Beszéljük meg, kik voltak a nemzetőrök! 
A nemzetőrségről bővebben is olvashatunk a Reftantáron.

Mit tudunk meg a versbeszélőről? Mit jelentenek a következő sorok? 

Süvegemen nemzetiszín rózsa,
Ajakamon édes babám csókja;

Nem kerestek engemet kötéllel

Nem is adtam a lelkemet bérbe
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Senkié sem, igaz keresményem:
Azt vegye hát el valaki tőlem!

De a szabadságért, ha egy íznyi,
Talpon állok mindhalálig víni.

4.1c Masírozó 
A vers erőteljes táncritmusát az ütemnyomaték adja, ami azt jelenti, hogy 
az ütemek elejére eső szótagot erősebben ejtjük. A vers legtöbb (11) sora 4 | 4 | 2 
szótagú ütemekre bomlik, de épp az első versszak mutatja meg a 4 | 3 | 3 és 4 | 2 
| 4 ütemvariációkat is (előbbiből 4, utóbbiból 5 sor van a versben):

Süvegemen | nemzetiszín | rózsa, 
Ajakamon | édes babám | csókja; 
Ne félj, babám, | nem megyek | világra: 
Nemzetemnek | vagyok | katonája.

Olvassuk együtt hangosan a verset (akár több versszakkal), és minden ütem ele-
jén koppantsunk egyet az ujjunkkal az asztalon!

Hallgassuk meg a Musica Historica együttes előadásában Arany János Nemzetőr-dal 
című versét, amelyet a Reftantáron érünk el!
Majd a dallal együtt koppantsunk vagy lépegessünk („masírozzunk”) az alábbi 
tagolás szerint! Most kötőjelekkel és szóközökkel jelöljük, hová esnek a koppaná-
sok/lépések (minden kötőjel vagy szóköz után):

Süve-gemen nemze-tiszín ró-zsa, 
Aja-kamon édes babám csók-ja; 
Nefélj, babám, nemme-gyekvi-lág-ra: 
Nemze-temnek vagyok kato-ná-ja.

Variáció
Közismert a Huszárgyerek, huszárgyerek… kezdetű toborzóének (Szentgál (Veszp-
rém) gyűjtötte: Lajtha László), amit szintén kísérhetünk a fentihez hasonló kop-
pantással/lépéssel. Felfedezhetjük a rokonságot a két vers között: csupán annyi a 
különbség, hogy a Nemzetőr-dal egy ütemmel rövidebb a toborzóéneknél (a kezdő 
ütem hiányzik). A toborzóritmus feszesebb, kevésbé engedi az ütemvariációkat, 
ezért 4 | 4 | 6 ütemtagolással szokták értelmezni, amit a toborzódal egésze indokol:

Huszárgyerek, | huszárgyerek | szereti a táncot,
Az oldalán, | az oldalán | csörgeti a kardot.
Ha csörgeti, | hadd csörgesse, | pengjen sarkantyúja:
Kossuth Lajos | verbunkja a | muzsikáltatója!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A hazaszeretet, áldozat-
hozatal személyes megé-
lése szerephelyzetben.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Ismerettartalmú szöveg 
olvasása
Szituáció kialakítása 
csoportban az olvasott 
szöveg alapján
Kreatív írás: búcsúlevél 
szeretteinktől

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék meg 
a verbunkos zenét és 
táncot.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Verbunkos zene hallga-
tása
Verbunkos tánc alaplé-
péseinek tanulása

JEGYZETEIM

4.2 Toborzás

4.2a Toborzó
Vajon hogyan folyt a toborzás? Olvassák el a gyerekek kis csoportokban 
Gracza György: Toborzó című történetét, és csoportonként alakítsanak ki egy 
rövid szituációs játékot, amely bemutatja a toborzást! A játékokat mutassák be 
egymásnak!

4.2b Búcsúlevél 
Írjanak a gyerekek búcsúlevelet, amelyben a nemzetőr a szerelmétől, 
édesanyjától vagy jó barátjától búcsúzik!
Képzeljétek el, hogy ti is beálltok nemzetőrnek! Írjatok egy levelet a szerelme-
teknek, édesanyátoknak vagy barátotoknak, amelyben elmondjátok, hogy miért 
álltok be nemzetőrnek, mit szeretnétek elérni, miért akartok harcolni, és amiben 
el is búcsúztok a szeretteitektől, hiszen lehet, hogy többé nem látjátok egymást!

4.3 Verbunkos 

A gyerekek énekórán találkozhattak már a verbunk, a verbunkos fogalmával, 
de ha ismerik, akkor sem árt feleleveníteni és megerősíteni. Beszéljünk nekik 
néhány gondolatban arról, hogy a toborzások során a toborzók zeneszóval járták 
a falvakat, és a főtéren vagy a piacon megállva tánccal hívogatták a legényeket, 
hogy álljanak be katonának! Ez a verbunkos tánc, aminek komoly hagyománya 
van a magyar népzenében és néptáncban.

Ha a pedagógus maga is táncol, vagy van hozzá affinitása, egy egész órát is 
rászánhat a verbunkos tanulására. Ha nincs hozzá affinitása, akkor is érdemes 
megnézni legalább a verbunkos táncot. Tánctanuláshoz nyújt segítséget a Bihari 
néptáncegyüttes koreográfusának videója, amelyben lépésről lépésre tanítja 
meg a gyerekeknek a verbunkos tánc alapjait (a pedagógusnak tehát nem is fon-
tos táncolnia, a gyerekek a filmet követve megtanulhatják a verbunkos alaplépé-
seket, csapásolásokat).

Az alábbi két videó elérhető a Reftantáron:
Magyar verbunk a Vasas néptáncegyüttes előadásában
Verbunkos tánc tanítása gyerekeknek
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Tevékenykedve bevonni 
a gyerekeket nemzeti 
hagyományaink világába.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Huszárcsákó készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Piros és fekete karton
Vonalzó, olló, ragasztó 
vagy tűzőgép
A csákó díszítéséhez 
kokárda, aranypapír vagy 
aranyzsinór

4.4 Huszárcsákó készítése

A huszárcsákó készítése nem túl bonyolult dolog, a gyerekek maguk is meg tud-
ják oldani. 
A Reftantáron elérhető linken megtaláljuk a csákó elkészítésének fotókkal illuszt-
rált leírását és egy videót is találunk, amelyben nemcsak a csákó, hanem egy 
szélforgó készítési módja is szerepel.
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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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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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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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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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Miről szól 
ez a téma? 

Miért fontos 
nekünk?

Mit szeretnénk 
elérni?

A gyerekeknek valószínűleg jócskán vannak 
ismereteik a nagyheti, húsvéti eseményekről. 
Ezek felidézésével szeretnénk személyessé és 

átélhetővé tenni mindazt, amit Jézus értünk tett 
Jeruzsálemben húsvétkor.

A húsvéti események átélése a gyerekek szá-
mára az irodalom, a vizuális alkotások, a moz-
gás, a tánc, az ének nyelvén sokkal könnyebb, 

mintha csak a bibliai szövegeket olvassák.
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Gárdonyi Géza: 
A gyermek
Kassák Lajos: Harangszó

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Tábla, kréta vagy filc

Füzet, íróeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekekhez próbáljuk 
közelebb hozni Jézus 
személyét.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Jellemzés egy szóval
Meseolvasás
Jézus jellemzése
Vers olvasása és értel-
mezése
Fantáziajáték
Kreatív írás: rövid törté-
net, vers 

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tábla, kréta vagy filc

Játszótársam, Jézus
45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 

(magyar, kreatív írás)

A gyerekek számára Jézus sokszor nem több elvont fogalomnál. 
Ezen az órán megpróbáljuk közelebb hozni a gyerekekhez Jézus 
személyét. 

Áttekintő vázlat
1.1 Játszótársam, Jézus  45 perc 

1.1a Az én barátom  10 perc
1.1b A gyermek Jézus  10 perc
1.1c Jézus a barátunk  10 perc
1.1d Játszótársam, Jézus  15 perc

Összesen:  45 perc

A táblára rajzolt gyerekalak lehet stilizált, de ne legyen nevetsé-
ges! Ezért próbáljuk ki előre, és keressük meg a megfelelő formát! 
Megoldás lehet az is, ha egy jól rajzoló gyerekre bízzuk óra előtt 
az alakrajzot. 

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Játszótársam, Jézus 

1.1a Az én barátom
Rajzoljunk fel a táblára egy gyerekalakot! A gyerekek jellemezzék a leg-
jobb barátjukat egy szóval, és azt írják a táblán lévő gyerekalak köré! A feladatot 
kiadhatjuk így:
Most gondolj a legjobb barátodra! 
• Milyennek ismered őt? Melyek a legjobb tulajdonságai? Hogyan jellemeznéd 

egy szóval? Írd fel ezt a szót a táblára!
(Ha szükséges, figyelmeztessük a gyerekeket, hogy csúfoló, becsmérlő szavakat 

ne írjanak!)
• Ha minden szó felkerült, olvassuk el, ezzel mintegy összegezve, hogy milyen 

lenne a legjobb barát a számunkra!
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1.1b A gyermek Jézus 
A gyerekek olvassák el Gárdonyi Géza: A gyermek című meséjét!
Milyennek ábrázolja a gyermek Jézust a mese? Jellemezzétek őt egy-egy szóval, 
és ezeket a szavakat is írjuk fel a táblára (lehet külön színnel)! 

Vedd figyelembe!
A Bibliából igen keveset tudunk Jézus gyermekségéről. Mondjuk el a gyerekeknek, 
hogy amit Gárdonyi Géza leírt, nem több (és nem is kevesebb) képzeletjátéknál, 
hiszen az író sem tudhatott többet nálunk arról, hogy milyen volt Jézus gyerek-
ként! 

1.1c Jézus a barátunk 
A pedagógus olvassa fel hangosan Kassák Lajos: Harangszó című versét! 
Majd beszéljük meg:
• Jézus milyen életeseményeire utal a vers?
• Milyennek ismerjük meg Jézust a vers alapján?
Ha vannak újabb jellemvonások, azokat is írjuk fel a táblára!

Vedd figyelembe!
A vers élőbeszédhez közel álló szabadvers, ezért a felolvasás is legyen inkább 
természetes közlés, mint „szavalás”! A költő célja sem más, minthogy közelítse 
hozzánk, egyszerű emberekhez az „elemelt” alakot. 
A vers értelmezése nem könnyű, sok bibliai utalással dolgozik, amelyek nem biz-
tos, hogy ismertek a gyerekek számára, vagy nem biztos, hogy felismerik azokat. 
Ezért szükséges, hogy a gyerekekkel közösen, gondolatról gondolatra bontsuk ki 
a vers tartalmát és jelentéseit. 
A vers megértését a sokszor hiányzó írásjelek is nehezítik, ezért külön tehetünk 
egy olyan kört, amikor a vers tagolására figyelünk. Ceruzával a hiányzó vesszőket 
is kitehetjük. Elmondhatjuk a gyerekeknek, hogy ez a költő részéről nem hiba, 
hiszen vannak olyan versek, amelyekben egyelten írásjel sem szerepel.

1.1d Játszótársam, Jézus 
Sok mindent megtudtunk a mai órán Jézusról. Képzeld el, hogy hirtelen 
visszarepülsz 2000 évet, és Názáretben találod magad, Jézus legjobb barátja-
ként! Írd le, hogy mit csinálnátok együtt! Írhatsz rövid történetet vagy verset is. 
(Versíráshoz a szabadvers formát javasoljuk.)

Vedd figyelembe!
A Jézus mint játszótárs téma kapcsolódik Egyed Emese: Játszótársunk születik 
című verséhez, amivel a decemberi Csodabölcső téma A pásztorok látogatása 
című tanegységében (04-3/2) találkoztunk. Ha akkor feldolgoztuk a verset, most 
érdemes visszautalni rá. Ha nem, most is elő lehet venni. 
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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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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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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Kiss Ottó: 
A bárányember

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Írólap, íróeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg 
a műben felmerülő 
teológiai problémákat, 
és tegyék fel a saját 
kérdéseiket. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Meseolvasás
Kérdések megfogalma-
zása írásban

A bárányember
45 perces szövegfeldolgozó óra bibliai 
kapcsolódással (magyar, etika, hittan) 

A gyerekekben rengeteg teológiai kérdés felmerül, melyeket sok-
szor megfogalmazni sem tudnak. Ilyen komoly teológiai kérdése-
ket vet fel - a gyermek szemszögéből - Kiss Ottó meséje. Éppen 
ezért ennek az órának a fő tevékenységi formája a beszélgetés. 

Áttekintő vázlat
1.1 Bárányember  45 perc 

1.1a Szuperképességek  10 perc
1.1b A Bárányember  10-15 perc
1.1c Kérdések Istenről  15-20 perc

Összesen:  45 perc 

Őszinte, nyitott szívvel és ebből fakadó kommunikációval 
tehetjük a legtöbbet az óra sikeréért.

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Bárányember  

1.1a Szuperképességek 
Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy milyen szuperhősöket ismernek, a 
szuperhősöknek milyen szuperképességeik vannak, és a gyerekek melyik szuperké-
pességet szeretnék leginkább a maguk számára! A beszélgetés végén mindenkép-
pen kérdezzük meg, hogy ismerik-e a Pókembert és Batmant, a Denevérembert! Mi 
közük van a pókhoz és a denevérhez? Van-e ilyen típusú szuperképességük?

1.1b A Bárányember
A pedagógus olvassa fel Kiss Ottó: A bárányember című meséjét, a gyere-
kek pedig figyeljék meg, hogy itt milyen szuperképességekről van szó!
Először beszélgessünk a megfigyeléseik alapján a kérdésről!

A mese olyan komoly teológiai kérdéseket vet fel, amire érdemes az egész órát 
rászánni. Természetesen akkor, ha gyerekek érdeklődőek, nyitottak. Fontos, hogy 
a beszélgetés végén a saját kérdéseiket is feltehessék.
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A mese kapcsán felmerülő teológiai kérdések:
– Ki a bárányember? (Ézs 53,7; Jn 1,29–34)
– Miért a szelídség a szuperképessége? Hol, hogyan bizonyította ezt? (Ézs 53,2–10; 

Mt 11,29)
– Miért ő az egyetlen igazi „szuperhős”? (Jn 1,1–14; Gal 4,4–5)
– Hogyan gondoskodik Isten minden teremtményről? (Mt 6,25–34)
– Honnan van Jézus „szuperereje”? (Mt 28,16–20)
– Hol van most Jézus? (Zsolt 110,1; Mt 22,44)
– Milyen a mennyország? (Mt 22,23–33; Jel 21,1–8.22–27)
– Miért vagyunk mi, emberek legközelebb Istenhez? (1Móz 1,20–31)

Vedd figyelembe!
Nem baj, ha nem tudunk minden kérdésre válaszolni! A műben felmerülő kérdé-
sek valóban a „nagy teológiai kérdések”, amelyek évezredek óta foglalkoztatják 
az emberiséget. Az egyik ilyen vitatott kérdés az „istenképűségünk”: mit jelent az, 
hogy Isten a saját képmására teremtett bennünket? Alapvetően a két nem („férfivá 
és nővé”) megjelenésével magyarázzák, de az Istennel való kommunikáció, vagy 
éppen az alkotókészség, a kreativitás, sőt a játékosság is istenképűségünk része. 
A mennyország „elhelyezkedése”, Jézus helye az Atyaisten mellett szintén nagy 
kérdés. Vannak teológusok, akik szó szerint értik a Biblia leírásait, mások szimbo-
likusan. Egy azonban bizonyos: A Biblia sehol sem ír az állatok üdvözüléséről, így 
valószínűleg nincs halhatatlan lelkük. Ez nagyon fájdalmas lehet a gyerekeknek, 
és nem is kell feltétlenül tudniuk ezt az információt, elég, ha annyit mondunk, a 
Biblia nem ír arról, hogy mi lesz az állatokkal a haláluk után. 

1.1c Kérdések Istenről 
Ha van időnk, vagy a beszélgetés során kevésbé nyílnak meg a gyerekek, 
akkor a kérdéseiket írásban is feltehetik:
Írjátok le, ti mit kérdeznétek a bárányembertől! Bármilyen kérdést feltehettek, 
ami az élettel, halállal, mennyországgal, hittel vagy a Bibliával, Isten létével, sze-
mélyével kapcsolatos.

Vedd figyelembe!
Ezeket a kérdéseket nem nekünk kell megválaszolnunk! Fontos, hogy a gyerekek 
is megfogalmazzák a saját teológiai kérdéseiket, hiszen ezzel differenciálódik a 
teológiai látásmódjuk. Ha van rá lehetőségünk, gyűjtsük össze a kérdéseket (ele-
ve különálló lapra írják, NÉV NÉLKÜL), és adjuk oda a hitoktatónak, mert egyrészt 
nagy segítséget jelenthet a munkájához, másrészt beépítheti a gyerekek kérdé-
seit az órákba, harmadrészt „hivatalból” az ő tiszte lenne megvitatni ezeket a 
kérdéseket. Ám az egyetemes papság elve alapján bárki megteheti ezt, nemcsak 
a lelkész vagy hitoktató, hanem az osztálytanító is. Ezért ne féljünk az őszinte, 
nyílt beszélgetéstől, amikor elmondhatjuk a véleményünket, és adott esetben azt 
is, hogy mi sem tudjuk a választ!
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Szabóné László Lilla: 
Virágvasárnap
Hava nagila – Abraham 
Zevi Idelsohn (1918)
héber dal és nyers 
fordítása
Gyertek, dicsérjük együtt 
– magyar dalszöveg a 
Hava nagila alapján

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Újságpapír
Terepszínű (sárga, zöld 
barna) pléd vagy más 
nagyobb textília
Kisebb-nagyobb kavi-
csok, zúzott kövek
Örökzöld, illetve száraz 
növények, ágak
Gyurma
Esetleg építőkocka, kék 
színű sál, kendő, színes 
papír

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek éljék át a 
virágvasárnap örömét.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zenehallgatás, énekta-
nulás, tánc
Mozgásos játékok
Történetolvasás, kis-
csoportos szövegfeldol-
gozás 

Virágvasárnapi öröm
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

(magyar, ének-zene, tánc és dráma, technika)

Jézus bevonulása, a virágvasárnapi öröm átélése a gyerekek 
számára a mozgás, a tánc, az ének nyelvén sokkal könnyebb, 
mintha csak a bibliai szövegeket olvassák. Magát a bibliai törté-
netet is a gyerekek nézőpontjából közelíti meg a szerző, amit egy 
terepasztal elkészítésével mélyítünk el. 

Áttekintő vázlat
4.1 Gyertek, dicsérjük együtt!  45 perc 

4.1a Hava nagila  15 perc
4.1b Uralkodói bevonulás  15 perc
4.1c Virágvasárnap  15 perc

4.2 Királyi útvonal  45 perc 
4.2a Jön a király!  15 perc
4.2b Királyi útvonal  30 perc

Összesen:  2x45 perc

A terepasztal kellékeinek összekészítése. Alkalmas kavicsot, 
zúzott követ Tüzép telepen tudunk beszerezni, érdemes rászánni 
az időt.

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Gyertek, dicsérjük együtt!  

4.1a Nagila Hava 
Először hallgassuk meg a gyerekekkel a Hava Nagila (Abraham Zevi Idel-
sohn (1918) héber dal és nyers fordítása) eredeti, zsidó verzióját a Reftantárról!

Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy milyen hangulata van a dalnak! 
• Mit fejez ki? 
• Mit gondoltok mikor énekelték? 
• Ha ünnepen szólalt meg, milyen ünnep lehetett?
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Olvassák el a gyerekek a szöveggyűjteményből a dal magyar „fordítását”: Gyertek, 
dicsérjük együtt – magyar dalszöveg a Hava nagila alapján! 
• Milyen különbségeket veszünk észre a szó szerinti héber fordítás, és az általunk 

ismert dalszöveg között? 
• Miről szól az eredeti héber szöveg? Van-e benne szó a Messiásról?
• Mit gondoltok, miért másmilyen a keresztény verzió? Kire, mire utal?
A különbségek alapján a magyar változatot nem is lehet igazán fordításnak 
nevezni. Inkább parafrázisról, továbbírásról van szó, ezért a helyes felirat: a Hava 
nagila alapján.

Tanuljuk meg énekelni a dalt magyarul, de akár héberül is! 
A dallamot érdemes egyre gyorsuló tempóban énekelni. Éppen ezért kiválóan 
alkalmas a dal a körtáncra. Ne hagyjuk ki!

Vedd figyelembe!
A dalt Abraham Zevi Idelsohn folklorista, gyűjtő írta 1918-ban, egy régi haszid 
dallamra. Az eredeti dallam szerzője ismeretlen. Valószínűsítik, hogy egy 19. szá-
zadi kelet-európai klezmerből származik. Feltételezik azt is, hogy a dal az angol 
csapatok 1917-es jeruzsálemi bevonulásának örömére született. Izraelben annyira 
népszerű, hogy sokan népdalnak hiszik. Általános örömének, családi és egyházi 
ünnepeken is gyakran felcsendül Izraelben. 

4.1b Uralkodói bevonulás 
Kérdezzük meg a gyerekeket, láttak-e már olyat, hogy egy király vagy 
miniszterelnök, esetleg más, magas rangú politikus megérkezik a városba! (Ha 
„élőben” nem is, televízióban biztosan láttak ilyesmit.)
• Mi történik ekkor? 
• Milyen járművön érkezik meg? 
• Kik vigyáznak rá? 
• Kik üdvözlik? 
• Közelébe mehetnek-e a hétköznapi emberek?
• Mit tesz a nép, ha egy fontos ember érkezik a városba? 
• Honnan tudnak róla?
Játsszuk el, hogyan vonul be a városba egy mai vezető politikus vagy uralkodó!

Emlékeztek arra a történetre, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe? Játsszuk el 
mozgásokkal azt is!
• Figyeljük meg, miben különbözik ez egy mai uralkodó, politikus bevonulásától!
• Min érkezett Jézus Jeruzsálembe?
• Kik vigyáztak rá? Kik vették körül?
• Mit tett a nép?
• Hogyan üdvözölték?
• Honnan tudhatták meg, hogy Jézus megérkezett?
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A virágvasárnapi esemé-
nyek személyessé tétele.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szerepjáték
Terepasztal építése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Újságpapír
Terepszínű (sárga, zöld 
barna) pléd vagy más 
nagyobb textília
Kisebb-nagyobb kavi-
csok, zúzott kövek
Örökzöld, illetve száraz 
növények, ágak
Gyurma
Esetleg építőkocka, kék 
színű sál, kendő, színes 
papír

4.1c Virágvasárnap
A gyerekek kis csoportban dolgozzák fel a történetet Szabóné László Lilla: 
Virágvasárnap című elbeszélése alapján! Minden csoport kapjon egy lapot a 
következő feladatokkal:

Keressétek ki a szövegből és írjatok listát arról, hogy
– Jézus milyen csodákat tett?
– mit várt tőle a nép (mit fog tenni, mi fog történni)?
– mivel szerettek volna készülni a gyerekek a fogadására?
– hogyan köszöntötte a tömeg Jézust?

Vedd figyelembe!
Az ellenőrzés során magyarázzuk meg a Hozsánna kifejezést a gyerekeknek, 
ha nem ismerik! A Hozsanna szó szerint azt jelenti, hogy Ments meg!, Segíts! A 
zsidó liturgiában a Messiás felé való felkiáltás, üdvözlés (Zsoltárok 118,25), így a 
Hozsannát kiáltó tömeg Jézus messiási hatalmára utal.

4.2 Királyi útvonal  

4.2a Jön a király! 
A gyerekeket osszuk 8-10 fős csoportokra! Osszák fel egymás között a 
szerepeket, és adják elő a fiúk beszélgetését! A játék során nem kell feltétlenül 
a történet szövegéhez ragaszkodniuk, saját maguk is alakíthatják a szerepüket. A 
lényeg, hogy a beszélgetésből kiderüljön, ki Jézus, milyen dolgokat hajtott végre, 
és miért is várják. 

4.2b Királyi útvonal 
A gyerekekkel készíthetünk viszonylag egyszerűen terepasztalt, és nem 
is igényel túl sok időt. Kell hozzá egy nagyobb asztal (esetleg toljunk össze 
több asztalt), vagy készülhet a földön (csak így kényelmetlenebb elhelyezkedni 
körülötte). A lényeg, hogy legyen egy akkora vízszintes felületünk, amit jól körbe 
tudnak állni vagy guggolni a gyerekek. Ha sokan vannak, 6-8 fős csoportokban is 
készíthetik a terepasztalt.
Először újságpapírokat összegyűrve alakítsák ki a terepasztal domborzatát, 
majd az egészet borítsák le pléddel, nagyobb lepellel! A kavicsokkal, kövekkel 
súlyozzák le a textíliát! A kavicsok jelölhetik a sziklákat és az utakat, kerítéseket 
is. Az ágak jelképezik a fákat, egyéb növényeket. Ezeket vágjuk méretarányosra, 
és gyurmába szúrva állítsuk fel a terepasztalra. Ha nem állnak meg így, akkor 
apróbb kavicsokkal, kövekkel lehet fixálni a növények szárát. Kék kendőből vagy 
papírból tavat, folyót is készíthetünk, az építőkockákból pedig házakat, kaput 
építhetnek a gyerekek. Mivel az izraeli házak lapostetősek voltak, nem kellenek 
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nagy építmények. Egy építőkocka jelölhet egy házat, és így egy teljes települést is 
elkészíthetünk néhány perc alatt. 

A Reftantáron látható két fotó, az egyik egy húsvéti terepasztal részlete, a másik 
pedig az elveszett bárány történetéből alakított életkép tojásbarikkal is. (Fotók: 
Damásdi Judit)
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Varga Gyöngyi: Húsvét 
Jézus korában
Miklya Luzsányi Mónika: 
A legnagyobb szeretet
Szabó Lőrinc: Lóci verset 
ír 
Ma van húsvét napja – 
magyar népi szokásdal, 
Túrricse (Szatmár)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény
 
Internet, projektor, 
hangfal

Füzet, íróeszköz

Szédertálhoz csoporton-
ként:
1 csomag pászka
1 csirkeszárny lesütve 
vagy grillezve
1 keményre főtt tojás
1 hagyma
1 szál torma
1 db alma
darált dió 
méz 

Eszközök csoportonként:
kerek süteményestál 
(porcelán) vagy tálca
díszes kenyérkendő
reszelő, kiskanál
keverő tálkák, tányérok a 
reszeléshez
papírtörlő, szalvéta

Páska és húsvét
3x45 perces komplex témanap 

(magyar, kreatív írás, ének-zene, tánc és dráma, 
technika)

A húsvét ünnepének lényege ma már jobbára kikopott a szokás-
rendből. A gyerekekkel szeretnénk megismertetni a páskát, Jézus 
korának zsidó húsvéti szokásait. Célunk, hogy megértsék ezen 
keresztül Jézus áldozatát, az áldozat értelmét, és hogy miért lett 
örömünnep számunkra a húsvét. 

Áttekintő vázlat
5.1 Húsvét Jézus korában  90 perc 

5.1a Az úrtól béke tereád!  20 perc
5.1b Páskavacsora  15 perc 
5.1c Készítsünk szédertálat!  45 perc
5.1d Elpakolás, mosogatás  10 perc

5.2 Jézus húsvétja  45 perc 
5.2a A legnagyobb szeretet  15 perc
5.2b Vers Istenről  20 perc
5.2c Ma van húsvét napja  10 perc

Összesen:  3x45 perc

Készítsük elő a szükséges eszközöket, hozzávalókat a szédertál 
elkészítéséhez a csoportoknak megfelelő mennyiségben! Ügyel-
jünk a szép terítésre is, hiszen ünnepi lakomát készítünk!
Az előkészítésbe érdemes bevonni a szülőket is.

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Húsvét Jézus korában 

5.1a Az úrtól béke tereád! 
Hallgassuk meg a gyerekekkel a Hevenu Shalom Alehem kezdetű zsidó 
éneket! 
Flash Mob Tel Aviv Ben Gurion repülőtér (a Reftantáron)

Ha megnéztük a videót, beszéljünk a gyerekeknek arról, hogy ez egy tradicionális 
zsidó ének, modern feldolgozásban! Akkor énekelték, és éneklik ma is, amikor 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék és 
kóstolják meg a páskava-
csora ételeit.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Ének, tánc
Ismerettartalmú szöveg 
olvasása, értelmezése
Szédertál készítése cso-
portmunkában

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Szédertálhoz csoporton-
ként:
1 csomag pászka
1 csirkeszárny lesütve 
vagy grillezve
1 keményre főtt tojás
1 hagyma
1 szál torma
1 db alma
darált dió 
méz 

Eszközök:
kerek süteményestál 
(porcelán) vagy tálca
díszes kenyérkendő
reszelő, kiskanál
keverő tálkák, tányérok a 
reszeléshez
papírtörlő, szalvéta

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg, 
miért örülünk a húsvét-
nak, miért örömünnep. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szövegolvasás, beszél-
getés a műről, teológiai 
mondanivaló közös 
kibontása
Vers olvasása és értel-
mezése
Kreatív írás: vers foly-
tatása
Ének, tánc

JEGYZETEIM

sabbatkor hazajönnek a zsinagógából, mivel a Hevenu Shalom Alehem a szombat 
köszöntésére szolgáló ének. Jézus korában még nem ismerték, de feltehetőleg 
akkor is volt hasonló vidám ének, amivel a szombatot köszöntötték (lásd a 92. 
„szombatnapi” zsoltárt).
Ezután tanuljuk meg a dalt énekelni (lehet magyarul és héberül is), majd táncol-
junk rá egy vidám körtáncot! 
Kotta, szöveg héberül és magyarul elérhető a Reftantáron.

5.1b Páskavacsora 
A gyerekek olvassák el Varga Gyöngyi: Húsvét Jézus korában című írását a 
páska-vacsoráról! 
Elevenítsük fel az egyiptomi szolgaság és a menekülés eseményét, és beszéljük 
meg, miért volt örömünnep a páska Izrael népének!
Azután gyűjtsük ki, milyen hozzávalók kellenek egy szédertálhoz! Nézzük meg a 
Reftantáron a szédertál képét, és beszéljük meg, mi mit jelképez! 

Vedd figyelembe!
A zsidók Jézus korában báránysültet használtak a szédertálhoz. Ma sokszor 
libasült kerül rá, mi viszont csirkehúst használunk, mivel az előző kettőt nehéz 
beszerezni. 

5.1c Készítsünk szédertálat! 
A gyerekek 6-8 fős csoportokban készítsenek szédertálat! Minden csoport 
mutassa be a munkáját, majd kóstoljuk is meg, amit készítettünk! 

5.1d Elpakolás, mosogatás 
A tisztaság, tisztán tartás a hétköznapok és ünnepnapok szerves része, a 
zsidó kultúrában különösen. Tehát nem fölösleges időhúzásról van szó.

5.2 Jézus húsvétja  

5.2a A legnagyobb szeretet 
Olvassuk el közösen Miklya Luzsányi Mónika: A legnagyobb szeretet című 
bibliai adaptációját az utolsó vacsoráról! A gyerekek figyeljék meg, miben más a 
hangulata itt Jézus páskavacsorájának a tanegység elején hallott dallal szemben!
• Majd beszéljük meg, Jézus miért volt szomorú! 
• Te hogyan éreznéd magad, ha az egyik legjobb barátod elárulna? 
• Mit érezhetett még Jézus a szomorúságon kívül? 
• Meséljük el, foglaljuk össze közösen, mi történt vele az utolsó vacsora után! 
• Miért fontos ez nekünk? 
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5.2b Vers Istenről 
Olvassuk fel a gyerekeknek Szabó Lőrinc: Lóci verset ír című versét, majd 
keressék ki a gyerekek a szöveggyűjteményből, milyen verset írt Lóci!
• Beszéljük meg, kiről, miről szól a kisfiú verse!
• Mit ad nekünk Isten?
• Mit jelent, hogy egyszer csak abbahagyja? Mit hagy abba? Mi az, ami véget ért 

húsvétkor (nagypénteken), és mi kezdődött el (húsvét vasárnap)? Mit adott 
nekünk Jézus húsvétkor? 

• A költő apa miért nem a saját versét írta meg? Miért választotta a kisfia versét? 
• Szerintetek hogyan sikerült a közös mű? Hiszen egy „négykezes” vers született.

Ti hogyan írnátok Lóci versét tovább? Próbáljátok meg! Folytassátok néhány (vagy 
több) sorral a saját elképzelésetek szerint!

5.2c Ma van húsvét napja
Végezetül énekeljük el vagy tanuljuk meg a gyerekekkel a Ma van húsvét 
napja című húsvéti éneket (magyar népi szokásdal, Túrricse, Szatmár), ami régi 
magyar húsvéti szokásokat is tükröz. Ha kedvünk van, táncolhatunk is rá!
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Kuczka Péter: Golgota 
Jézus halála – Márk 
evangéliuma 15,33–
34.36.37–41
Móra Ferenc: Út a 
hajnalba (részlet)
Túrmezei Erzsébet: Hús-
vét után (részlet)
(Miklya Zsolt: Kart karba 
öltő)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Füzet, íróeszköz
Rajzlapok, rajzesz-

közök

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek azonosul-
janak a versbeszélő, 
majd a római százados 
nézőpontjával.

JEGYZETEIM

Húsvét előtt és után
3x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

(magyar, kreatív írás, ének-zene, tánc és dráma, 
vizuális nevelés)

A húsvéti események a gyerekek számára már jól ismertek. Az iro-
dalmi művekkel, képzőművészeti alkotásokkal, játékokkal a mélyebb 
beleélést, a húsvét üzenetének átélését szeretnénk elősegíteni. 

Áttekintő vázlat
6.1 A festő műhelyében  45 perc 

6.1a Szoborjáték  10 perc
6.1b Verses szoborjáték  15 perc
6.1c Ki ez a katona?  20 perc

6.2 Feltámadott!  45 perc 
6.2a Út a hajnalba  15 perc
6.2b Jézus keresztje alatt  10 perc
6.2c Jézus továbbmegy  20 perc

6.3 Húsvét után  45 perc 
6.3a Húsvét előtt és után  15 perc
6.3b Képregény (Kart karba öltő)  30 perc

Összesen:  3x45 perc

Bonyolult feladategyüttes, nehéz szövegekkel, nézőpontváltások-
kal, képolvasással. Ezért alaposan át kell gondolni, mit tudunk 
vállalni, mire képes a csoportunk. Egymást követő napokon, 
sorozatként is megvalósítható.

FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 A festő műhelyében  

6.1a Szoborjáték 
Kis csoportokat alkotva készítsenek a gyerekek magukból szoborkompozí-
ciót a következő témákban:

– Végre tavasz van!
– Húsvéthétfőn
– Készülődünk a templomba
– Locsolkodás
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szoborjátékok
Vers olvasása és értel-
mezése
Evangéliumi szöveg 
olvasása és értelmezése 
Festmény bemutatása
Rövid imádság írása

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek helyezked-
jenek bele egy bibliai 
szereplő helyzetébe, akin 
keresztül viszonyulni 
tudnak Jézus váltságmű-
véhez.

6.1b Verses szoborjáték 
Olvassuk fel a gyerekeknek Kuczka Péter: Golgota című versét a következő 
sorig: „…mintha valami csodát látnál”! A gyerekek egyénileg kövessék az utasítá-
sokat (seprű nélkül, csak imitálva, hogy ott van a kézben), mintha őket instruálná 
a nagypapa!

Azután próbáljunk találgatni:
• miért kéri mindezt a nagypapa a fiútól?
• milyen csodát kellene meglátnia a fiúnak? 
• mi lehet a festmény címe, amit a nagypapa fest? (Ha kitalálták, hogy a fiúnak 

modellt kell állnia egy festményhez.)
Végül olvassák el a gyerekek a szöveggyűjteményből a teljes verset, és adjunk 
közösen választ a feltett kérdésekre! 

6.1c Ki ez a katona?
A gyerekek olvassák el a szöveggyűjteményből a Jézus kereszthaláláról 
szóló részletet (Jézus halála – Márk evangéliuma 15,33–34.36.37–41), és keressék 
ki, mit mondott a százados Márk evangélista szerint! 
Beszélgessünk arról, miért volt nagy dolog, hogy a százados felismerte, Jézus 
Isten fia! 
Majd mutassuk be Munkácsy Mihály: Golgota című festményét (elérhető a Ref-
tantáron), és a gyerekek keressék meg rajta, melyik lehet a százados!

Végül a gyerekek képzeljék el, hogy ők a római százados, és írjanak egy rövid 
fohászt, imádságot, amit ott a kereszt alatt mondhatott el magában a százados!

Vedd figyelembe!
A Reftantáron megtaláljuk a képről és annak alakjairól Fodorné Nagy Sarolta 
elemzését, a 10. rész mutat rá a római katona, a százados alakjára.
Érdemes a teljes elemzést végigkövetni, amivel fel tudunk készülni a következő 
órára is.

6.2 Feltámadott!  

6.2a Út a hajnalba
Olvassuk fel Móra Ferenc: Út a hajnalba című elbeszélésének részletét, 
majd beszéljük meg a gyerekekkel, kikről van szó a műben!
• Ki volt Nikodémus és Arimátiai József?
• Ki volt Jézus anyja? 
• Ki volt Péter, és mi köze volt a kakashoz?
• Mit tett Jézus a római katonával?
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Történet elolvasása, be-
szélgetés a szövegről
Festmény vizsgálata, 
képolvasás, projekciós 
játék
Kreatív szövegírás

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A verseken, verssorokon 
keresztül próbáljuk kö-
zelebb hozni a gyerekek-
hez, és személyesebbé 
tenni a húsvét üzenetét.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása és ér-
telmezése mozgással, 
beszélgetéssel
Képregénykészítés
(Szavalókórus csoport-
munkában)

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlapok, rajzeszközök

JEGYZETEIM

A felsorolt szereplőket megtaláljuk-e Munkácsy Golgota című képén? Keressük 
meg, akit tudunk!
Kik lehetnek még a képen? 
Sokakat nem ismerünk, hiszen a festő fantáziája több alakkal népesítette be a 
bibliai történetből ismert jelenetet. Számotokra ki érdekes még a festményen? 
Miért? 

6.2b Jézus keresztje alatt 
Válassz ki egy szereplőt Munkácsy Mihály Golgota című képéről, lehetőleg 
olyasvalakit, akit nem ismerünk a Bibliából! Képzeld el, hogy ki lehet ő, 
honnan ismeri Jézust, mit gondol felőle, mit érez a kereszt alatt! Mutatkozz be 
nekünk a nevében!

6.2c Jézus továbbmegy 
Vegyük elő újra Móra Ferenc szövegét! Képzeljük el, hogy Jézus továbbmegy 
az úton! Most támadt fel a halálból, most lépett ki a sírboltból. Mit lát, 
minek örülhet, kire, mire gondol? Írjátok le egyes szám első személyben ezeket a 
gondolatokat! 

Variáció
Folytathatjuk a Golgota-kép gyerekek által választott szereplőjének szemszögé-
ből is a szövegalkotást. Képzeljék el, hogy az illető látja Jézust, amikor feltáma-
dása után elindul a sírtól! Látja őt az úton, és nem akar hinni a szemének. Mit lát, 
mit gondol, mit tesz az illető? Folytassátok a történetet az ő szemszögéből!

6.3 Húsvét után  

6.3a Húsvét előtt és után 
A gyerekek olvassák el magukban Túrmezei Erzsébet: Húsvét után című 
versének részletét, majd sorról sorra játsszuk el mozgással!
• Beszéljük meg, milyen hangulata van az első versszaknak!
• Milyen a másodiknak? 
• Miért változott meg a két versszak hangulata? 

6.3b Vers-képregény 
A vers 15 soros, a gyerekek páronként válasszanak egy verssort, és ké-
szítsenek hozzá illusztrációt! Az óra végén a rajzokat rakjuk sorba (vagy 
ragasszuk fel a falra), mint egy képregényt, és mondjuk el hangosan úgy a verset, 
hogy minden gyerek a saját sorát olvassa/mondja! 
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Variáció
Miklya Zsolt: Kart karba öltő című verse a hajnalban a sírbolthoz siető asszonyok 
képén keresztül ábrázolja a feltámadást. A vers kiegészíti a tanegység szövegeit, 
és alkalmas szintézis-feladatnak is.
Adják elő a gyerekek szavalókórus-formában a verset, melyen kis csoportok 
dolgozhatnak: a fiúk lehetnek a mesélők (1. versszak, 3. versszak 3-4. sora, 4. 
versszak 1-2. sora), a lányok pedig mint szemtanúk szólalhatnak meg (2. versszak, 
3. versszak 1-2. sora, 4. versszak 3-4. sora). Tanulják meg a gyerekek a rájuk eső 
sorokat, a lányok egymásba karolva mondhatják a szöveget!



123



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A vers átélése a versbe-
szélő nézőpontjából.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás szerephely-
zetben
Hajtogatás: pálmalevél-
kereszt

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Hajtogatás kellékei: 
levelek vagy színes papír, 
olló

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek fedezzék fel a 
versben a példázat képe-
it, jelentéseit és bibliai 
kapcsolódásait.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos játék
Vers olvasása és értel-
mezése
Virágültetés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Virágültetés kellékei: 
virághagyma, cserép, 
virágföld

JEGYZETEIM

Egyéb ötletek
FELADATOK LEÍRÁSA

7.1 Virágvasárnapi mondóka  

Olvassuk el úgy Mándy Stefánia: Virágvasárnap című versét, mintha
– egy édesanya mondaná a fiának;
– gyerekek mondanák, mint mondókát;
– Jézus mondaná, mielőtt elindult Jeruzsálembe!

Beszélgessünk arról, hogy mi várt Jézusra Jeruzsálemben! 
Mi történt Virágvasárnap?

Hajtogassunk a gyerekekkel keresztet! A Reftantárról elérhető weboldalon be-
mutatott egyszerű kereszthajtogatás eredetileg pálmalevélből készül, de meg-
hajtogathatjuk zöld papírból is. Vagy használhatunk hasonlóan hosszú és szálas 
gyékény- vagy sásleveleket is.
A weboldalon angol nyelvű leírást és fotókat találunk, amely bemutatja a ke-
reszthajtogatás lépéseit.

7.2 Kertész leszek  

Olvassuk el József Attila: Kertész leszek című versét, és kövessük szakaszonként 
mozgással! Melyik tevékenységhez, gondolathoz milyen mozdulatok, gesztusok 
illenek? 

Ha Jézus példázataiból megismerhetjük a jó pásztor személyét, József Attila ver-
séből – mint egy példázatból – megismerhetjük a jó kertész személyét. 
• Mi jellemző a jó kertészre? Keressük meg versszakokként!
• Melyik sor emlékeztet Jézus áldozatára? Mivel?
• Van-e olyan sor, ami a feltámadásra emlékeztet? Ha igen, miért?

Ültessünk és gondozzunk virághagymát, majd figyeljük meg, hogyan növekszik! 
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JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Fedezzék fel a gyerekek 
a vers képeiben a bibliai 
jelentéseket és összefüg-
géseket.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása és értel-
mezése 
Bibliai párhuzamok 
keresése
Illusztráció készítése
Énekpárhuzam 
megismerése, éneklés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, rajzeszközök

7.3 Óriás gránátalma

Ismerik a gyerekek a gránátalmát? Vigyünk be nekik egyet, és kérdezzük meg, mi 
ez! Aki nem ismeri, találgasson! Majd azokkal, akik ismerik a gyümölcsöt, mutas-
suk be azt a többieknek! 
Tudjátok-e, hol szerepel gránátalma a Bibliában? Melyik történetben? (Kémek Ká-
naánban, a mutatóba hozott gyümölcsök között gránátalma is volt: 4Mózes 13,23.)

Olvassuk el Kiss Lehel: Napnyi gránátalma című versét, és a gyerekek figyeljék 
meg, milyen bibliai kapcsolódásai vannak még! (Nagypéntek, Ararát, bárka, hús-
vét, angyalsereg, szivárvány)

Beszéljük meg, hogyan kapcsolódik egymáshoz a nagypéntek-húsvét, bárka-Ara-
rát-szivárvány és a gránátalma képe! Miért lehet a gránátalmát a naphoz hasonlí-
tani? Tudjátok-e, honnan kapta a nevét?

A gránátalma piros, leves húsában több száz mag található, de a neve ellenére 
nem robban fel. Neve a latin granum (mag), illetve az abból képzett granatus 
(magvas) melléknévből ered.
A nap sugárzása is erre a sok magra emlékeztet, így lehet belőle óriás gránátalma.

Rajzolják le a gyerekek a vers alapján azt a képet, ami leginkább megragadta őket!

Elénekelhetjük a gyerekekkel a Felvirradt az Isten napja kezdetű éneket, ami a 
napot arany égen úszó labdához hasonlítja, a Reftantáron találunk hozzá linket.
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Miről szól 
ez a téma? 

Miért fontos 
nekünk?

Mit szeretnénk 
elérni?

A gyerekek éljék meg, és minél változatosabb 
eszközökkel fejezzék ki a természettel való kap-
csolatukat! Legyenek képesek ezt minél diffe-

renciáltabban kódolni a szépirodalmi szövegek-
ben is! Mindezt nem a teljesítménymotiváció 

hatására, hanem a folyamatban-lét, a lenni-élni 
jó derűs örömével, belső békéjével. 

Folytatódik a tavasz-téma, mert a tavaszból 
sosem elég. A természet folyamatosan változik, 
mégis ciklikusan, visszatérően ismétlődik. Ezt a 
változó, megújuló, visszatérő folyamatot éljük 

tovább a téma írásain keresztül.



JEGYZETEIM 

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Sarkady Sándor: 
Gólyahír 
Börcsök Mária: Megjelent

MIT KÉSZÍTSEK 
ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projek-
tor, hangfal 

Füzet, íróeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Szójátékokkal kibontani 
a tavaszi megújulás sok-
színű (és -szempontú) 
világát.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zenehallgatás, daltanu-
lás, éneklés
Virágkereső interaktív 
feladat
Vers olvasása és ér-
telmezése, szójátékok 
megfejtése
Kreatív írás: tréfás cikkek 
a tavasz érkezéséről

Gólyahír
45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 

(magyar, kreatív írás, ének-zene)

A tavasz első virágai közé tartozik a gólyahír, ami üzenetes 
nevével is alkalmas arra, hogy a hírmondás, hírközlés játékos 
médiuma legyen. A gyerekek a tavasz érkezéséről, a tavaszi meg-
újulásról fogalmazhatják meg gondolataikat újsághír, párbeszé-
des interjú vagy vers, dal formájában. 

Áttekintő vázlat
1.1 Gólyahírek  45 perc 

1.1a Gólyahír  15 perc
1.1b Gólyahírlap  10 perc
1.1c Gólyahír-cikk  20 perc

Összesen:  45 perc

Ha tudunk szerezni gólyahír-virágot, akkor élőben is megmutat-
hatjuk a növényt (nem védett).

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Gólyahírek 

1.1a Gólyahír
Nézzük és hallgassuk meg Sarkadi Sándor: Gólyahír című versét Gryllus 
Vilmos dalfeldolgozásában a Reftantáron!
Majd mi is énekeljük felelgetve, amihez használjuk a szöveggyűjteményt!
Felismerjük-e a virágot? A Gólyahír című tankockán bemutatott virágok közül 
melyik lehet a gólyahír (mocsári gólyahír)? (A zölddel keretezett kép.)

Vedd figyelembe!
A Reftantáron egy koncertfelvételt láthatunk, ami nem mindig jól érthető, de a 
gyerekek egy része valószínűleg ismeri már a dalt, talán énekelni is tudja. A szö-
veggyűjteményt ezért most úgy használhatjuk, mint egy daloskönyvet. Akinek új a 
szöveg, éneklés közben olvasva ismerheti meg. Annak sem árt, ha követi szemé-
vel a szöveget, akinek „uncsi” már egy kicsit. Így most új minőségben találkozhat 
vele. A hangzás, éneklés élménye újraírja a már ismert dalszöveget.
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A tankockán szereplő többi virág neve: nefelejcs, kamilla, pitypang, pipacs, ibolya.

1.1b Gólyahírlap 
Olvassuk el Börcsök Mária: Megjelent című versét!
Mit jelent a versben a Gólyahír? Keressük meg azokat a sorokat, amelyek a szójá-
tékra épülnek!

• Milyen cikkek lehetnek a Gólyahír című újság áprilisi számában? 
• Kire szoktuk mondani, hogy falja a könyvet vagy falja a betűt? (aki sokat olvas)
• A versben mit falnak izgatottan a kecskék?
• Mit jelent, ha egy újságban tücsköt-bogarat közölnek? (válogatás nélkül min-

denfélét)
• Mit jelent a tücsök-bogár a Gólyahír újságban?
• Ha az újság eredeti jelentésébe belegondolsz, milyen cikkek jelenhetnek meg 

egy erdei-mezei újságban? 
• Milyen események történhetnek az erdőn, a mezőn? 
• Kik olvashatják a lapot? Mi érdekelheti őket?

1.1c Gólyahír-cikk 
Választható kreatív gólyahírírás-feladatok:
• Írjatok egy tücsköt-bogarat összehordó (kissé zagyva, vicces) újsághírt a Gólya-

hír Magazin áprilisi számába, amely a tavasz megérkezéséről szól (akkor is, ha 
egy kicsit késve vagy kapkodva érkezett)! 

• Írhattok interjút is párbeszédes formában, amikor többeknek elhangozhat a 
véleménye (kecskének, virágnak, tücsöknek, bogárnak, kányának, rigónak, akár 
az újságírónak is). 

• Írhattok verset vagy dalt is egy mezei költögető vagy énekes nevében. A vers-
ben el lehet rágódni egy-két szójátékon, nyelvi leleményen. Az sem baj, ha a 
költögető egy fűzfapoéta.

A legviccesebb írásokat olvassátok is fel! 

Vedd figyelembe!
Géczi János: Ha nem ég a mécses és Sarkady Sándor: Gólyahír című művére 
hangoskönyv is készült, amivel bővebben foglalkozunk a 4. tanegység 
„Hangoskönyv” című részében (4.2d), lásd ott!
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Döbrentey Ildikó: 
A titkok titka
Kányádi Sándor: 
Erdő, erdő…

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projek-
tor, hangfal

Füzet, íróeszköz 

Műszaki rajzlap
Körsablon vagy körző
Ceruza, íróeszköz, színes 
filctollak

Titkok titka
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

(magyar, kreatív írás, természetismeret, ének-zene, 
vizuális kultúra)

Tavasszal éled fel a természet, indul el az élet körforgása, ami 
mindig újat hoz, de meg is őriz: a régi megújul. Erről a soha 
véget nem érő, újuló körfogásról szól a tanegység, amelyben az 
irodalmon túl a népzene, népi játékok és a képi megjelenítés 
eszközeivel is élünk. 

Áttekintő vázlat
2.1 Titkok titka  45 perc 

2.1a Színszólások  10 perc
2.1b A titkok titka  25 perc
2.1c Kör, kör, karika  10 perc

2.2 Évszakforgó  45 perc 
2.2a Körkérdések  10 perc
2.2b Évkör  35 perc

Összesen:  2x45 perc

A sarokba futós, körjátékos feladathoz tegyük szabaddá a terem 
sarkait, amennyire lehetséges! A sarkok évszak szerinti megneve-
zéséhez érdemes előre átgondolni, melyik évszakhoz hány gyerek 
fog kerülni. A népesebb évszakok kerüljenek tágasabb helyre! 
A rajzos feladatot megkönnyíthetjük körsablon használatával, de 

jó alkalom ez arra is, hogy a körzőhasználatot gyakoroljuk. Az írásos-rajzos feladat 
megértéséhez legjobb, ha készítünk előre egy mintalapot, melyen a szövegek-
rajzok elhelyezését, annak szerkezetét bemutathatjuk. (Nem szerencsés egy kész 
mintát mutatni vagy vetíteni, mert akkor önkéntelenül is azt fogják utánozni a gye-
rekek. Jobb, ha a válaszrajzaik „eredetiek”, vagyis a saját gondolataikat fejezik ki.)
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Kíváncsiság felkeltése a 
természet titkai iránt, a 
természet körforgásának, 
újulásának megélése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szólások értelmezése
Mesehallgatás, beszél-
getés
Kereső és hangos 
olvasás
Kérdések írása, válaszok 
végiggondolása
Énekes körjáték, 
verséneklés

JEGYZETEIM

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Titkok titka 

2.1a Színszólások 
Mit jelentenek a következő szólások, közmondások?

A szomszéd kertje mindig zöldebb.
Elkékült a feje.
Piros lett, mint a pipacs.
Sárgul az irigységtől.
Zöldágra jut valakivel.
A felhők fölött mindig kék az ég.
Piros alma is lehet savanyú.

Végül kérdezzük meg, mit jelent, ha valaki zöldfülű! (éretlen, tudatlan, tapasz-
talatlan)

2.1b A titkok titka 
Olvassuk fel Döbrentey Ildikó: A titkok titka című meséjét, majd beszéljük 
meg a gyerekekkel:
• Miért hívták Zöldfülűnek a nyuszit?
• Milyen lett a történet végére a nyuszi füle? Mit gondoltok, miért?
• Mi a titkok titka? Miért? 

Nemcsak zöldfülű volt kezdetben a kis nyuszi, hanem életrevaló, kíváncsi is. Ezt 
bizonyítják a kérdései. 
Keressék meg a gyerekek a nyuszi tavaszi kérdéseit! Aki leghamarabb megtalálja, 
olvassa fel! Majd keressék meg a szövegben a válaszokat is, és olvassa fel valaki! 
Van-e olyan kérdés, amire nem találunk választ? 
Ugyanezt tegyük meg a nyár és az ősz kérdéseivel is! 

Van-e olyan évszak, aminek nincsenek kérdései? 
Ti milyen kérdéseket tennétek fel a téllel kapcsolatban Zöldfülű helyében? Írjon 
mindenki négy-öt kérdést, és fogalmazza meg magának a válaszokat is (elég csak 
fejben)! 
Végül olvassatok fel néhányat a kérdések és válaszok közül!

Vedd figyelembe!
A kereső olvasás játéka segíti a néma, válogató, majd a hangos, kifejező olvasást. 
Csak úgy újraolvasni a szöveget unalmas lenne, ám a játék felkelti az érdeklő-
dést, és motiválja a hangos olvasást is.
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2.1c Kör, kör, karika
A terem négy sarkát nevezzük el az évszakoknak megfelelően! Minden-
ki fusson abba a sarokba, amelyik évszakban született! Az azonos évszakban 
születettek fogják meg egymás kezét, és alkossanak kört! 
A játék során arccal befelé fordulva, kézen fogva járjanak körbe a gyerekek, és 
közben énekeljék az Erdőjáróznak a lányok… kezdetű népdal számukra megfelelő 
átiratát (az 1. versszak 4. sora változik az évszaknak megfelelően)!

Erdőjáróznak a lányok,
Táncra indulnak a lábok.
Melyik járja a legszebbet?
Azok, kik télen/nyáron/ősszel születtek.
Illetve: Akik tavasszal születtek. 

A dalt meghallgathatjuk Szvorák Katalin előadásában a Reftantáron, és együtt 
énekelhetjük vele.

Erdőjáróznak a lányok, 
Táncra indulnak a lábok. 
Melyik járja a legszebbet, 
Azok a leghíresebbek. 
 
Erdő, erdő, de magos vagy, 
Kisangyalom, de messzi vagy. 
Ha az erdőt levághatnám, 
Kisangyalom megláthatnám.

Az eredeti népdal teljes szövege is megtalálható a Reftantáron.

Vedd figyelembe!
Kányádi Sándor: Erdő, erdő… című verse is erre a dallamra íródott, és el is éne-
kelhető. Ha van időnk, énekelve mutathatjuk be a gyerekeknek. 
El van benne rejtve egy kérdés – az erdő kérdése –, vajon felfedezik-e a gyerekek? 
(Kérdőjel helyett pont van a mondat végén, de attól a kérdés még kérdés.)

Milyen erdő az olyan, hol 
még egy árva madár sem szól.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek írásban és 
rajzban gondolják végig 
az évkörhöz kapcsolódó 
kérdéseiket.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Kérdések és válaszok 
szóbeli megfogalmazása
Évkör készítése írott 
kérdésekkel és rajzos 
válaszokkal
(Kreatív írás: versszakok 
évszakonként)

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Műszaki rajzlap
Körsablon vagy körző
Ceruza, íróeszköz, színes 
filctollak

JEGYZETEIM

2.2 Évszakforgó  

2.2a Körkérdések 
A téllel kapcsolatban már megfogalmazták a gyerekek saját kérdéseiket, 
most fogalmazzák meg a többi három évszakkal kapcsolatban is! 
Először szóban sorolják saját kérdéseiket és válaszaikat!

2.2b Évkör 
Majd készítsenek a gyerekek a Reftantáron elérhető kifestő-modellhez 
hasonló évkört annyi különbséggel, hogy a hónapok neve helyett a saját kérdései-
ket írják fel, amelyekre az adott évszak „sarkában” egy-egy rajzzal válaszoljanak!

Variáció
Aki rajzolás helyett szeretne inkább verset írni, megfogalmazhatja a válaszait 
egy-egy versszakban minden évszakhoz.
A versírás szabadon választható otthoni feladat is lehet. 
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Miklya Luzsányi Mónika – 
Miklya Zsolt: 
Iringó és Imola (részlet)
(Kiss Benedek: 
Fény ácsol színpadot)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Cipősdoboz
Karton, színes papír 
Rajzlap, rajzeszköz
Hurkapálcák
Ragasztó, Blu Tack
Olló (szike és alátétlap a 
pedagógusnak)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Hangutánzó szavak 
hangulat- és hangfestő 
szerepének felismerése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Virágnévpárosítás
Mese olvasása és értel-
mezése
Játék a hangutánzó 
szavakkal

Iringó és Imola 
3x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 
(magyar, dráma, vizuális kultúra, technika)

A tavasz ébredése erdőn és mezőn nemcsak színpompás, hanem 
tele van hangokkal. A feldolgozott mesében is nagyon sok hang-
utánzó szó és nyelvi játék van. Ezek felhasználásával játékosan 
köszöntjük egy hang- és bábjátékkal a tavaszt. 

Áttekintő vázlat
3.1 Tavasz a réten  45 perc 

3.1a Virágnév-párosító  15 perc
3.1b Iringó és Imola  10 perc
3.1c Hangok és ritmusok  20 perc

3.2 Hang- és bábjáték  2x45 perc 
Összesen:  3x45 perc

A tervezett csoportok számának megfelelően anyagok, eszközök 
előkészítése a bábszínházhoz. Érdemes külön asztalt beállítani a 
szikével való vágáshoz, megfelelő alátétlappal.

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Tavasz a réten 

3.1a Virágnév-párosító 
A Reftantáron elérhető Virágnevek című tankocka segítségével párosítsuk 
a virágokat és nevüket!

• Mi a közös ezekben a virágokban? 
• Milyen virág elnevezésű női neveket ismerünk még? 
Lásd: Anyakönyvezhető női nevek, virághoz köthető jelentéssel a Reftantáron.

3.1b Iringó és Imola
Olvassuk el Miklya Luzsányi Mónika és Miklya Zsolt: Iringó és Imola című 
meserészletét, majd beszélgessünk róla!
• Kik a mese főszereplői? Mi a feladatuk? 
• Kikhez fordulnak tanácsért, segítségért? Ki segít végül?
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Bábszínház és hangjáték 
készítésével egy komp-
lex, közös alkotófolyamat 
átélése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Hangjáték készítése: 
forgatókönyvírás, próba-
folyamat, bemutató
Doboz-bábszínház és 
síkbábok készítése 

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Cipősdoboz
Karton, színes papír 
Rajzlap, rajzeszköz
Hurkapálcák
Ragasztó, Blu Tack
Olló (szike és alátétlap a 
pedagógusnak)

JEGYZETEIM

3.1c Hangok és ritmusok 
A mesében nagyon sok hangutánzó szó van. Keressünk ilyeneket!
Milyen dalokkal ébresztgetik az erdők-mezők lakóit az évszaktündérek? 
Keressünk még olyan hangutánzó szavakat, melyek a patakcsobogást utánozzák!
Játsszuk el csak hangokkal, ahogyan a patak a kövek között fut, szalad, csörgedezik!

Hasonlóan dolgozzuk fel a madarakról és virágokról szóló részt is, hangutánzó 
szavak keresésével! Majd játsszuk el csak hangokkal, ahogyan egy virágos mező 
felébred téli álmából, illetve adjunk tavaszi madárhangversenyt! 

És az Öregtölgy ébresztése milyen? Hogyan változik meg itt a Szellő énekhangja? 
Játsszuk el, milyen lehet a feléledő tölgy recsegő-ropogó nyújtózása, majd hajla-
dozása a széllel!

Vedd figyelembe!
László Noémi: Kérdezgető című versében a rigó hangja hasonlít az Öregtölggyel 
beszélgető Szellő hangjához. Nemcsak az „egyszer itt, egyszer ott” formula miatt, 
hanem a szellő és rigó játékosságának rokon jellege miatt is. 
Bővebben lásd az 5. tanegység anyagában!

3.2 Hang- és bábjáték  

A mese (Miklya Luzsányi Mónika és Miklya Zsolt: Iringó és Imola) kiválóan alkal-
mas hang- és bábjáték készítésére. A gyerekek alkossanak kis csoportokat (6-8 
fő), és osszák fel egymás között a szerepeket! Szereplők:
• Mesélő (2 fő is lehet)
• Iringó
• Imola
• Madarak (2-3 fő)
• Szellő
Készítsenek hangjátékot a mese alapján, de ez ne csak a mese felolvasását 
jelentse, hanem valóban játsszanak a zajokkal, zörejekkel, hangutánzó szavak-
kal! Vázlatos forgatókönyvet is készíthetnek, mikor ki és mivel következik, a 
hangeffektusokat is jelezve.

Ha összeállt a forgatókönyv, és el is próbálták a darabot, készítsenek közösen 
cipősdobozból bábszínházat, és készítsék el hozzá a bábokat! Ügyeljünk rá, hogy 
a cipősdoboz-bábszínházba felülről lógatják be az egyszerű, hurkapálcára ragasz-
tott síkbábokat, amelyeknek mindkét oldala megrajzolható. 
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Kétféle bábszínházat mutatunk be:
1. Az egyszerűbb változatban a cipősdoboz alsó részének egyik oldalára egy 

hosszú nyílást kell vágni szikével (itt eresztjük be a bábokat a színpadtérbe). 
Ezt a műveletet a pedagógus végezze! A gyerekek a cipősdoboz belső oldalára 
zsírkrétával rajzolhatják meg, vagy papírkollázzsal ragaszthatják fel a díszletet.

 Forrásoldal képgalériával elérhető a Reftantáron.

2. A bonyolultabb változat elkészítése nehezebb is, mert szikével ki kell vágnunk 
(a felnőttnek!) a doboz hátulját, és több csíkot (vezetősávot) a tetején. Ezzel a 
módszerrel azonban a bábok több síkban mozoghatnak, és a hátoldalra több-
féle cserélhető díszletet is rajzolhatnak, ragaszthatnak a gyerekek. A doboz 
hátoldalára kívülről lehet a díszleteket ábrázoló rajzokat, képeket Blu Tack 
ragasztóval ráerősíteni. 

Az angol nyelvű forrásoldalon képekkel illusztrálva megtaláljuk a cipősdoboz-
bábszínház elkészítési módját (elérhető a Reftantárról.)

Vedd figyelembe!
A bábszínház munkamegosztással készül: a gyerekek közül néhányan a 
színházdobozt és a díszleteket készítik, a többiek a bábokat. 
A hang- és bábjáték lehetőséget ad a látens differenciálásra, hiszen lehet olyan 
csoport, amelyik a hangjáték kidolgozásával tölti el a két órát, a másik csapat 
pedig inkább a bábszínházra koncentrál. Engedjük a gyerekeket, hadd alkossanak 
a saját képességeiknek és a csoportdinamikának megfelelően! Nem a produktum 
tökéletes kivitelezése számít, hanem az alkotás folyamata.

Kapcsolódó
Miféle színpad jelenik meg Kiss Benedek: Fény ácsol színpadot című versében? 
Milyen hangokat hallunk? Milyen látványban van részünk ezen az előadáson? Kik 
a szereplői az előadásnak? (Ki lehet-e maradni belőle?)
Mi juthat eszünkbe erről a képről: „a menny kárpitja meghasad”? (Jézus halálakor 
a templom kárpitja kettéhasadt, a föld megrendült, a sziklák meghasadtak. Máté 
27,51; Zsidók 10,19–20) 
Kiss Benedek versében a világ színpadát a világ világossága alakítja. (Vö.: Zsoltá-
rok 36,10; János 12,46)
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Weöres Sándor: Falusi 
reggel
Zelk Zoltán: Mint kiscsi-
bék
Géczi János: 
Ha nem ég a mécses

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal 

Füzet, íróeszköz

Hajtogatható színes 
papírok
Olló, ragasztó

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek a vers 
segítségével utánozzák 
az állatok hangját, így 
azonosuljanak velük.

JEGYZETEIM

Falusi reggel
3x45 perces komplex szövegfeldolgozó és 

szövegalkotó óra (magyar, ének-zene, technika) 

A városi gyermek számára szinte elképzelhetetlen az az életteli 
zsongás, zsibongás, ami egy falusi udvarban nap mint nap van. 
Ezt a „forgatagot” szeretnénk felidézni a versekkel, zeneművek-
kel, és eljutni velük a csendig (ami szintén a falusi hétköznapok 
egyik meghatározó eleme). Ez a csend kell ahhoz, hogy felme-

rülhessenek azok a gyermekinek tűnő, ám nagy és komoly kérdések, amelyekre 
lehet, hogy még mi, felnőttek sem tudjuk a választ. 

Áttekintő vázlat
4.1 Falusi reggel  45 perc 

4.1a Melyik háziállat vagyok?  10 perc
4.1b Falusi reggel  10 perc
4.1c A kotlós és a kiscsibék  25 perc

4.2 Kertek, fények  45 perc 
4.2a Mint a kiscsibék  10 perc
4.2b Hunyó  5 perc
4.2c Ha nem ég a mécses  15 perc
4.2d Hangoskönyv  15 perc

4.3 A beszédes tulipán  45 perc 
Összesen:  3x45 perc

A harmadik órát szervezhetjük a látens differenciálás elve 
szerint: aki a kreatív írás feladatát szeretné befejezni, az az óra 
elején megteheti, sőt, akár az egész órán írhat. Aki befejezte az 
írást, vagy szívesebben hajtogat, az a kézimunkával, képalakítás-
sal töltheti az egész órát. Készüljünk fel a hajtogatás differenciált, 
több fázisú szervezésére!

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Falusi reggel  

4.1a Melyik háziállat vagyok? 
Egy vállalkozó kedvű gyerek játsszon el mozgással egy háziállatot, a többi-
ek pedig találják ki, hogy milyen állat lehet!
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos és hangutánzó 
játék
Vers olvasása hangután-
zással
Zenehallgatás
Koreográfia készítése 
(vagy mozgásos játék, 
kézpantomim)

Aki tudja, ne a nevét mondja, hanem utánozza a hangját, és a többiek is kapcso-
lódjanak be, hogy végül egy egész állatkórust kapjunk! (Tehát mindig csak egy, az 
éppen bemutatott állat hangját utánozzák kórusban a gyerekek!)

Vedd figyelembe!
Városi, főként nagyvárosi gyerekek esetében elképzelhető, hogy csak a kutya, 
macska számít háziállatnak. Ha így van, akkor segítsünk nekik, beszéljük meg, hogy 
milyen állatok számítanak a háziállatok körébe, és nevezzünk meg minél többet! 

4.1b Falusi reggel 
Olvassuk el Weöres Sándor: Falusi reggel című versét!
• Milyen állatokat idéz meg a szerző? Melyiket milyen néven? 
• Milyen hangutánzó szavak szerepelnek a versben?
• Minek a hangjára van még utalás?
Utánozzuk a harang, a kakas, a csacsi hangját!
Rendezzünk csacsi-kakas hang-versenyt! Osszuk a gyerekeket két csapatba, az 
egyik csapat lesz a kakas (kikeriki) a másik a csacsi (iááá)! Melyik csapat tud han-
gosabban kikerikizni, illetve iázni, melyik állat főzi le a másikat? (A végeredmény 
valószínűleg döntetlen lesz.)

Most rendezzünk hajnali falusi hangversenyt! Minden gyerek válasszon egy 
„szólamot”! Legyenek kakasok, csacsik, harangok, tyúkok, libák, bocik, de lehet-
nek rigók és más énekesmadarak is! Álljanak fel szólamonként, és a pedagógus 
vezényletével adjanak koncertet! Most ne a hangerő legyen a fontos, hanem a 
szép dallam! A szólamok ne egyszerre kezdjenek el kiabálni, hanem a „karnagy” 
intésére lépjenek be! Ha jól megy külön egy-egy szólam (állat) hangja, akkor 
megpróbálhatjuk több szólamban is a koncertet.

4.1c A kotlós és a kiscsibék 
Hallgassuk meg a gyerekekkel Muszorgszkij: Egy kiállítás képei című zenemű-
véből a kiscsibékről szóló tételt az azonos című tankocka segítségével a Reftantáron!

Melyik falusi állatot mutatja be nekünk Muszorgszkij? 

Készítsünk a gyerekekkel közösen koreográfiát Muszorgszkij zenéjére! A gyerekek 
legyenek a csibék, akik össze-vissza szaladgálnak, majd bebújnak a kotlós szár-
nyai alá (a pedagógus kitárt karjai alá)! 

Variációk
Játszhatunk Kotlós és a kiscsibék játékot is: a gyerekek szorosan bújjanak a 
pedagógus kitárt karjai alá! Amikor az mondja, Hess, hess!, akkor szaladjanak el 
tőle, amikor azt mondja, Kot-kot-kot!, akkor szaladjanak oda hozzá! 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A konkrét falusi élet-
képektől jussunk el a 
mélyebb gondolatokig. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása és értel-
mezése
Hasonlatok felismerése
Mímes, mozgásos játék
Képzeletfejlesztő hunyó-
játék
Kérdésfejtő beszélgetés
Hangoskönyv megtekin-
tése
Kreatív írás: történet, 
mese az animáció 
alapján

JEGYZETEIM

Nagymozgások helyett játszhatunk csak a kezünkkel is: kézmozgással ábrázol-
va a csibék „táncát”, szaladgálását. Végül a kezek bebújhatnak egymás hóna 
(„szárnya”) alá.

Vedd figyelembe!
A tétel címe: Csibék tánca a tojásban. Ám a zene alapján a csibék kotlós körüli 
mozgását is jól elképzelhetjük.

4.2 Kertek, fények  

4.2a Mint a kiscsibék 
Olvassuk el közösen Zelk Zoltán: Mint kiscsibék című versét, majd beszél-
jük meg:
• Milyen képet ír le a költő, aki most saját élményéről mesél? Mit csinál, mit 

tapasztal?
• Mit jelent az, hogy „tikkadt”? És az, hogy „tikkadtan pihegett a táj”? 
• Mihez hasonlítja a költő az alkonyatot? 
• Mi hasonlít a kiscsibékhez?
• Mi hasonlít a kotlóstyúkhoz?
• Miért tudtak nyugodtan elaludni a „csibék”? Miért érezték magukat biztonság-

ban?

Mozogjuk is le a verset:
• Pihegjünk tikkadtan, mint a táj!
• Mutassuk meg, hogyan lebegett az alkonyat! Lebegjünk, körözzünk az osztályte-

remben, mint egy nagy madár!
• Legyünk együtt a kotlós nagy szárnya: fogóddzunk össze szorosan egy nagy 

karéjban, majd záródjunk össze, mint egy sátor egy kis terület fölött!
• Legyünk csibék, bújjunk össze félősen a kotlós szárnya alá (az előbbi szűk terü-

letre)!
• Aludjunk el csipogva!

Kapcsolódó
A versben több bibliai képet is felfedezhetünk, amelyek a veszedelmet vagy 
védelmet jelképezik, érdemes ezeket is figyelembe venni:
„Ezt mondja az Úr: Lecsap Móábra, mint a sas, kiterjesztett szárnnyal.” (Jer 48,40)
„Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik 
hozzád küldettek! Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a kot-
lós szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok!” (Mt 23,37)
„Mily drága a te szereteted, Istenem! Szárnyad árnyékába menekülnek az embe-
rek.” (Zsolt 36,8)
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4.2b Hunyó 
A mozgásos játék után a pedagógus az alábbi szavakkal ültetheti le a gyere-
keket, majd felolvassa lassan, tagoltan Géczi János: Ha nem ég a mécses című versét.

Üljetek le a helyetekre, boruljatok a padra, takarjátok be a fejeteket a kezetekkel, 
és hunyjátok be a szemeteket! Csak a fületek maradjon nyitva! Elolvasok egy kér-
déssoroló verset. Képzeljétek el a kérdéseket, mintha látnátok, miről van szó! 

4.2c Ha nem ég a mécses 
Felolvasás után emeljék fel a gyerekek a fejüket! 
Milyen kérdésekre, milyen képekre emlékeztek? 
Hallgassuk meg a gyerekek válaszait, mindenki csak egy kérdést fogalmazzon 
meg! Nem baj, ha nem pontosan adják vissza a vers szavait vagy képeit, most ne 
javítsuk ki őket!

Majd olvassák el a verset a gyerekek magukban, figyeljék meg újra a kérdéseket, 
és beszélgessünk: 
• Mit gondoltok, milyenek ezek a kérdések? Miért furcsák? Miért nehezek? 
• Nektek melyik kérdés tetszik a legjobban? Miért? 
• Van-e olyan kérdés, amire tudtok válaszolni? 
• Szerintetek melyik kérdés a legelgondolkodtatóbb? 
• Vitassuk meg az utolsó két kérdést:
• Több-e a lángtól a mécses?
• A tulipántól a kert miért beszédes?

Variáció
Hová dugta a költő a kérdőjeleket?
Önállóan tegyék ki a gyerekek a kérdőjeleket a kérdések végére! Ki hányat talált?
Akár szét is darabolhatnánk ennyi kérdőmondatra a verset. A költő mégsem ezt 
teszi, hanem felfűzi a kérdéseit egy láthatatlan fonálra, és lazán lebegni hagyja.

4.2d Hangoskönyv 
Nézzük meg Géczi János: Ha nem ég a mécses és Sarkady Sándor: Gólyahír 
című művére készült hangoskönyvet felirattal vagy felirat nélkül!
További változatokkal együtt elérhetők a Reftantáron.
Mivel lett „több” a két vers az animáció hatására? Milyen történet bontakozik ki 
előttünk?

Egyénileg vagy kis csoportokban írjatok rövid mesét vagy történetet arról, amit a 
hangoskönyvben láttatok! Gondolkodjatok el, kik azok, akik ezen a furcsa hajón 
utaznak! Hol élnek, miért indultak útnak, mit keresnek vagy mit szeretnének? 
Hova tartanak? Hova szeretnének visszatérni? Mi vár rájuk, ha visszatérnek?
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Mit üzen a titokzatos 
szépség? Esztétikai érzék 
és gondolkodás együttes 
fejlesztése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Hajtogatás
Kulcsszavak, gondolatok 
írása

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Hajtogatható színes 
papírok
Olló, ragasztó, íróeszköz

JEGYZETEIM

Vedd figyelembe!
Sarkady Sándor: Gólyahír című versét talán már ismerik a gyerekek, és lehet, 
hogy fel is dolgoztuk az 1. tanegység szerint. Ez nem baj, hiszen most egy egészen 
más hangulatú feldolgozást kapnak, mint Gryllus Vilmosé. 
Ki az, aki itt a gólyahírrel beszél? Hogyan változik meg ettől a párbeszéd?

Az animáció nagyon szép, hatásos, biztosan sok gyerek fantáziáját megmozgatja. 
Akinek nem elég 15 perc a szövegalkotásra, nyugodtan dolgozhat a következő 
órán is a kreatívírás-feladaton, amíg be nem fejezi. Az sem baj, ha kihagyja a 
hajtogatást. 

4.3 A beszédes tulipán 

A tulipán ritkán beszél, mi most mégis beszédes tulipánt fogunk készíteni. A tuli-
pán hajtogatása a forráslinken megtalálható a Reftantáron.
Amikor a gyerekek elkészültek a tulipán virágjának hajtogatásával, a lehajtható 
sziromba írjanak bele egy-két szót vagy mondatot, gondolatot, ami a tulipán titka 
lehet! Vagy fogalmazzák meg a tulipán üzenetét az embereknek, és azt írják bele 
a szirmokba! 

A tulipánhoz szárat is hajtogathatunk, sőt egy kis virágoskert is készülhet így. 
(Hajtogatás szárral, letölthető mintával elérhető a Reftantáron.)
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Gyárfás Endre: 
Hallgasd a csendet!
László Noémi: Kérdez-
gető 
Gyárfás Endre: Árnyék 
és fény

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Plédek, polifoamok
(Madaras, „bogaras” 
könyv, növényhatározó)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A természetre való 
ráhangolódás, séta,  
megfigyelések, versek és 
játékok segítségével.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Hangok, madarak, rova-
rok, virágok megfigye-
lése
Versek olvasása, 
értelmezése
Párbeszédes olvasás
Szóbeli kreatív szöveg-
alkotás 
Árnyékjátékok, 
árnyékfogó

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Plédek, polifoamok
(Madaras, „bogaras” 
könyv, növényhatározó)

Tavaszi kirándulás 
hangokkal, versekkel

Többórás kirándulás, séta interaktív feladatokkal 
(magyar, testnevelés, természetismeret)

A tavasz szinte csalogat, hogy menjünk ki a szabadba. A szöveg-
feldolgozást most úgy terveztük meg, hogy a feladatokat egy 
tavaszi kirándulás vagy séta keretében is el tudjuk végezni. 

Áttekintő vázlat
5.1 A természet hangjai, fényei séta nélkül 75-105 perc

5.1a Hallgasd a csendet!  30 perc
5.1b Rigómadár, merre jártál?  15-30 perc
5.1c Árnyékjátékok  30-45 perc 

Összesen:  sétával együtt min. három és fél óra

Készítsük elő a kirándulást! Egyeztessük a szülőkkel, szervezzük 
meg a helyszínt, biztosítsuk az utazást, az ellátást, a szükséges 
eszközöket!
Vihetünk magunkkal madaras, „bogaras” könyvet, növényhatá-
rozót, és az utunk során megfigyelt élőlényeket próbálhatjuk 

beazonosítani. Ez szabad, spontán tevékenység, és az egész kirándulásra szól.

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 A természet hangjai, fényei  

5.1a Hallgasd a csendet! 
Álljunk meg egy csendes helyen, távol a város, település zajától!
Heveredjünk le a fűre, hunyjuk le a szemünket, és hallgassuk a csendet! Mi min-
den hallható a csendben, amikor a természetben vagyunk?
Néhány perc elteltével üljünk fel, és a gyerekek meséljék el, mi mindent hallottak!
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Majd olvassuk fel Gyárfás Endre: Hallgasd a csendet! című versét!
• Milyen hangokra figyelmeztet a versbeszélő? Ti hallottatok ilyeneket? 
• Nézzünk jól körül! Látunk-e apró helikoptereket? Látunk-e madarakat? Látunk-e 

lepkéket? 
• Hallunk-e madárhangot?
• Hallunk-e bogárhangot, tücsökhangot?
• Halljuk-e a lepkeszárnyak hangját? Hallunk-e virághangot?
• A versben megszólaló hogyan hallhat ilyeneket? Ennyire jó a füle? Vagy ilyen 

gazdag a képzelete?

Vedd figyelembe!
Csak akkor feküdjünk le a fűbe, ha elég meleg az idő! Vigyünk magunkkal plé-
deket vagy polifoamokat, azokra feküdjenek a gyerekek! Ha nagyon hűvös van, 
maradjunk ülve, a csendjáték így is átélhető.

5.1b Rigómadár, merre jártál? 
Folytassuk utunkat nyitott füllel és szemmel! Figyeljük meg, milyen mada-
rakat hallunk vagy látunk! Felismerjük-e valamelyiket név szerint is? Látunk vagy 
hallunk-e rigót?
Majd telepedjünk le egy „madaras” helyen, ahol hallunk/hallottunk madárhan-
gokat!

Olvassuk fel itt László Noémi: Kérdezgető című versét, amiben a versbeszélő kér-
dez, a rigó válaszol! Olvashatja előbb a pedagógus, érzékeltetve a párbeszédet. 
Majd felolvashatják a verset vállalkozó gyerekpárok is, felelgetve. 

A kérdések többnyire ismétlődnek, némi variációval. Igazán a válaszok viszik 
tovább a témát. 
Folytathatjuk a verset szabadon improvizálva. Változhatnak a kérdések és a 
válaszok (még a madárnév) is, a párbeszédbe beépülhetnek a kirándulás tapasz-
talatai.

Vedd figyelembe!
László Noémi: Kérdezgető  című verse
• kapcsolódik és kapcsolható Miklya Luzsányi Mónika – Miklya Zsolt: Iringó és 

Imola című meséjében a Szellő utolsó énekéhez, amelyben Tölgy apóhoz beszél 
(3. tanegység).

• megtalálható az 1. osztályos állami olvasókönyvben is (208. o.), tehát a gyere-
keknek már ismerős lehet. Most új helyzetben kerül elő, és az élethelyzet által 
könnyebben megelevenedik.

• meghallgatható a Kaláka együttes előadásában a Reftantáron.
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5.1c Árnyékjátékok  
Folytassuk a sétát, majd keressünk egy árnyékos helyet, és üljünk le az 
árnyékban! Válasszunk két felolvasót: egyik az árnyék, másik a fény versszakát 
fogja olvasni! A gyerekek egymást váltva olvassák fel Gyárfás Endre: Árnyék és 
fény című versét! 

Milyen árnyak szerepelnek az első versszakban? Szerintetek melyik a legsötétebb 
árnyék? Mi lehet a „madáranyaszív” gondja?
Hogyan változik meg az árnyékos oldal a második versszakban? Mi derül fényre? 
Mi tűnik el (vagy alakul át)? (A születés gondja eltűnik, helyette a gondoskodás 
gondja következik, de az már „fényesebb”.)

A gyerekek alkossák meg a vers elemeit „árnyékból”: több gyerek úgy fogóddzon 
össze, hogy az árnyéka fát, holdat, madarat, tojást adjon ki! Azután bemutathat-
nak különböző állatokat is, árnyékból megkomponálva. 

Árnyékfogó:
Szokványos fogójáték, ám a fogónak most nem a gyerekeket, hanem az árnyéku-
kat kell elkapnia oly módon, hogy rálép a kergetett gyerek árnyékára (kézzel nem 
kell tehát hozzáérni). Szükség van játékvezetőre is, aki figyeli, ellenőrzi a fogó 
mozgását.
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Szabó Lőrinc: 
Az ég az ablakon 

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Rajzlap, rajzeszköz
Festés eszközei, fehér 
gyertya, vízfesték

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg 
az „égi ablak” és az 
„én-ablak” találkozásá-
nak költői képeit.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Séta a városban
Vers olvasása és értel-
mezése 
Rajzolás, festés vagy 
vízfestés viaszolással

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, rajzeszköz
Festés eszközei, fehér 
gyertya, vízfesték

JEGYZETEIM

Az ég meg én
Minimum 45 perces szövegfeldolgozó óra 

(magyar, vizuális kultúra)

A tavasz a városi ember élménye is. Hogyan jelenik meg a város-
ban? A vers egy szűk udvarban szerezhető ég-élményt mutat be 
a költői nyelv eszközeivel. Ezt próbáljuk a gyerekekhez közelebb 
hozni, élményszerűvé tenni.

Áttekintő vázlat
6.1 Égi ablak  min. 45 perc 

6.1a Városi séta  min. 15 perc
6.1b Városi vers  15 perc
6.1c Égtükör  min. 15 perc

Összesen:  1x45 vagy 2x45, esetleg 3x45 perc

Séta előtt tartsunk terepszemlét a környéken, és válasszuk ki a 
megfelelő helyszínt! Ha két tanórát szánunk a tanegységre, akkor 
sétára és képi alkotásra is nyugodtan jut idő. Még egy plusz 
órával hosszabb séta is tervezhető. Ha a rajzórát és a viaszoló 
festést választjuk, ennek kellékeit is készítsük elő!

FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Égi ablak  

6.1a Városi séta 
A versben leírt élmény alapvetően a nagyvárosi gyerekek tapasztalata, 
amikor a gyerek ott áll a többemeletes, körfolyosós épület udvarán, és az égből 
csak egy darab látszik. Vagy amikor a szűk utcában csak az emeleti ablakokon 
tükröződik a nap sugara, mert lent az utca árnyékban van. 
Ezt az élményt érdemes felidézni egy sétával egy hasonló utcán vagy hasonló 
udvarba betérve, ahol az ég valóban csak ablakként villan fel. 

Vedd figyelembe!
Negyedórás sétának csak célirányosan van értelme. Ha távolabb van a cél vagy 
több helyen is érdemes nézelődni, a sétára több időt is szánhatunk.
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6.1b Városi vers 
Séta után olvassuk fel Szabó Lőrinc: Az ég az ablakon című versét! 
Majd kérdezzük meg a gyerekektől, hogy a vers nyomán milyen képet látnak 
maguk előtt!
Volt-e olyan, amit nem értettek a versből? Olvassák el némán a verset, és húzzák 
alá az ismeretlen vagy nehezen érthető szavakat, kifejezéseket! 
Beszéljük meg ezeket!

Mi lehet az a periszkóp? Látott-e már ilyet valaki? 
A periszkóp egy olyan eszköz, amivel akadályok mögül a szemmagasság fölött 
is ki lehet látni. Tükrök vetítik a képet, és úgy kell belenézni, mint egy távcsőbe. 
Tengeralattjárókból is periszkópon tudják megnézni, hogy mi van a vízszint fölött.
Bevetíthetünk egy képet a periszkópról (elérhető a Reftantáron).

Mit jelenthet a 4. versszak?

Egész lelkem az ablakon,
az egész ablakon az ég:
hogy került össze ily hamar
ez a két messziség?

Hogyan kerül egymáshoz közel az ég és a föld? Mi köze lehet ennek Istenhez, 
Jézus Krisztushoz?

• Mi derül ki az utolsó versszakból: milyen a versben megszólaló személy kapcso-
lata az éggel? 

• Miért lehet nekünk is ilyen felhőtlen, ragyogó kapcsolatunk az éggel, Istennel?
• Az utolsó sorban az is kiderül, hogy ki beszél. 
• Ki lehet az az én? 
A költő oldaláról maga a költő, aki saját nevében beszél (ezt nevezzük „költői 
énnek”). Az olvasó oldaláról viszont maga az olvasó, aki „beleolvassa” magát a 
versbe. (Ezt nevezhetjük „olvasói énnek”.) Ez a két „én” is úgy találkozik, úgy vetíti 
egymásra a képet, mint a periszkóp két tükre.

Kapcsolódó
A vers irodalmi értékén túl teológiai üzenettel bír, hiszen a lent és fent, a halál 
árnyékának völgye és az ég mint ablak Isten felé, a 23. zsoltártól kezdve alapve-
tő teológiai élménye az embernek. A vershez legalább említés szintjén érdemes 
kötni Dávid zsoltárját.
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6.1c Égtükör 
Fehér rajzlapra rajzolják vagy fessék le a gyerekek, mit tükröz a legfel-
ső emelet ablaka! Készülhet gyertyarajz is, amikor a felhőket fehér gyertyával 
rajzolják meg, majd lefestik a lapot a kék különböző árnyalataiban vízfestékkel. 
(A gyertyás vonalak fehérek maradnak.)

Vedd figyelembe!
A feladatra egy egész rajzórát is rászánhatunk, így a fenti feladatsor két tanórá-
ban kényelmesebben elfér. Hosszabb sétával pedig három tanórás is lehet.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek keressék a 
versben elrejtett időszak 
jeleit, próbálják ki sza-
badtéri játékát.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers meghallgatása, 
értelmezése
Érvek gyűjtése 
csoportmunkában
Érvelés, vita
Szabadtéri mozgásos 
játék

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Csoportonként egy 
nyomtatott példány (elő-
re nyomtathatunk akár 
4-5 példányt)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A szabadtéri játék moti-
vációjának felfedezése, 
boldog játék a szabad-
ban.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers értelmezése, 
beszélgetés a vers 
alapján
Szabadtéri játékok gyűj-
tése, kipróbálása

Egyéb ötletek
FELADATOK LEÍRÁSA

7.1 Évszaktalálós, hónaptalálós

Mit gondoltok, melyik hónapról vagy évszakról van szó Nagy László: Elzengett a 
zápor című versében? – Tegyük fel a kérdést, majd olvassuk fel a verset a Reftan-
tárról a gyerekeknek!

Hallgassuk meg a válaszokat, majd ezek alapján alkossunk csoportokat, legalább 
kettőt (lehet többet is) a gyerekekből!
A csoportok olvassák el együtt újra a verset, és keressenek benne érveket saját 
állításuk igazolására! Miért az adott hónapra/évszakra gondoltak a vers képei 
alapján?

A csoportok képviselői összefoglalóan mondják el a többiek előtt érveiket! Majd 
próbáljuk meg együtt elönteni, melyik csoport érvei a legmeggyőzőbbek!

Vita ide, vita oda, akár tavaszi, akár nyári (esetleg őszi) a megverselt zápor, min-
den vizes és aranyat ér (mint a májusi eső).

Milyen játékba hív a vers?
Keressünk a szabadban gyepes, füves területet, ahol hemperegni, fűben gurulni, 
bukfencezni tudnak a gyerekek! 

7.2 Gyerünk, gyerekek, csapatostól!  

Olvassuk fel Weöres Sándor: Ha nap süt a rétre című versét a Reftantárról, majd 
kérdezzük meg a gyerekektől: 
• Mit jelent ez a felszólítás: Gyerünk, gyerekek, csapatostól?
• Hova hív a vers? 
• Minek jött el az ideje? Miért? Mi ad rá okot? (A napsütés kicsalogat minket a 

szabadba, lehet nagyokat játszani.)
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MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Labda, játékszerek



Olvassuk el újra a verset, és keressük meg, milyen játékokról van benne szó! Hol 
játszik a versben megszólaló gyerek a többiekkel? Hol élhetnek ők, hol van a 
játszóterük?

Külön kitérhetünk a güzücsapdára, ami a güzüegér ellen indított akció lehetett 
régen a falun élő gyerekek körében. A szorgalmas kis rágcsáló füvek, gabonaföl-
dek magvait gyűjti össze. A güzüegér raktáraiban 50 liter magot is képes felhal-
mozni télire a családnak. Lásd bővebben a Reftantáron elérhető cikkben!

Gyűjtsünk a gyerekekkel kedvenc szabadtéri játékokat, és olyat is, amit még nem 
ismernek, de érdemes kipróbálni! Legyenek közöttük labdajátékok is, például 
kiütő, labdacica, pókfoci, adogató stb.!
Labdával is lehet vadászni, nem csak csapdával.

Vadászlabda
A vadásznak labda a fegyvere. Egy vadász van, a többiek a vadak, akik az elő-
re kijelölt játéktéren tartózkodnak. A vadak nem hagyhatják el a játékteret, a 
vadász nem léphet be oda. A vadász a vadakat a játékterület széléről üldözi, 
vagyis próbálja őket kiütni a kezében lévő labdával. Akit eltalál, az kiáll a játék-
térről, és a vadász segédje lesz. A segédek segítenek a labdagyűjtésben, a labdát 
odadobják a vadásznak, passzolhatnak egymásnak is, de „lőni” csak a vadász-
nak szabad. Érvényes lövés csak közvetlenül a vadász kezéből jöhet, a földről 
pattanó labda nem talál. A vadak a leesett labdát visszajuttatják a vadásznak 
vagy a segédeinek. Ha egy ügyes vad a levegőben elkapja a labdát, akkor az első 
vadászsegéd visszaállhat vadnak. A legutolsó vad lesz a következő játékban a 
vadász.
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Miről szól 
ez a téma? 

Miért fontos 
nekünk?

Mit szeretnénk 
elérni?

A gyerekek ismerjék meg a humor néhány fajtá-
ját, alkossanak maguk is humoros szövegeket, 

szituációkat, képeket, tárgyakat!

A szeszélyes áprilist a „bolondok hónapjának” 
tartják, így ebben a témában mi is bolondozunk 

egy kicsit a gyerekekkel. 



FELDOLGOZOTT MŰVEK
Bella István: 
Zoknipofájú vers 

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Írólap, filctoll

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Fél pár zokni, 
Tű, cérna
Olló, ragasztó
Fonalmaradék, gomb, 
pompon, szalag, egyéb 
kiegészítők
Kartonpapír

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek verbális és 
képi fantáziájának játé-
kos, derűs fejlesztése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Fantáziajáték,
fantáziarajz
Vers olvasása, értelme-
zése
Szólások, közmondások 
írása, transzformációja
Mozgásos ügyességi 
verseny

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Írólap, filctoll

JEGYZETEIM

Zoknipofájú
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

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

A bolondozásokat kezdjük egy bolondos zoknival! Se füle, se 
farka, éppen ezért kiválóan fejleszti a gyerekek verbális és képi 
fantáziáját, valamint a kézügyességét, a mozgásos intelligenciá-
ját, és nem utolsó sorban a humorérzékét is. 

Áttekintő vázlat
1.1 Agyilag zokni  45 perc 

1.1a Különös állat  15 perc
1.1b Zokni-szólásmondások  20 perc
1.1c Zoknihúzó verseny  10 perc

1.2 A Zoknipofájú  45 perc 
Összesen:  2x45 perc

A fél pár zoknikat és fonalmaradékot a gyerekek hozzák be! Érde-
mes a gyűjtést jóval hamarabb elkezdeni, így lesz elég anyag, és 
a poént se lőjük le, milyen állatról van szó.

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Agyilag zokni  

1.1a Különös állat 
Bella István: Zoknipofájú című versének első részét cím nélkül olvassuk 
fel vagy vetítsük ki a „…sose bírtam vele” sorig!
Milyen állatról lehet szó a versben? Milyennek képzelitek el? Rajzoljátok le né-
hány vonallal! (Vázlatos rajz, mintha lapszélre firkálnánk.) Aki szeretné, mutassa 
be a rajzát!

Vedd figyelembe!
Érdemes filctollat használni, mert gyorsan lehet vele látványos rajzot készíteni.  
A filccel írólapra rajzoljanak a gyerekek, ne a füzetbe!



150

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

1. 
tanegység

15
perc

45
perc



JEGYZETEIM 

1.1b Zokni-szólásmondások 
Olvassuk végig a verset, és „leplezzük” le a szörnyet! 
• Kiről, miről szól ez a vers? 
• Milyen problémát jelez? 
• Mit jelent az, hogy „agyilag zokni”? 
• Ti voltatok-e már ilyen állapotban? Miért? Mi történt akkor veletek?
• A versben ki beszél? 
• Honnan tudhatjuk (vagy sejthetjük), hogy ő már idősebb ember? Milyen kifeje-

zések utalnak az életkorára? 
• Ki lehet ő?
Igaz, hogy idős ember, de amit tapasztal a zoknival kapcsolatban, az fiatalabbak-
nak, sőt gyerekeknek is szól. Bárki kerülhet agyilag zokni állapotba.

Alkossunk további hasonlatokat, mai szólásokat, közmondásokat a zoknival kap-
csolatban! 

Vedd figyelembe!
Közös feladatindítás, néhány példa után a gyerekek végezhetik a munkát önálló-
an írásban, amit közös ellenőrzés, felolvasás követ.
Ha önállóan nem megy még jól, a szövegalkotás történhet végig szóban, közös 
munkában, a pedagógus segítségével.
Például: Hogyan kezdenétek azt a szólást, amely úgy végződik, hogy

…mint a tornazokni.
…mint a büdös zokni.
…mint a lyukas zokni.
…mint a fél pár zokni.
…mint a felemás zokni.

Transzformálhatunk már meglévő közmondásokat is zoknisra. Például: 
Addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik. → Addig jár a zokni a suliba, míg ki 
nem lyukad.

Madarat tolláról, embert barátjáról. → Madarat tolláról, zoknit illatáról.
Ennek a fele se tréfa. → Ennek a fele se zokni.
A pénznek nincs szaga. → Fél zokninak is van szaga.
Ki korán kell, aranyat lel. → Ki korán kel, tiszta zoknit lel.

1.1c Zoknihúzó verseny 
A versben Bella István leírja a zoknihúzás technikáját. Keressük ki eze-
ket a sorokat, és vegyük végig, hogyan is kell zoknit húzni a nagymama szerint! 
(Értelmezzük: mit jelent meglazintani valamit!)
Most mindenki vegye le a váltócipőjét és a zokniját, és rendezzünk zoknihúzó 
versenyt! A csapatokat a padsorok alkotják. 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Vizuális fantázia, kéz-
ügyesség fejlesztése sok 
nevetéssel. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zoknibáb készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Fél pár zokni, 
Tű, cérna
Olló, ragasztó
Fonalmaradék, gomb, 
pompon, szalag, egyéb 
kiegészítők
Kartonpapír

JEGYZETEIM

• Első változat: Mindenki saját magának húzza fel a zokniját, és ha mindenkinek 
mindkét zoknija a lábán van, akkor vannak készen.

• Második változat: A csapattagok egymásnak húzzák fel a zoknikat. Itt is az a cél, 
hogy mindenkinek mindkét zoknija visszakerüljön a lábára.

1.2 A Zoknipofájú 

A zoknipofájú szörnyet érdemes elkészíteni fél pár zoknikból. Az ajánlott webol-
dalakon kétféle zoknibáb elkészítéséhez találunk ötleteket (mindkettő elérhető a 
Reftantáron). Az elkészített bábokkal adjuk elő a verset közösen! 

Karakteres zoknibábok
Ennél a figuránál fehér zoknit érdemes használni. A báb orrát egy kis vattagom-
bolyagból készítjük el, belehelyezzük a zokniba a megfelelő helyre, és fércelővar-
rással összehúzzuk körülötte a zoknit. Ezzel kialakul a báb arckaraktere. A szemét, 
száját hímezhetik, vagy gombbal, fagolyó felvarrásával jelezhetik a gyerekek, 
esetleg filctollal rajzolhatják a zoknira az arcot. A hajat varrják vagy ragasszák a 
zokni tetejére!

Zokniszörnyek
A zokniszörnyek elkészítéséhez bármilyen színes zokni jó. A linken megtaláljuk az 
elkészítés pontos leírását magyarul, képekkel illusztrálva. 
Fontos: a száj kartonlapját a zokniba BELÜLRŐL illesszük bele, és úgy tűzzük meg!



152

45
perc



JEGYZETEIM 

FELDOLGOZOTT MŰVEK
A bolond falu – magyar 
népmese

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Tárgyak a funkcióváltó 
játékhoz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek érzékenyí-
tése az abszurd humor 
irányába.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos játékok
Meseolvasás, abszurd 
elemek keresése
Hangjáték készítése 
csoportmunkában
Kreatív írás: név- és 
karakteralkotás vagy me-
seírás közmondáshoz

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tárgyak a funkcióváltó 
játékhoz

A bolond falu 
2x45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 

(magyar, dráma, kreatív írás)

Az abszurd humor a magyar népmesékben gyakran előfordul, 
elsősorban a bolond falu / Bolond Istók típusú mesékben. A 
gyerekek a mese és a különböző játékok kapcsán ízelítőt kapnak 
ebből a fajta humorból. 

Áttekintő vázlat
2.1 A bolond falu  90 perc 

2.1a Nálunk mindenki így csinálja  10 perc
2.1b Ez nem egy…  5 perc
2.1c Bolondságok  15 perc
2.1d Hangjáték  30 perc
2.1e Bolondos nevek / Bolondos mese  30 perc

Összesen:  90 perc

Készítsünk elő a játékhoz különböző alakú és funkciójú tárgyakat, 
hogy legyen miből választani! A kreatívírás-feladat két lehetősége 
közül mi magunk, de a gyerekek is választhatnak. Utóbbi jó lehe-
tőség a látens differenciálásra.

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 A bolond falu  

2.1a Nálunk mindenki így csinálja 
Az óraindító mozgásos játék lényege, hogy mindig az utasítás ellenkezőjét 
kell végrehajtani. A pedagógus kezdi, az irányító szerepében:
Képzeljétek el, hogy egy olyan faluban laktok, ahol mindent fordítva csinálnak! Ha 
azt mondják, ülj le, felállnak. Ha azt, fogd meg a jobb füled, megfogják a balt. Ha 
azt, emeld fel a kezed, akkor a lábukat emelik fel (vagy leengedik, ha előtte fele-
melték). Kövessétek az utasításaimat, mintha ti lennétek ennek a falunak a lakói! 

Vedd figyelembe!
Az utasítások elhangzása után nem baj, ha minden gyerek mást csinál! Sőt, az a 
lényeg, hogy minél nagyobb legyen az összevisszaság, és ezzel együtt a vidám-
ság. Először egyszerű, egyértelmű utasításokkal kezdjünk, hogy belejöjjenek a 
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gyerekek a játékba! (Például: Álljatok fel! Lépjetek egyet előre! Stb.) Később olyan 
utasításokat is adhatunk, melyeknek az ellenkezője nehezen értelmezhető, és 
éppen ezért viccesebb. (Például: Nézzetek ki az ablakon! Ugorjatok magasra!) Az 
is érdekes, ki hogyan értelmezi egy utasítás ellentétét.

Ha jól megy a játék, a gyerekek közül is választhatunk irányítót. Itt kaphatnak 
szerepet az úgynevezett túl „eleven” gyerekek, akik lehet, hogy épp a mozgásos 
intelligenciájuk miatt „nem férnek a bőrükbe”.

2.1b Ez nem egy… 
Mozgásos játék, amelynek során a megnevezett tárgyat nem a saját funk-
ciójában használjuk, hanem egészen másra.
Ebben a bolond faluban más furcsaságok is vannak: nem úgy használják a tár-
gyakat, dolgokat, ahogyan kellene. Figyeljetek csak! 
• Ez nem egy ceruza, hanem… (például villa: olyan mozdulatot teszünk, mintha 

próbálnánk egy ceruzát villaként használni, felszúrva rá az ételt.)
• Ez nem egy mosdótál, hanem… (egy fazék, amiben éppen főzök.)
• Ez nem egy filctoll, hanem… (egy fogkefe.)
• Ez nem radír, hanem… (egy mobiltelefon.)
• Stb.

A bemutató játék után a gyerekek próbálkozzanak önállóan! Jó, ha van kéznél 
több olyan tárgy, amit előre odakészítettünk. De bármilyen tárgyat használhatnak 
a játékhoz a teremben. 

2.1c Bolondságok 
A gyerekek magukban, némán olvassák el A bolond falu című magyar nép-
mesét, és keressék meg a benne a bolondságokat! Majd beszéljük meg, hogy mi 
miért volt bolond dolog!

2.1d Hangjáték 
A gyerekek alkossanak kis csoportokat, osszák ki egymás között a szere-
peket, és adják elő a mesét hangjátékként! Ne csak a kifejező, hangos olvasást 
gyakorolják, hanem próbálják az adott szereplő hangkarakterét is eljátszani! 
Emellett zajokkal, zörejekkel, hangutánzó szavakkal is fessék alá a mesét! A hang-
játékot vagy annak egy részletét adják elő egymásnak a csoportok! 

Szereplők (egy gyerek több szerepet is játszhat):
• Mesélő
• Gazdasszony (asszony, örömanya)
• Gazda (ember)
• Bíró
• Rozi, szomszédasszony
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• Vőlegény
• Menyecske
• Nagyapám öregapja

2.1e Bolondos nevek / bolondos mese 
Figyeljék meg a gyerekek, hogy a mesében (Rozin, a szomszédasszonyon 
kívül), nincs senki a saját nevén megnevezve! Milyen „beszélő nevet” adhatnánk 
a szereplőknek? Kik lehetnek még a bolond falu lakosai? Ötleteljünk!

Az ötletbörze után minden gyerek válasszon vagy alkosson egy bolondos nevet, 
és írja le a karaktert (készítsen rövid, tömör jellemzést) a név alapján! A vállalko-
zók olvassák is fel a műveiket!

Vedd figyelembe!
Ha az önálló névadás és karakterleírás nehezen megy, akkor segítsünk a gyere-
keknek: adjunk meg nekik vicces neveket, és közösen gyűjtsük össze a karakter-
vonásokat! Biztassuk őket arra, hogy ne csak a beszélő névhez szorosan kap-
csolódó tulajdonságokat mondják, hanem képzeljék el a figurát, és azt is, hogy 
milyen ember!
Beszélő nevek – például:

Nagyfülű Pista
Hézagos János
Galuska Jolán
Kalyiba Sára stb.

A névválasztásnál vigyázzunk, nehogy csúfolódás legyen a dologból! Lehetőleg 
ne alkossanak/válasszanak a gyerekek olyan nevet, ami van az osztályban, vagy 
amiből személyeskedés lehet!

Variáció
A bolondos nevek feladata mellett vagy helyett közmondásokra épülő feladatot 
is adhatunk a gyerekeknek: 
Az alábbi közmondások közül melyik illik legjobban a meséhez?

A bolond a maga kárán se tanul.
Bolond beszél, okos hallgat.
Bolond lyukból bolond szél fúj.
Egy bolond százat csinál.

Válasszatok a közmondások közül egyet, tegyétek meg címmé, és írjatok hozzá 
egy bolondos mesét! 
(Ne legyen túl hosszú a mese! Ha mégsem elég az idő, a befejezés maradhat 
otthoni feladat.)
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Kiss Benedek: Furcsa 
álmok
Kollár Árpád: Dalocska

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék fel 
az élet furcsaságait, sok-
szor abszurd jellegét.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Képzeletjátékok
Válogató olvasás, véle-
ményalkotás, vita
Kívánságlista írása, kö-
zös lista felolvasással
Beszélgetés, filózás

JEGYZETEIM

Furcsa álmok
45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 

(magyar, kreatív írás)

Az abszurditás nemcsak népmesékben fordul elő, hanem az 
álomban és valóságban, tehát a mindennapi életben is. A gye-
rekek képzeletvilága is tele van abszurd elemekkel, hiszen olyan 
dolgokat képzelnek el, olyasmiről álmodoznak sokszor, ami 
lehetetlen, képzelet által viszont lehetséges. Azért is fontos az 

abszurd iránti fogékonyság fejlesztése, mert a hit alapkérdése is az emberileg 
lehetetlen elfogadása. 

Áttekintő vázlat
3.1 Álom és képzelet furcsaságai  45 perc

3.1a Azt álmodtam  10 perc
3.1b Furcsa álmok  10 perc
3.1c Furcsa kívánságok  15 perc
3.1d Saját kívánságok  10 perc

Összesen:  45 perc

Ez az óra leginkább gondolati felkészülést igényel. Nem árt, ha a 
pedagógus alaposan végiggondolja a két vers abszurd állításait, 
és maga is „filózik” rajtuk egy kicsit. Az óra összekapcsolható a 
következő tanegység (Pityi Palkó) órájával is.

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Álom és képzelet furcsaságai

3.1a Azt álmodtam 
Játsszunk álommesélőt, amiben valóban álmodott és kitalált álmokat is 
mondhatnak a gyerekek (tehát nem az előző éjszakai álmukat kell elmesélniük):
Folytassátok ezt a mondatot olyan képtelenségekkel, amelyek csak álomban for-
dulhatnak elő! Azt álmodtam… (például felemelkedem, és úszom a levegőben.) 

3.1b Furcsa álmok 
Olvassák el a gyerekek némán Kiss Benedek: Furcsa álmok című versét, és 
válasszák ki, szerintük melyik álom a legfurcsább! 
Vitassuk meg, melyik álom a legfurcsább! Miért? 
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Vedd figyelembe!
Nem baj, ha nem tudjuk kiválasztani a „győztes” álmot. A maga módján mind 
eléggé fura. Célunk az, hogy a véleményalkotás során a gyerekek átgondolják az 
álmok furcsaságait, és azt meg is tudják fogalmazni. 

3.1c Furcsa kívánságok 
Kollár Árpád: Dalocska című versének beszélője is elég furcsa dolgokat 
sorol, mégsem álmodik. Ő csak elképzeli, mi mindent szeretne.
Olvassák el a gyerekek némán ezt a verset is, és húzzák alá azokat a kívánságo-
kat, melyeket ők is szívesen kipróbálnának! 

Majd olvassuk el a verset hangosan úgy, hogy minden sort más olvas, jelentkezés 
alapján! Soronként azok jelentkezhetnek, akik előtte aláhúzták azt a sort.

• Kinek melyik kívánság tetszik a legjobban? Indokoljátok meg, miért!
• Szerintetek melyik kívánság a legkevésbé lehetséges? Miért?
• Hogyan lenne lehetséges mégis? Gondolkodjunk! 
Például: hogyan lehet szemmel rúgni a labdát? Mondjuk a csatár, amikor tizen-

egyesrúgáshoz készül, előtte koncentrál, és a szemével pontosan beméri, hová 
fogja rúgni a labdát. Mikor a szemével betalált, csak akkor fut neki a lövésnek. 
És betalál, pont oda, ahová korábban szemmel bemérte.

Filózzunk tovább: 
• Mit jelenthet a vers utolsó kívánsága? Hogyan lehet szeretni azt, ami „nincsen”? 

Mi lehet az, ami „nincsen”, mégis szerethető? 
 (Például amit elképzelünk, és csak a fejünkben van, a valóságban nem létezik, 

nem kézzelfogható. Hasonló a helyzet azzal, amit hiszünk, ami csak a hitünkkel 
megragadható. A gyerekek valószínűleg konkrét „nincseket” fognak sorolni, nem 
ilyen elvont fogalmakat.)

Kapcsolódó
Hasonló teológiai problémát fogalmaz meg a hittel kapcsolatban a Zsidókhoz 
írt levél: „A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok 
létéről való meggyőződés.” (11,1)
Köznapi értelemben csak a látható, a konkrétan megtapasztalható világ a va-
lóságos. Ami nem tapasztalható meg, az „nincsen”. Isten is ezért „nincs” sokak 
számára, és ezért mondhatják azt is, hogy az álmodozás káros dolog. Pedig a 
nem látható dolgok léte épp ebben a „nincsben” tapasztalható meg, ez a hit 
abszurditása. 
Nem véletlen, hogy Jézus is egy abszurd képpel példázza a hit nehézségeit: 
„Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába 
bejutni.” De: „Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges.” (Lukács 
18,26–27)
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Mindezt a gyerekekkel nem kell megbeszélni, de nem árt, ha a pedagógus vé-
giggondolja. Így tudja majd eldönteni, meddig érdemes elmenni a gyerekekkel a 
„filózásban”. 

3.1d Saját kívánságok 
Folytassuk saját kívánságlistával! Írjanak a gyerekek legalább három dol-
got, amit szeretnének megtenni vagy kipróbálni! Lehet köztük lehetetlennek tűnő 
dolog is.
Olvassunk fel egy közös kívánságlistát úgy, hogy mindenki egy-egy mondatot 
olvashat fel a kívánságai közül!
Végül beszélgessünk arról, melyik volt a legviccesebb, leglehetetlenebb vagy épp 
a leginkább lehetséges! 
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Benedek Elek: Pityi Palkó
A toronyépítés – Lukács 
evangéliuma 14,28–30

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg 
a vágyálmok és azok 
megvalósítása közötti 
viszonyt. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Projekciós játék
Meseolvasás, beszélge-
tés a meséről
Folyamatábra készítése
Igeolvasás
Saját terv készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tábla, kréta vagy táb-
lafilc (esetleg szókártyák, 
Blu Tack)

Pityi Palkó
45 perces szövegfeldolgozó óra 

(magyar, etika, hittan)

A tréfás mesék egyik visszatérő figurája „Pityi Palkó”, aki csak 
ábrándozik, de nem tesz semmit a céljai elérése érdekében. Ez 
a mese lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek megértsék, hogy a 
célkitűzéseink sokszor az ábrándképekben jelennek meg, de ez 
nem elég, tenni is kell a megvalósulásukért. 

Áttekintő vázlat
4.1 Légvárépítés  45 perc 

4.1a Mi leszel, ha nagy leszel?  10 perc
4.1b Pityi Palkó  15 perc
4.1c Ábránd és valóság  20 perc

Összesen:  45 perc

A folyamatábrát szemléletesebbé tesszük, ha felkerül a táblára. 
Írással lassabb, előre elkészített szókártyákkal és jelekkel pörgő-
sebb a dolog. Az óra összekapcsolható az előző tanegység (Furcsa 
álmok) órájával is.

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Légvárépítés  

4.1a Mi leszel, ha nagy leszel? 
A gyerekekkel üljünk körbe, és mindenki mondja el, mi a legnagyobb vá-
gya, mit szeretne csinálni, elérni felnőtt korában! Ne csak foglalkozásokat mond-
janak, hanem valódi vágyálmokat:
Mindenki mondjon egy mondatot arról, mit szeretne a legeslegjobban csinál-
ni, ha felnőtt lesz! Világ körüli utazásra menni? Eljutni a Marsra? Vagy szeretnél 
világhírű modell, esetleg autóversenyző lenni? Ne fogd vissza magad! Oszd meg 
velünk az álmaidat! 

Figyelj arra…
hogy mindenkit hallgassatok meg, és senkit se nevessenek ki az álmai miatt! 
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4.1b Pityi Palkó 
A gyerekek olvassák el hangosan Pityi Palkó meséjét Benedek Elek feldol-
gozásában! Beszéljük meg:
• Mit jelent az, hogy „nem fele kár, amit megeszel, hanem egész”?
• Milyennek ismertük meg Palkót a mesében?
• Mit tett, mit gondolt, és milyen hibát követett el?
• Hiba-e az ábrándozás? Miért igen, miért nem? Vitassuk meg!
• Mi kell ahhoz, hogy az ábrándjaink valósággá váljanak?

4.1c Ábránd és valóság 
Ezek után a gyerekek ábrázolják folyamatábrán Palkó ábrándjait:

tej → tyúk → tojás→ csibe→ juh→ bárány→ tehén→ boci →ló→ feleség→ fazék 
pénz→ gyerekek

Beszéljük meg, hogy reális volt-e Palkó terve! Ha igen, miért nem válhatott való-
sággá?
Ha nem, mi lett volna a reális cél? 

Olvassuk el A toronyépítés – Lukács evangéliuma 14. részének 28–30. igeverseit! 
• Miről szól ez a bibliai szakasz? 
• Mi köze van a meséhez? 
• Mit kellett volna tennie először Palkónak ahhoz, hogy megvalósulhassanak a 

tervei?

Az óra elején mindenki elmondta, hogy mit szeretne felnőttként elérni. Most 
készítsetek egy olyan tervet, amellyel megvalósíthatjátok a vágyatokat! A tervet 
próbáljátok meg lépésről lépésre kidolgozni! Folyamatábrával is jelölhetitek, 
miből, mi után, mi következik.

Például:
Autóversenyző szeretnék lenni
Beiratkozom gokartszakkörre → Versenyekre járok → Számítógépes szimuláción 
fejlesztem a versenytudásomat → Megtanulok vezetni → Elvégzem az autószerelő 
szakképzést → Sokat vezetem a saját autómat → Javítom a vezetéstechnikámat → 
Keresek egy autóversenyző „istállót” → Beállok dolgozni → Igyekszem kitűnni → 
Jelentkezem egy próbafutamra → Nem adom fel, ha elsőre nem sikerül → Sokat 
edzek stb. 
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Barak László: 
Lámpakór
Romhányi József: Sírfel-
iratok (részletek)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Tábla, kréta vagy 
táblafilc

Füzet, íróeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Nyelvi kreativitás fejlesz-
tése, ismeretszerzés a 
fertőző betegségekről.

Lámpakór
3x45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 

(magyar, kreatív írás, egészségtan)

Most olyan témáról lesz szó, amivel nem illik viccelődni, ez pe-
dig a betegség. Ám a gyerekek számára a humor nyelvén talán 
könnyebben feldolgozható ez a témakör is. A mai gyerekek a 
védőoltások hatására már ritkán betegednek meg olyan gyermek-
betegségekben, amelyek akár csak néhány évtizeddel ezelőtt még 

halálos kimenetelűek voltak. Talán éppen ezért ütötte fel a fejét világszinten a vé-
dőoltás-ellenesség, ami azt eredményezi, hogy például a kanyaró ismét visszatért 
Európába. Ebben a tanegységben játékos, humoros formában foglalkozunk a be-
tegség témakörével. Versek és a rajzfilm segítségével intenzív kreatívírás-felada-
tokkal fejlesztjük a gyerekek nyelvi és mentális befogadó- és kifejezőkészségét. 

Áttekintő vázlat
5.1 Lámpakór  45 perc 

5.1a Milyen betegség lenne  30 perc
5.1b Fertőző betegségek  15 perc

5.2 Mesebeli betegségek  45 perc 
5.2a Mesebeli betegségek  20 perc
5.2b Verskórlap  25 perc

5.3 Dr. Bubó rendelője  45 perc 
Összesen:  3x45 perc 

Az utolsó órához fontos a megfelelő rajzfilm-epizód kiválasztása. 
Fő szempont: mi a legépítőbb a gyerekcsoport számára.

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Lámpakór 

5.1a Milyen betegség lenne 
Olvassák el a gyerekek magukban Barak László: Lámpakór című versét, 
majd beszéljük meg, mi az a lámpaláz, és miért vicces a vers! Mi a humor forrása?
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Asszociációs játék
Vers olvasása és értel-
mezése
Többjelentésű szavak 
felismerése, játék a 
jelentésátvitellel
Ismerkedés a fertőző 
betegségekkel

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tábla, kréta vagy táblafilc

JEGYZETEIM

A lámpaláz elsődleges jelentése: nyilvános szerepléssel járó izgalom. A lámpa a 
színpadot bevilágító lámpákra utal. A jelentésátvitel a versben a láz szó elsődle-
ges jelentése miatt keletkezik: így lesz lázas a lámpa.

És így lesz lámpakóros. Gyűjtsék össze a gyerekek a lámpakór tüneteit és 
kezelésének módját a vers alapján! Kiegészíthetik a saját elképzeléseikkel is. 
(Például ez a tünet: elsápad a fénye, sűrűn pislog stb.)

Az izomláz sem hőemelkedéssel jár, hanem fájdalommal, mégis láz a neve. A láz 
tehát itt is mást jelent. Képzeljük el, milyen betegség lenne az izomláz, ha hő-
emelkedéssel járna! Lehet ötletelni.

Vizsgáljuk meg jobban a kórokat! Kérdezzük meg a gyerekektől, hogy ki volt bá-
rány- vagy rózsahimlős! Milyen gyerekbetegségeket ismernek még? 
Írjuk fel a betegségek nevét a táblára (ha a gyerekek nem tudnak elég beteg-
séget, írjunk magunktól), majd a nevük alapján készítsük el közösen egy-egy 
betegség mesebeli kórlapját! (Lehet csak szóban, de rögzíthetjük vázlatosan a 
táblán is.)
Milyen képzeletbeli betegség lenne, ki kapná el, milyen tünetekkel járna a
• bárányhimlő
• rózsahimlő
• kanyaró
• vörheny vagy skarlát
• szamárköhögés
• torokgyík
• mumpsz?

5.1b Fertőző betegségek 
Beszélgessünk a gyerekekkel a fertőző gyermekbetegségekről, az influen-
záról és a koronavírusról, valamint a védőoltások fontosságáról! A beszélgetés-
hez ajánlott szakmai anyagok elérhetők a Reftantáron keresztül:
•A fertőző gyermekbetegségek tüneteiről 
•Influenza tünetei és kezelése
A koronavírus leggyakoribb tünetei
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Szövegalkotó készség, 
nyelvi kreativitás és 
fantázia együttes fejlesz-
tése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Kreatív szövegalkotás, 
versírás egyéni és cso-
portmunkában

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Éljük át együtt, hogy 
a humor megfelelő 
adagolásban gyógyító 
hatású.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Rajzfilm megtekintése, 
beszélgetés
Kreatív szövegalkotás: 
mese forgatókönyve 
csoportmunkában

5.2 Mesebeli betegségek 

5.2a Mesebeli betegségek 
A gyerekek kis csoportokban találjanak ki mesebeli betegségeket, írják le 
őket (tünetek), és azt is találják ki, hogyan lehetne azokat gyógyítani! 

Vedd figyelembe!
Ha nehezen megy, adjunk a gyerekeknek példát!

Vasmarok:
Lovagok betegsége, amikor a sok kardforgatástól megmerevedik a kezük, és csak 
markoló fogásban képesek tartani a tenyerüket. Gyógyír: a tenyeret naponta 
háromszor sárkányoltó fűvel be kell kenni.

A csoportok olvassák is fel, amit alkottak! 

5.2b Verskórlap 
Barak László: Lámpakór című verse és a kitalált betegségek alapján írja-
nak a gyerekek verset a mesei betegségekről egyénileg vagy akár csoportosan is! 

Óra végén a versekből is tartsunk felolvasást!

5.3 Dr. Bubó rendelője  

Nézzünk meg egy részt a ma már klasszikusnak számító Doktor Bubó sorozatból! 
Mivel nem valószínű, hogy a gyerekek közül mindenki ismeri, mondjunk néhány 
szót a szereplőkről! Dr. Bubó, a fülesbagoly az Orvosi Begyetemen szerzett dip-
lomát. Háziorvosként működik, de érdeklődik a pszichológia iránt is, ezért aktív 
lelkigondozó. Asszisztense Ursula nővér, a jószívű, megtermett barnamedve.
Megtekintésre ajánlott epizód: Bajok a tele vízilóval (Dr. Bubó című tankocka, 
elérhető a Reftantáron.)

A film megtekintése után beszélgessünk a gyerekekkel:
• Milyen orvos volt doktor Bubó? 
• Értett-e a szakmájához? 
• Milyen kúrát javasolt? 
• Mi lett az eredménye ennek a kúrának? 
• Mit gondoltok, mi történhetett azzal a beteggel, aki komoly betegséggel fordult 

doktor Bubóhoz?
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Ezek után mondjuk el, hogy a filmsorozatot Romhányi József írta, akinek állati 
sírfeliratait megtalálják a gyerekek a szöveggyűjteményben (Romhányi József: 
Sírfeliratok). Ezek az állatok egykor doktor Bubó páciensei is lehettek.

A gyerekek kis csoportokban olvassák el a sírfeliratokat, és válasszák ki azt a 
verset, amelyik nekik a legjobban tetszik! Majd beszéljék meg: 
Mi lehetett az előzménye az adott állat halálának?
• Hogyan próbálta kezelni vagy megmenteni doktor Bubó? 
• Majd írjanak egy „forgatókönyvet”, egy rövid mesét a választott állat és doktor 

Bubó gyógyító kalandjáról! 

Vedd figyelembe!
Ha az osztályban van túlsúlyos gyerek, akkor válasszunk másik Doktor Bubó részt, 
és azzal oldjuk meg az óra indítását!

Az évadokat megtaláljuk a YouTube-on (de elérhetőek Reftantáron keresztül is)
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Dániel András: Lista
Zalán Tibor: Halandzsa 
és / És halandzsa
Dániel András: Szótár
Csoóri Sándor: Csínytevő 
ökör
Eörsi István: Hogyan 
készül a vers?

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Írólap, rajzeszköz

Füzet, íróeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Az összetett szavakban 
rejlő nyelvi humor felfe-
dezése. 

Halandzsázás
3x45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó 

témanap 
(magyar, vizuális kultúra, dráma, kreatív írás)

A nyelvi humor a gyerekek vérében van, hiszen spontán módon, 
maguktól is szoktak játszani a szavakkal. Ezen a témanapon po-
étikai játékokkal ismerkednek meg a gyerekek, és maguk is írnak 
szóvicceket, halandzsaszöveget, kínrímeket. 

Áttekintő vázlat
6.1 Legviccesebb szavak  45 perc 

6.1a Lista  10 perc
6.1b Szógyűjtés, szavazás  15 perc
6.1c Képrejtvény  20 perc

6.2 Halandzsa  45 perc 
6.2a Bevezetés a halandzsanyelvbe  5 perc
6.2b Burundai murunda  20 perc
6.2c Kicsi bácsi szótára  20 perc

6.3 Nyelvi csínyek  45 perc 
6.3a A csínytevő ökör  15 perc
6.3b Hogyan készül a vers?  30 perc

Összesen:  3x45 perc

Érdemes átgondolni a gyerekek terhelhetőségét: ennyi szójáték 
egyszerre talán sok. Ebben az esetben például az utolsó órát 
megtarthatjuk később, sorozatként felfogva az órablokkot. Így 
az otthon megírt halandzsaszövegek felolvasásával kezdhetjük a 
következő napokban megtartott Nyelvi csínyek órát.

FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Legviccesebb szavak  

6.1a Lista 
Olvassuk fel Dániel András: Lista című művét! Miért viccesek ezek a szavak? 
Szerinted melyik a legviccesebb? Röviden magyarázd meg, miért!
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szövegolvasás, szóma-
gyarázat
Szógyűjtés 
Képrejtvény készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Írólap, rajzeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerkedje-
nek a halandzsanyelvvel.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Paródia hallgatása
Halandzsavers előadása
(Halandzsaének meg-
hallgatása)
Halandzsaszöveg olvasá-
sa és írása

JEGYZETEIM

Vedd figyelembe!
Nem biztos, hogy a gyerekek ismernek minden szót. Ha felmerül valamelyik szó 
ismeretlenként, beszéljük meg velük, de ennek az órának nem célja ezeknek a 
szavaknak a jelentését tisztázni! Célunk a nyelvi játékra való felszabadítás.

6.1b Szógyűjtés, szavazás 
Gyűjtsünk mi is vicces szavakat, szóösszetételeket!
Szavazzunk! Szerintetek melyik a legviccesebb szó?

6.1c Képrejtvény 
Mutassuk meg a gyerekeknek a Képrejtvények című tankockát a Reftantáron!
Melyik szót jelölheti a kép? Készítsd el te is a legviccesebb szavakat képrejtvény 
formában!
Végül mutassák meg a gyerekek egymásnak a képrejtvényeket! (Lehet kis cso-
portban vagy párban lapot cserélni.)

6.2 Halandzsa 

6.2a Bevezetés a halandzsanyelvbe 
Hallgassuk meg Kern András paródiáját, amiben halandzsanyelven beszél 
(Halandzsa című tankocka, elérhető a Reftantáron). Majd kérdezzük meg a gyere-
keket, hol hangozhatott el ez a beszéd! Mit értettünk meg belőle? Mitől volt vicces? 

Vedd figyelembe!
A szöveg egy választási beszéd paródiája, de nem baj, ha nem jönnek rá a gye-
rekek. Mi se vigyünk politikai élt a feladatba, hiszen nem ez a fő cél! Nyelvünk a 
média által oly mértékben manipulált, hogy akár politikai, akár marketing célzat-
tal mindennaposak az efféle szövegelések, nyelvi manipulációk.

6.2b Burundai murunda 
A gyerekek alkossanak kis csoportokat, majd csoportonként olvassák el 
Zalán Tibor: Halandzsa és / És halandzsa című verseit! Csoportmunkában készül-
jenek fel a versek (vagy egy versrészlet) előadására hangjátékként, felolvasószín-
házként, amit mozgással, hangeffektusokkal is kísérhetnek! Ehhez először el kell 
dönteniük, hogy a versszöveget ki/kik és milyen helyzetben mondja/mondják. 
Ezt maguk is kitalálhatják, de adhatunk hozzá segítséget. Például:
• ünnepi beszéd egy családi vagy nemzeti ünnepen;
• törzsi szertartás tánccal;
• altató-ringató, illetve játékmondóka a kisbaba/kisgyerek számára;
• vásári kikiáltó kínálja így portékáját; stb.
Végül adják elő, mutassák be egymásnak a feldolgozásaikat!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerkedje-
nek a rímjátékokkal

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versek olvasása, rímke-
resés
Szójátékok megfejtése, 
rímelés szabálya
Versírás a rímjáték fel-
használásával

Vedd figyelembe!
A gyerekek feloszthatják a szöveget szerepek szerint, lehetnek szóló és kórus 
részek is. Megoszthatják a felolvasó és mozgásos feladatokat, hiszen ennyi idő 
alatt nem tudják megtanulni a verset, legfeljebb egy-két sorát. Ha mégis mozog-
ni szeretnének rá, a csoport egy része ritmusosan, kifejezően olvassa a verset, a 
többiek pedig mozogjanak rá! A ritmikus, hangerő- és hangszínváltásokkal, eset-
leg dallamvariációkkal elevenné tett szövegmondás úgy hathat, mint a zene. 
Indokolt esetben elég csak a vers egy részletét feldolgozni.

Variáció
A bemutatók végén meghallgathatunk egy fergeteges halandzsaéneket, az Egy 
Kiss Erzsi Zene Okatummáté című dalát (elérhető a Reftantáron).

6.2c Kicsi bácsi szótára 
A gyerekek olvassák el Dániel András: Szótár című szövegét! 
Majd emeljenek ki egy-egy szót belőle, ami tetszik a hangzása vagy a szójáték mi-
att! Gondolkodjunk el rajta, melyik szó mit jelenthet! Fontos-e ebben a játékban 
megérteni a szó jelentését? Mitől lesznek igazán érdekesek ezek a szavak?

Alkossanak a gyerekek maguk is hasonló szavakat! A saját szavaikkal vagy Kicsi 
bácsi szavaival írjanak egy rövid halandzsaszöveget! Kölcsönvehetnek szavakat 
Zalán Tibor verseiből vagy az Okatummáté című énekből is.
Végül olvassanak is fel az elkészült munkákból!

Vedd figyelembe!
Ha kevés idő jut a szövegalkotásra, átcsúszhat a következő óra elejére, vagy ott-
honi munkának is maradhat a befejezése. Biztosan lesz, aki szeretné alaposab-
ban kidolgozni a halandzsaszövegét. (Maradjon ez választható örömjáték, nem 
kötelező feladat!)

6.3 Nyelvi csínyek  

6.3a A csínytevő ökör 
A gyerekek olvassák el Csoóri Sándor: Csínytevő ökör című versét, és húz-
zák alá benne azokat a szavakat, amelyekre a nyelvi poén épül!
Fejtsük meg a nyelvjátékot:
• Mit húztatok alá? 
• Melyik a két rímelő szó? Mondjuk ki mindkettőt hangosan: a két szó „össze-

cseng”, vagyis a hangzásuk nagyon közel áll egymáshoz. 
• De vajon a jelentésüknek van-e köze egymáshoz? Melyik mit jelent? 
• Mi köze az ökörnek a kökörcsinhez? 
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6.3b Hogyan készül a vers? 
Olvassák el a gyerekek Eörsi István: Hogyan készül a vers? című versét 
is, és húzzák alá benne a rímelő szavakat! Figyeljenek rá, mely szavak hangzása 
közel azonos!
• Mit vettetek észre? 
• Mi a rímelés szabálya ebben a versben? 
• Mi változik? 
Ugyanaz a hangsor más tagolással vagy a kezdőbetű kiemelésével más jelen-
tést kap. A páratlan sorok végén álló tulajdonnévre a páros sorokban ugyanaz a 
hangsor, de más jelentésű szó vagy szópár felel. 

Remek Elek → remekelek (remekművet készítek)
Potom Áron → potom áron (alacsony áron)
Bödön Ödön → bödönödön (a te edényeden)
Piros Árpád → piros árpád (szembetegséged)
Kicsiny Elli → kicsinyelli (lekicsinyli)
Kerek Ede → kerekede (régies múlt idő, jelentése: kerekedett)

Válasszanak a gyerekek egy nevet a rímszavak közül, és írjanak az illetőről (mint a 
vers főszereplőjéről) egy hosszabb, legalább 4-8 soros verset! Az eredeti rímjáté-
kon kívül saját rímötleteiket is felhasználhatják. Figyeljenek az Eörsi-vers ritmu-
sára is, ami segítség lehet, de nem kötelező betartani! 
Szótag- és ütemszám soronként: 4|4. Kötetlenebb versritmussal is izgalmas rím-
játékok keletkezhetnek.

Vedd figyelembe!
A feldolgozott két vers rímfajtáját kínrímnek nevezzük. Valóban kínos, ha valaki 
ilyen vagy ehhez hasonló rímekkel ír verset. Kivéve, ha játszik, és a szójáték 
viccesen összecseng a jelentéssel is.
Az Eörsi-vershez hasonló rímjátékra épül Kovács András Ferenc: Lapát Elek című 
verse, amit a januári Nevek könyve című téma Egyéb ötletei között dolgoztunk 
fel, mint a „rím-újrahasznosítás” játékát, lásd bővebben ott (Vers-öko, 05-3/6.5)! 
Hasonló rímjátékra épül Tamkó Sirató Károly: Bőrönd Ödön című verse is, amivel 
a 2. osztályos állami Olvasókönyvben találkozhattak a gyerekek (I/21. o). Mindkét 
vers jó példa arra, hogyan lesz egy vicces szójátékból versbeszéd, vers-történet.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Kreatív szövegalkotás 
fejlesztése szóban és 
írásban.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Láncmese alkotása 
közösen
Vers olvasása, előadása 
csoportmunkában
Kreatív írás: mese a 
vers-szereplőkkel

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Cédulák, kalap

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Szöveg- és mozgásél-
mény összekapcsolása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Ügyességi játék
Versolvasás, memori-
zálás
Versek előadása moz-
gással

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ? 
Gyufásdoboz

Egyéb ötletek
FELADATOK LEÍRÁSA

7.1 Mondjam még?  

7.1a Mondatlánc 
Mindenki írjon egy szót egy kis cédulára! A cédulákat rakjuk kalapba, majd 
minden gyerek húzzon ki magának egy szót! 
A gyerekek alkossanak láncmesét úgy, hogy mindenki egy olyan mondatot fűz a 
meséhez, ami tartalmazza az általa kihúzott szót!

7.1b Mondjam még? 
A gyerekek kis csoportban olvassák el Tamkó Sirató Károly: Mondjam 
még? című versét, majd készüljenek fel az előadására oly módon, hogy minden 
versszakot más-más „szólista” olvas fel, a refrént (Mondjad!) pedig a csoport 
tagjai kórusban felelik a kérdésre! 

7.1c Nekünk ez nem elég
A vers tulajdonképpen egy csalimese, aminek minden versszaka újabb 
szereplőket vonultat fel, de a történet elmarad. A gyerekek gyűjtsék ki a mese 
szereplőit, és fejezzék be a történetüket egy saját mesével! (Nem fontos minden 
szereplőt felvonultatni a saját mesében, illetve a tárgyak tartozhatnak a környe-
zethez is.)

7.2 Toronnyal az orrán 

7.2a Egyensúly-staféta 
Minden padban legyen egy üres gyufásdoboz! Az egyik gyerek húzza az 
orrára a gyufásdoboz tetejét! A cél, hogy társa orrára átkerüljön a gyufásdoboz 
anélkül, hogy a kezükkel vagy bármilyen más eszközzel hozzáérnének a dobozhoz.

Gyufásdobozzal játszhatunk egyensúlyozó versenyt is. Az orra húzott gyufásdo-
bozra fektessük rá keresztbe az üres belső részét (papírfiókszerű rész)! Menjen 
végig a gyerek úgy az osztálytermen, hogy ne essen le az orráról a gyufásdoboz! 
Ugyanezt végezzük el „alva járva”, tehát csukott szemmel is! 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Soroló, párosító játék 
hangulatváltásokkal, az 
együttműködés közös 
élményével.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versmondás, versolvasás 
láncban Sorpárosító 
rímkeresés
Soronként illusztráció 
készítése
Verstranszformáció: 
sorok újraírása páros 
munkában

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap (tojásforma), 
rajzeszköz
Blu Tack / zsineg, ruha-
csipesz

JEGYZETEIM

7.2b Orbán 
A gyerekek olvassák el magukban Weöres Sándor: Orbán című versét a 
Reftantáron, majd adják elő! Ez történhet felolvasással hangjátékként, de a vers 
könnyen megtanulható, így valódi előadás is lehet. A verset mozgással, hang-
utánzással is kísérhetik. 

A polyva az a maghéj, amelyet a cséplés és szelelés során elkülönítenek a ga-
bona ehető részétől. A parasztgazdaságokban takarmányozásra, tapasztáshoz is 
használták.

7.2c Egyenes meg görbe 
Zelk Zoltán: Egyenes meg görbe című verse is kiválóan alkalmas arra, hogy 
a gyerekek mozgással kísérjék, „lemozogják” a verset. Az alvajáró Orbán előadása 
után következhet az Egyenes meg a Görbe.

7.3 Tojásoló 

7.3a Tojássoroló 
Játsszunk tojássorolót! Szükség lesz hozzá 18 bátor jelentkezőre, akik 
egymás után mondják majd Erdős Virág: Tizennyolc tojás című versének (elérhe-
tő a Reftantáron) ismétlődő fél sorát, a pedagógus pedig olvassa a folytatást. Ezt 
a szerepet két jól olvasó gyerekre is nyugodtan rábízhatjuk. Hol az egyik, hol a 
másik folytatja a verset, így a páros rímek jobban felismerhetőek lesznek.

7.3b Párosító 
A verset nyomtassuk ki előre, és vágjuk sorokra! A gyerekek húzzanak egy-
egy sort, és a teremben szétszéledve keressék meg a párjukat! Mi alapján lehet 
ezt megtenni? 
A párok foglaljanak egymás mellett helyet, és keressenek a rímpárjukhoz további 
rímelő szavakat!

Vedd figyelembe!
18 fős osztállyal ideális a munka. Nagyobb vagy kisebb létszám esetén egyes sor-
párokat duplázhatunk, illetve az ügyesebb párok kaphatnak plusz sorpárokat is.
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7.3c Tojásképek 
Mindenki kapjon vagy rajzoljon egy tojásformát, amibe rajzolja bele a 
saját sorának megfelelő képet!
Végül rakjuk sorba a tojásokat! (A táblán Blu Tack segítségével vagy egy kifeszí-
tett zsinóron ruhacsipesszel.)

7.3d Új tojásvers 
A vers elég komor hangulatú, helyenként „rémes”. Még elég rossz idő van 
benne a tojásokra. Írjunk új tojásverset tavasziasabb, derűsebb (de azért bolon-
dos) hangulattal! A párok dolgozzanak össze: minden pár egy-egy rímelő sorpárt 
alkosson meg! Használhatják a régi rímpárt, vagy alkothatnak helyette újat. A 
sorok ismétlődő első része viszont marad.

Majd sorpáronként illesszük össze az új tojásverset, és olvassuk is fel!
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Miről szól 
ez a téma? 

Miért fontos 
nekünk?

Mit szeretnénk 
elérni?

A gyerekek fedezzék fel, ismerjék meg, és al-
kalmazzák a szövegekben megjelenő poétikai 
eszközöket! Ezek minél több érzékszerven és 

tevékenységen keresztül kapcsolódjanak össze 
bennük, erősödjenek meg komplexitásukban, 
és váljanak a személyiség integráns részévé! 

Így válhatnak a gyerekek motivált versolvasó-
vá, hiszen a vers róluk, az életükről szól, nem 

tananyag csupán.

Észre sem vesszük, hogy a hétköznapi életben 
is mennyi költői formát használunk. A beszélt 

szöveg dallama, ritmusa meghatározza a 
kifejezésmódunkat, módosíthatja a jelentést, 
és nem utolsó sorban esztétikai értéke is van, 
tehát gyönyörködtet. Mindennapi beszédünk-

ben is használunk költői képeket, hasonlatokat, 
metaforákat, és az abszurd, a nyelvi humor sem 
idegen a világunktól, amit a gyerekek is hasz-

nálnak, ezért sem árt differenciálni.
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
László Noémi: Csend-
király
Krusovszky Dénes: Olyan 
az este

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Rajzlap, rajzeszközök
Festés eszközei
Színes papírok, olló, 
ragasztó

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék fel a 
hasonlatokat és a költői 
képekben rejlő hasonlí-
tást. Alkossanak maguk 
is hasonlatokat. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Csendkirály játék
Vers olvasása, értelme-
zése
Hasonlatok, költői képek 
gyűjtése
Szóbeli szövegalkotás, 
hasonlatok alkotása

Olyan, mint…
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó, szöveg- és 

képalkotó óra (magyar, kreatív írás, vizuális kultúra)

Az irodalmi művek egyik legalapvetőbb eszköze a hasonlat, 
gyakran a költői képek is hasonlításon alapulnak. László Noémi 
és Krusovszky Dénes versét olvasva a gyerekek könnyen megértik 
a hasonlat lényegét, és képesek lesznek maguk is hasonlatokat 
létrehozni. Egy műhelyóra keretében önálló alkotásokban is fel-
dolgozhatják a tapasztalataikat, élményeiket.

Áttekintő vázlat
1.1 Csendkirály  45 perc 

1.1a Csendkirály  10 perc
1.1b Aki hallgat  10 perc
1.1c Messze ellát  10 perc
1.1d Olyan az este  15 perc 

1.2 Hasonlat-műhely  45 perc
Összesen:  2x45 perc

A műhelyóra feladatait kivetíthetjük vagy kinyomtathatjuk a 
gyerekeknek. Készítsük úgy elő az eszközöket, anyagokat, hogy 
valóban lehetőséget adjon a szabad választásra!

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Csendkirály  

1.1a Csendkirály 
Játsszunk Csendkirályt: 
Egy játékos kiáll a többiek elé, hátat fordítva nekik, vagy leül eléjük egy szék-
re, és bekötjük a szemét. A többiek egyenként (néma intésünkre) a legnagyobb 
csendben próbálják megközelíteni. Ha sikerül egy vonalba kerülni vele valakinek, 
vagy megérinteni a vállát, akkor helyet cserélnek, és a lopakodóból lesz a figyelő 
játékos. Ha a figyelő észreveszi a mozgást, és odamutat, ahonnan hallja, akkor ő 
marad továbbra is a figyelő. Ha legalább ötször sikerült lelepleznie a lopakodó-
kat, kikiálthatjuk Csendkirállyá.
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1.1b Aki hallgat 
Olvassák el a gyerekek némán László Noémi: Csendkirály című versét! 
A vers játéka szerint ki a csendkirály?
Mihez hasonlítja a költő azt, aki hallgat? Milyen képekkel jellemzi őt? Van-e köz-
tük furcsa, szokatlan kép?

Most húzódjunk össze, legyünk gesztenyék!
Lobogjunk, mint a kelme! (Mi az a kelme? Textil, ruhaanyag.)
Lebegjünk, mint az ének!
Kopogjunk, mint a dióhéj!
Nyargaljunk szélparipán!
Mi mindenhez hasonlíthatnánk még a hallgató embert?

1.1c Messze ellát 
• Hogy fér össze az ének és a kopogás a hallgatással? 
• Egyáltalán, hogyan hallgat a gesztenye, a kelme, az ének, a dió vagy a szél? És 

mit hallgat? 
• Mi rejlik a hallgatása mögött?
• A vers utolsó sora szerint „messze ellát, aki hallgat”. Vajon mit láthat?

Képzeljétek el, hogy aki hallgat, elnyargal a szélparipán, de közben elmeséli 
nekünk, hogy mit lát! Vajon miről mesél? Kis csoportokban forduljatok össze, és 
meséljétek el együtt, egymásnak!

1.1d Olyan az este 
Olvassuk el hangosan Krusovszky Dénes: Olyan az este című versét, és 
keressük meg benne a hasonlatokat! 
• Kinek melyik tetszik legjobban, és miért? 
• Melyik a legbeszédesebb, legtöbbet mondó hasonlat? 
• Mit jelent az utolsó megállapítás? 
• Igaz-e ez a hasonlatokra is? Hogy így külön-külön és együtt fejezik ki ennek az 

estének a hangulatát?

Mi az, amit csak sok hasonlattal tudunk kifejezni, és még úgy sem igazán? Keres-
sünk ilyeneket! Maradhatunk a napszakoknál, de kereshetünk más hangulatot is:

Olyan a reggel…
Olyan a délelőtt…
Olyan a délután…
Olyan az éjszaka…
Olyan ez a nap…
Olyan a kedvem…
Olyan az utazás…
Stb.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Éljék át a gyerekek az 
alkotás funkcióörömét 
műhelymunka során.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Képalkotás a megismert 
művek alapján grafikai, 
festői eszközökkel vagy 
kollázstechnikával
Kreatív írás: vers vagy 
jegyzetszöveg írása 
a megismert művek 
nyomán

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, rajzeszközök
Festés eszközei
Színes papírok, olló, 
ragasztó

Válasszunk ki egyet, és sorban mindenki mondjon róla egy hasonlatot!

A versben található dolgokat is hasonlíthatjuk még valamihez: 
Olyan a(z)
méz, mint…
pokróc, mint…
ajtó, mint…
repülő, mint…
kabát, mint…
mosógép, mint…
nagypapa, mint…

1.2 Hasonlat-műhely

Kár lenne kihagyni azt az alkotó potenciált, ami ezekben a versekben és képek-
ben rejlik (László Noémi: Csendkirály; Krusovszky Dénes: Olyan az este). Ezért 
érdemes egy műhelyszerű komplex órát biztosítani a gyerekeknek az alkotásra. 
Választhatnak az alábbi feladatok közül:
• Melyik vers tetszik jobban? Készíts hozzá illusztrációt rajzeszközökkel! 
• Melyik hasonlat, költői kép tetszik legjobban? Fesd meg, vagy készíts róla kol-

lázsképet színes (és mintás) papírokkal!
• Szeretnél alkotni magad is egy ilyen beszédes képet? Rajzold le, fesd meg vagy 

készítsd el kollázzsal! Adj címet is a képnek!
• Messze ellát, aki hallgat: fogalmazd meg a messze látó ember gondolatait egy 

versben, vagy úgy, mintha magában beszélne (jegyzetelne)!
• Napszak-hasonlatok: válassz ki egy napszakot, és „írd körül” képekkel! Sorolj 

annyi hasonlatot, amennyi igazán kifejezi a hangulatát!
• Hangulat-kép: írj egy verset, ami egy jellemző hangulatot mutat be képekkel, 

hasonlatokkal! A versforma lehet rímes-dallamos, de lehet az élőbeszédhez 
hasonló szabadvers is.

Végül mutassuk be egymásnak az elkészült alkotásokat!

Vedd figyelembe!
Az óra szabad feladatválasztás alapján szerveződik (látens differenciálás). Ha 
valaki hamarabb elkészül a feladatával, választhat új feladatot is. Ügyeljünk rá, 
hogy mindezt a feladatban rejlő funkcióöröm, és ne a teljesítménykényszer moti-
válja! Nem baj, ha az írásos feladatokat kevesebben választják.
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Lázár Ervin: A fába szo-
rult hernyó
Egy, kettő, három, négy… 
– magyar népi mondóka, 
Nagymácséd (Mátyus-
föld)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Írólap, rajzlap
Festés, rajzolás eszközei

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék 
fel a hasonló jelentésű 
szavakat, vegyék észre a 
soroló gondolatritmus 
poétikai értékét. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mesehallgatás 
Szinonimák gyűjtése
Hangjáték készítése 
csoportmunkában

A fába szorult hernyó
2x45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 

(magyar, dráma, kreatív írás, vizuális kultúra)

Lázán Ervin művei poétikusak, és nem utolsó sorban viccesek is. 
A hasonló jelentésű szavak halmozása-sorolása igencsak jellem-
ző Lázár Ervin alkotásaira, ami az egyik humorforrása is ennek 
a mesének. Mivel ez a mondókák ritmuselve alapján működik, a 
gyerekek könnyen „rákaphatnak” a mondókázásra.

Áttekintő vázlat
2.1 A fába szorult hernyó  45 perc 

2.1a Esti mese  15 perc
2.1b Szóhalmozások  15 perc
2.1c Hangjáték  15 perc

2.2 Hernyómese  45 perc
2.2a Karének  10 perc
2.2b Szinonima keresések  10 perc
2.2c Hogyan szorult fába a hernyó?  25 perc

Összesen:  2x45 perc

Ne féljünk a mondókázástól, nem lesz „dedós”, hiszen elemi 
hangzásélménnyel jár! Ez teszi a Lázár-meséket is hangulatossá. 
Nyugodtan felidézhetünk a gyerekek által ismert mondókát közül 
is néhányat.

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 A fába szorult hernyó

2.1a Esti mese 
Lázár Ervin: A fába szorult hernyó című meséjét hallgassuk meg Rudolf 
Péter előadásában (elérhető a Reftantáron)! A színművész nagyon érzékletesen 
játszik a hangjával, érdemes felhívni rá a gyerekek figyelmét. 

A mese meghallgatása után beszéljük meg, melyik rész tetszett legjobban a gye-
rekeknek!
Nagy valószínűséggel említeni fogják az azonos vagy hasonló jelentésű szavak 
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sorolását. Ekkor mondjuk el a gyerekeknek, hogy ez a meseíró, Lázár Ervin jel-
lemző stílusjegye! Meséiben gyakran találkozunk ilyen mondókaszerű felsorolá-
sokkal, gyakran elrejt bennük egy-egy soroló mondókát. Figyeljük meg alaposab-
ban a mondóka-játékait.

Vedd figyelembe!
Népi mondókáink egyik formai típusa a soroló, amelyet halmozó vagy építkező/fo-
kozó gondolatritmus (paralelizmus) alakít. Többféle funkcióban is hatékonyan mű-
ködik, lehet például számsoroló („Egy – megérett a meggy…”), napsoroló („Hétfőn, 
egy szem makkot leltem…”), hónapsoroló („Január elöl jár…”), hintázó („Egy üveg 
alma, két üveg alma…”), ujjkiolvasó („Ez elment vadászni…”) vagy felelgető mese 
(„Egy szem borsót ültettem, / Megette a kismadár. / Hol az a kismadár?”).
A hintáztató és felelgető mondókák szép példája a szöveggyűjteményben is meg-
található sorolóének (Egy, kettő, három, négy… – magyar népi mondóka, Nagy-
mácséd (Mátyusföld).

2.1b Szóhalmozások 
A gyerekek három csoportban dolgozzanak, csoportonként más-más szó szino-
nimáit keresve a műben!
Keressétek ki a meséből, hogyan fejezi ki az író, amikor valaki:
– sír,
– nevet,
– beszél, tanácsot ad!

A szógyűjtéseket olvassák fel, mintha egy mondókát olvasnának! Majd játsszuk is 
el a sírás és nevetés szavait! 

2.1c Hangjáték 
A csoportok készüljenek fel egy-egy részlet hangos kifejező, szereposztás szerinti 
felolvasására, majd mutassák is be a hangjátékaikat! 
1. csoport:

„Egyszer fába szorult… – …Az egér, a cincér s a katica: szoprán.”
2. csoport:

„Az meg ott fent sírt-rítt tovább… – … az egyént, aki fent bömböl.”
3. csoport:

„Nosza, felugrottak egymás hátára… – …Sírhatott-ríhatott.”
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek a megismert 
poétikai, stiláris eszkö-
zöket alkalmazzák önálló 
szövegalkotó munká-
jukban. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Játék a hangszínnel, 
hangmagasságokkal
Kreatív írás: mese-előz-
mény (vagy felelgető 
mondóka) írása 
Hernyókarakter rajzolá-
sa/festése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Írólap, rajzlap
Festés, rajzolás eszközei

JEGYZETEIM

2.2 Hernyómese

2.2a Karének 
Osszuk a gyerekeket szólamokba! Legyenek a gyerekek:
• medvék, farkasok, rókák – basszus
• kecskék – tenor
• borzok, nyulak – alt
• egerek, cincérek, katicák – szoprán
Ezek után mindenki keresse meg a saját szövegét a mese (Lázár Ervin: A fába 
szorult hernyó) első szakaszából, és gyakorolja a szerepének megfelelő hangfek-
vésben!
Majd komponáljunk karéneket! A pedagógus legyen a karmester, ő szólítsa a 
különböző szólamokat (itt már elszakadhatunk a mesében leírt sorrendtől), míg 
végül egy összhangzatban szólaljon meg minden gyerek/állat/szólam a saját 
hangmagasságának megfelelően! 

Vedd figyelembe!
Nem biztos, hogy a gyerekek ismerik a hangmagasságok elnevezéseit. Ha nem, 
mondjuk el nekik, hogy a basszus a legmélyebb, a tenor a legmagasabb férfi-
hang! Míg az alt a legmélyebb, a szoprán pedig a legmagasabb női énekhang. 

2.2b Szinonima-gyűjtés 
A csoportok maguk is írjanak szinonimákat a következő igékre:
– megy
– eszik
– alszik
– fél
– örül stb.

2.2c Hogyan szorult fába a hernyó? 
A gyerekek írjanak egy mesét Lázár Ervin stílusában arról, hogyan szorult 
fába a hernyó!

Lázár Ervin nagyon érzékletesen festi le szavaival a hernyót. Ha módunk van rá, 
adjunk a gyerekeknek választási lehetőséget! Aki meseírás helyett szívesebben 
lerajzolná vagy lefestené a hernyót, nyugodtan megteheti.

Variáció
Az Egy, kettő, három, négy… kezdetű sorolóének (magyar népi mondóka, Nagy-
mácséd (Mátyusföld) mintájára írjanak egy felelgető mondókát a gyerekek, amely 
a hernyó és a mese valamelyik szereplője (vagy egy kitalált versbeszélő) között 
zajlik! A mondóka fő kérdése ugyanaz: hogyan szorult fába a hernyó?
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JEGYZETEIM 

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Miklya Luzsányi Mónika: 
Bíborlila ég (Cerka Tinka 
és a Szürke lord – 1. rész)
Nemes Nagy Ágnes: 
Lila fecske

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projek-
tor, hangfal

Rajzlap, festőeszközök

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék és 
tapasztalják meg, hogy 
a szavak, a nyelvi esz-
közök is képfestő erővel 
bírnak. 

Színes világ
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó 

és képalkotó óra (magyar, vizuális kultúra)

Az olvasott szövegek fejlesztik a képzeletet, a szöveg megelevenedik 
a gyerekek előtt, „látják”, amit leírt az alkotó. De hogyan is működik 
mindez? Ennek eredünk nyomába a gyerekekkel, és az óra végén le 
is festjük, amit magunkban „láttunk” a mese vagy a vers hatására. 

Áttekintő vázlat
3.1 Cerka Tinka  45 perc 

3.1a Színláncok  10 perc
3.1b Cerka Tinka színei  20 perc
3.1c Színkeverés  15 perc

3.2 Lila fecske  45 perc 
3.2a Színnyomozás  15 perc
3.2b Színes világ  30 perc

Összesen:  2x45 perc

Ezeken az órákon egymást váltják az irodalmi és a színkeveréssel, 
festéssel kapcsolatos feladatok, ezért érdemes a teret úgy ren-
dezni, hogy az irodalmi rész helyileg is különüljön el a festéstől. 
A festés eszközeit, anyagait készítsék elő a gyerekek már a szü-
netben a padjukra, hogy óra közben ezzel ne kelljen foglalkozni! 

A mese- és versolvasás pedig lehetőleg a „mesesarokban”, szőnyegen történjen, 
ne az iskolapadban!

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Cerka Tinka  

3.1a Színláncok 
Játsszunk színláncalkotó játékot! Az a szín nyer, amelyikbe több gyerek be 
tud kapcsolódni.
Alkossunk színláncot! Akiken a megadott színű ruhadarab van, fogják meg egy-
más kezét! Melyik színlánc lesz a leghosszabb?
Alkossanak színláncot azok, akiken van…
…piros!
…(citrom)sárga!
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos játék színke-
reséssel
Meseolvasás
Improvizációs játék
Képfestő elemek keresé-
se a szövegben
(Bábetűd megtekintése)
Színkeverés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, festőeszközök

JEGYZETEIM

…kék!
…zöld!
…narancs(sárga)!
…barna!
…lila! 
A színeket írjuk fel a táblára, és írjuk melléjük azt a számot, ahány tagú a szín-
lánc!

Vedd figyelembe!
A színeket külön-külön kell mondani. Tehát a feladat nem az, hogy azonos idő-
ben álljanak egy színláncba össze azok, akiken van sárga, kék, piros stb., hiszen 
minden gyereken többféle szín is van. 

3.1b Cerka Tinka színei 
Olvassuk fel a gyerekeknek Miklya Luzsányi Mónika: Bíborlila ég című me-
séjét (a Cerka Tinka és a Szürke Lord című meseregény első részét), „A kolorítóiak 
(legalábbis a korán kelők) csodálkozva néztek.” mondatig!
A gyerekek játsszák el, hogyan reagáltak, mit mondtak, mi volt az első szava Kolorító 
lakosainak, amikor reggel kiléptek a házukból, és meglátták az átszínezett világot! 

Ezek után a gyerekek olvassák el magukban a mesét, majd beszéljük meg, milyen-
nek képzeljük el Kolorító városát a „valóságban”, és milyennek Tinka munkája után! 
Milyennek képzeljük el a szereplőket? Melyik a legrokonszenvesebb?
Keressük ki azokat a kifejezéseket, szavakat, amelyek segítenek elképzelni Kolorí-
tó városát vagy a szereplőket!

Vedd figyelembe!
A mese tele van „beszélő nevekkel”, amelyek többnyire valamilyen tulajdonságot 
fejeznek ki. Több név is a színekre, festékekre utal: Kolorító, Cerkavár, Don Aqua-
rell, Donna Pastella.

Variáció
A Szamárfül projekt bábművészei kicsit tovább gondolták az eseményeket. 
Megnézhetjük az alig egyperces bejátszást a Pánikmadarakról (a Cerka Tinka és a 
Szürke Lord című tankockán elérhető a Reftantáron). 
Ti hogyan képzelitek el a Pánikmadarakat? Mire utal a nevük?

3.1c Színkeverés 
A gyerekek próbálgassák a színkeverést a mesében leírt módon! Milyen 
színeket kapunk? 
Melyik szín hova való? Hova való a mesében? Hova való egy képen? Ha bíborvö-
rös az ég, az mit fejez ki? És ha lila a tó?
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JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék fel 
a versben a képalkotó 
elemeket, majd festéssel 
adják vissza olvasmány-
élményüket. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vershallgatás, -olvasás 
Beszélgetés, színnyo-
mozás
Festői képek megfigye-
lése
Képalkotás festéssel 
a megismert művek 
nyomán
Galériakészítés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, festőeszközök

3.2 Lila fecske

3.2a Színnyomozás 
A gyerekek üljenek körbe vagy heveredjenek el a szőnyegen, és hunyják le 
a szemüket! Olvassuk fel nekik Nemes Nagy Ágnes: Lila fecske című versét!
Beszéljük meg, milyen képeket láttak a vers felolvasása alatt! 

Majd olvassák el a verset maguk is, és keressük meg, milyen költői eszközökkel 
éri el Nemes Nagy Ágnes, hogy mi is „lássuk”, amit ő látott!
Milyen színeket nevez meg? Hányszor használja a lila szót? Milyen rokon értelmű 
kifejezést (szinonimát) használ még a lilára? (Itt is a gondolatritmus, a soroló 
szerkezet alakítja a verset.)

• Vajon miért „lilult be” így a fecske? Próbáljuk meg kinyomozni!
• Milyen napszak volt? („jött az este”)
• Milyen színt látunk a lilán kívül? („piros drót”, „piros ág”)
• Mitől lehet a drót is, az ág is piros? (naplemente fénye)
• Mitől lehet az egyébként kékes színű fecske lila? (kék szín és vöröses fény keve-

redése)

A költői képzelet továbbfesti a képet, és szinte teljesen lilának látjuk a fecskét 
a piros dróton/ágon. A festők is gyakran élnek a képzelet vagy érzelmek által 
átszínezett képekkel. Figyeljük meg a Kék lovak és társaik című tankockán talál-
ható expresszionista, szürrealista festményeket (elérhető a Reftantáron)! A képek 
kattintással nagyíthatók.

Vedd figyelembe!
Az alkotók neve és a festmények címe (nem a számozás sorrendjében):
Franz Marc: A nagy kék lovak
Vincent van Gogh: Olajfák
Marc Chagall: Önarckép órával
Joan Miro: Béka, hal és madár
Paul Klee: Macska és madár
Vaszilij Kandinszkij: A madár
Oskar Kokoschka: A brémai muzsikusok

3.2b Színes világ 
A gyerekek fessék le a lila fecskét vagy Kolorító völgyét, ahogy a művek 
alapján elképzelik!

Az elkészült képekből készítsünk galériát! Kifeszíthetünk piros zsineget, amire 
színes ruhacsipeszekkel tűzzük fel a képeket.
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Balázs Imre József: Ked-
venceim
Farkas Beáta: Lecke
Luther Márton: 
Erős vár a mi Istenünk 
(Ref. ék. 390:1)
Marot Kelemen: Szívemet 
hozzád emelem – Szenci 
Molnár Albert fordítása 
(Ref. ék. 25:1)
Bizalom Istenben – Dávid 
zsoltára (Zsoltárok 
57,8–11) 
Beney Zsuzsa: Rajz

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Református énekes-
könyv

Füzet, íróeszköz

Cédula, kalap
(Írólap, rajzeszköz)

JEGYZETEIM

Az én kedvencem…
3x45 perces komplex szövegfeldolgozó és szöveg-

alkotó óra (magyar, kreatív írás, ének-zene)

Akár szerepversről, akár vallomásos költészetről van szó, a vers 
legtöbbször kiválóan alkalmas arra, hogy a gyerekek a versbe-
szélővel azonosulva önmagukra ismerjenek. A versekhez, szöve-
gekhez kapcsolódó kreatívírás-feladatok pedig lehetőséget nyúj-
tanak arra, hogy maguk is kifejezzék azokat az érzéseket, amelyek 

bennük vannak, és gondolataik, érzéseik, tapasztalataik szavakba öntésével 
jobban megismerjék magukat, egymást, Istenhez való viszonyukat is. 

Áttekintő vázlat
4.1 Kedvenceim  45 perc 

4.1a Kedvenceink  15 perc
4.1b Kedvenceim  15 perc
4.1c Az én kedvencem  15 perc

4.2 Kedvenc helyem  45 perc 
4.2a Az én kedvenc helyem  10 perc
4.2b Lecke  15 perc
4.2c Kedvenc hely versem  20 perc

4.3 Bizalom Istenben  45 perc 
4.3a Erős vár a mi Istenünk  10 perc
4.3b Bizalom Istenben  10 perc
4.3c Dávid Zsoltára  25 perc

Összesen:  3x45 perc

A bevezető játékhoz kalapra és előre felvágott kis cédulákra 
lesz szükség. A záró óra szervezése nagyban függ attól, hogy az 
osztály milyen énektudással rendelkezik az egyházi énekek terén. 
Elképzelhető, hogy mindkét feldolgozandó éneket ismerik, és 
énekelni is tudják. Ezért ezt kérdezzük meg előre, és ehhez igazít-
suk az órát.
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JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék fel a 
versben a nyelvi humor 
eszközeit.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Ön- és társismereti játék
Vers olvasása és értel-
mezése
Szógyűjtés, nyelvi humor 
alkalmazása
Kreatív írás: dalforma 
vagy soroló vers

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Cédula, kalap

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Kedvenceim  

4.1a Kedvenceink 
Mindenki írja fel egy kis papírra – név nélkül – a kedvenceit, az alábbi 
kérdésekre (csak egy szóval) válaszolva:
Mi a kedvenc…
…ételed?
…játékod?
…könyved?
…állatod?
…színed? Stb.
A cédulákat dobjuk kalapba, majd néhányat húzzunk ki! A gyerekek találják ki, 
hogy ki írhatta a cédulát! 

4.1b Kedvenceim 
Olvassuk el hangosan Balázs Imre József: Kedvenceim című versét! 
• Vajon ki beszél itt? Hány éves lehet? 
• Mi a vicces a versben? Keressünk vicces sorokat, és indokoljuk meg, mitől vicce-

sek!

Keressünk ilyen vicces válaszokat az óra eleji Mi a kedvenc… kérdésekre is! 
(Tegyük fel ugyanazokat a kérdéseket, melyeket az óra elején feltettünk, annyi 
különbséggel, hogy most szóban válaszoljanak a gyerekek!)

4.1c Az én kedvencem 
Balázs Imre József versének mintájára a gyerekek írjanak vicces verset 
saját kedvencükről vagy kedvenceikről! Írhatnak egyetlen kedvencről, bővebben 
bemutatva azt, de sorolhatják is a kedvenceiket, viccesen vagy komolyan, ahogy 
a kedvenc „kívánja”.
A vállalkozók olvassák is fel az alkotásukat!

Vedd figyelembe!
A versforma lehet szabályos dallamos-rímes, mint a Kedvenceim (8 szótag, félrím: 
x-a-x-a). Lehet lazítani is a formán, nem fontos ragaszkodni a szótagszámhoz, sőt 
a rímekhez sem. Kiváló soroló verset lehet írni kötetlenebb sorszerkezettel is.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek a beszélő 
nézőpontján keresztül 
tapasztalják meg az 
önkifejezés lehetőségét 
versbeszéd formájában.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Vers olvasása és értel-
mezése
Rímkeresés, rímalkotás
Kreatív írás: szabadvers

JEGYZETEIM

4.2 Kedvenc helyem  

4.2a Az én kedvenc helyem 
Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy nekik mi a kedvenc helyük a vá-
rosban vagy otthon, a lakásban, a szűkebb környezetben:
• A Kedvenceim című versben beszélő gyereknek hol volt a kedvenc helye? („ahol 

elbújok”)
• Nektek hol van a kedvenc helyetek otthon vagy a városban (faluban), ahol lak-

tok?
• Miért érzitek ott jól magatokat? 
• Mi kell ahhoz, hogy egy hely a kedvenc helyünkké váljon? 
• Miért fontos a biztonságérzet ahhoz, hogy jól érezzük magunkat? 

4.2b Lecke 
Olvassuk el Farkas Beáta: Lecke című versét, és beszéljük meg: 
• Itt ki beszél? Ő hány éves lehet? Miért a fotel a kedvenc helye? (Nem budapesti 

osztályok esetében beszéljük meg azt is, hogy miért kerületet mondott a taní-
tónő/tanárnő, miért nem várost, falut!)

• Mi a versbeszélő legfőbb problémája? Szerinte mit vár tőle Edit néni? És szerin-
tetek? 

• A versbeszélőnek nehezen megy a versírás. Mit gondol a versről: mi kell hozzá 
feltétlenül? 

• Rím nélkül is lehet írni verset? Figyeljétek meg a Lecke sorait, hol találunk 
rímet! Mit szóltok hozzá? Mitől vicces? Emlékeztet-e valamire? 

Segítsünk a versbeszélőnek, keressünk rímelő szavakat a vers utolsó szavaira! 

Vedd figyelembe!
A Kossuth Lajos azt üzente kezdetű 48-as dal utolsó szakaszából idéz a vers:

Esik eső karikára,  
Kossuth Lajos kalapjára.  
Valahány csepp esik rája,  
Annyi áldás szálljon rája.

4.2c Kedvenc hely versem
A gyerekek írjanak rím nélküli szabadverset a saját kedvenc helyükről: 
Most írd le magad is, hol van a kedvenc helyed a városban vagy otthon, a lakás-
ban, a házban vagy a ház körül! Verset írj, de szabadon, kötetlen formában, nem 
kell a sorok hosszát méricskélned, rímeket sem kell használnod! Az sem fontos, 
hogy szerinted mit vár el tőled a tanító néni. Arra figyelj, hogy igazán, szívből, hol 
a te kedvenc helyed, és miért!

Óra végén az önként jelentkezők olvassanak fel az írásaikból!
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JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek tapasztalják 
meg, hogy énekeink, 
zsoltáraink, dicséreteink 
is versek. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zenehallgatás
Éneklés, énektanulás
Dalszöveg és zsoltár 
olvasása
Kreatív írás: imádság, 
dalszöveg írása
(Versek összehasonlítá-
sa, illusztráció készítése)

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Református énekeskönyv
 (Írólap, rajzeszköz)

4.3 Bizalom Istenben  

4.3a Erős vár a mi Istenünk 
Mit gondoltok, a nagy embereknek, történelmi hősöknek is van kedvenc 
helyük, ahol nagyon szeretnek lenni, ahol biztonságban érezhetik magukat?
Hallgassuk meg a Református énekeskönyv 390. dicséretét (Evangélikus énekes-
könyvben a 254. dicséret): Erős vár a mi Istenünk (elérhetőek a Reftantáron)!
Az első videón egy klasszikus, templomi előadást hallunk a Lutherania kórus 
előadásában (most elég az első versszakot meghallgatni: 1:55–2:50).
A másodikon a Közel Zenekar tagjai (az Evangélikus Hittudományi Egyetem tanu-
lói) adják elő a dalt vidám, fiatalos stílusban és hangszerelésben. (A gyerekeknek 
ez biztosan jobban fog tetszeni, és Luther eredeti szándékához is közelebb áll, 
hiszen ő maga „harci indulónak” nevezte ezt a dicséretet.) 

Ez volt Luther kedvenc dicsérete, és ez vált az evangélikus egyház legfontosabb, 
hitvalló évekévé. Olvassuk el a dicséret első versszakát (megtalálható a szö-
veggyűjteményben is)!
• Hol talál az éneklő biztonságot? 
• Mihez hasonlítja Istent? 
• Mit gondoltok, miért lehetett ez Luther kedvenc éneke? 
• Hol lehetett a kedvenc helye?
• Hogyan és miért lehet Isten a „kedvenc helyünk”?

Vedd figyelembe!
Ha a reformáció ünnepe idején nem esett szó Lutherről, akkor most beszéljünk 
róla néhány mondat erejéig! Kapcsolódó anyagként lásd az októberi A hit tornya 
téma Reformáció című tanegységét (02-4/4)!

4.3b Bizalom Istenben 
Erről a bizalomról szól másik hitvalló énekünk, a 25. zsoltár is: Marot 
Kelemen: Szívemet hozzád emelem – Szenci Molnár Albert fordítása (Ref. ék. 
25:1). Olvassuk el az első versszakát (megtalálható a szöveggyűjteményben)! Ha a 
gyerekek jól ismerik, el is énekelhetjük. 
Majd beszélgessünk arról, miről is szól ez az ének! Mondjuk el, hogy Kálvin János 
jelmondata a következő volt: „Szívemet égő áldozatul az Úrnak felajánlom.” 

Vedd figyelembe!
A jelmondat alapigéje a római levélből származik: „Kérlek azért titeket, testvére-
im, az Isten irgalmasságára, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda magato-
kat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul.” (Róma 12,1)

Ezért is lett a kálvinizmus egyik jelképe a szívet felemelő kéz (ábrázolása 
elérhető a Reftantáron).
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JEGYZETEIM

Ha a gyerekek nem ismerik a zsoltárt, tanuljuk meg énekelni az első versszakát! 
Ha ismerik, elénekelhetjük a második versszakát is. Ehhez szükségünk lesz a 
Református énekeskönyvre. Segít a hangfelvétel is, bár a gyerekekkel érdemes 
frissebb, élénkebb ritmusban megtanulni az éneket. 

4.3c Dávid zsoltára 
Dávid zsoltáréneke, az 57. zsoltár is az Istenbe vetett bizalomról szól (Bizalom 
Istenben – Dávid zsoltára (Zsoltárok 57,8–11), majd arról, hogyan dicséri Istent. Ez az 
igeszakasz (Zsoltárok 57,8–11) költői hitvallásának (ars poeticájának) is felfogható. 

Olvassuk el a gyerekekkel a kiemelt igeszakaszt (megtaláljuk a szöveggyűjte-
ményben), és beszéljük meg, mi minden fejezi ki Dávid örömét, szeretetét az Úr 
iránt! A zsoltár alapján hol lehet az ő kedvenc helye? 

Figyeljük meg, hogy a zsoltár is „szabadvers” formájú kötetlen versbeszéd! Nin-
csenek benne rímek, egyforma szótagszámú sorok. Van benne viszont ismétlő-
dés, visszatérő szavak, gondolatok. Keressünk ilyeneket! Például:

Ébredj, lelkem, 
ébredj, lant és hárfa, 
hadd ébresszem a hajnalt! 

(Ezt a költői eszközt gondolatpárhuzamnak, gondolatritmusnak nevezzük.)
Végezetül maguk a gyerekek is írjanak Istent dicsérő éneket, imádságot 
• rímes-ritmusos dalformában
• vagy kötetlen (szabad) versformában! 

Kapcsolódó
A 18. zsoltárban Dávid konkrétan is a „kedvenc”, a biztonságos „hely” képeivel írja 
le Istennel való kapcsolatát, hasonlóan az „Erős vár a mi Istenünk” képéhez:
„Az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm, Istenem, kősziklám, nála keresek 
oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítóm, fellegváram!” (Zsolt 18,3; vö. Zsolt 46,8.12)

Variáció
Beney Zsuzsa: Rajz című verse Dávid zsoltárának a párhuzama. Felolvashatjuk az óra 
végén lírai összefoglalóként. Vagy feladhatjuk otthoni olvasásra, azzal, hogy figyel-
jék meg a gyerekek, hogyan kapcsolódik a vers a zsoltár képeihez, gondolataihoz.

S ha már látásról és rajzolásról is szó van:
• Készítsenek a gyerekek a vershez illusztrációt!

• Fedezzék fel: Mit látunk a Hold foltjaiban? Hol lehet Dávid? 
(Kapcsolódó információk elérhetők a Reftantáron.)

A Dávid-zsoltár párhuzamaként felolvashatjuk Kovács András Ferenc: Hajnali csil-
lag peremén című versét is, lásd bővebben az Egyéb ötletek között (6/1)!
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Egy, kettő, három, négy… 
– magyar népi mondóka, 
Nagymácséd (Mátyus-
föld)
Békés Márta: Énekóra
Bella István: 
Vers Lilikének
Buda Ferenc: 
Fűzfa, gólya, béka
Janicsák István: 
Zivatar
Szepesi Attila: 
Hangok a szélben

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Tornaszerek, gumipertli
Anyagok, eszközök a 
ritmushangszerek elké-
szítéséhez

Lalák és lilik
5x45 perces komplex témanap 

(magyar, kreatív írás, ének-zene, 
testnevelés, technika)

A beszélt nyelv kifejezőerejét meghatározza az adott szöveg 
dallama, zeneisége. A témanapon a versek zeneiségével foglal-
kozunk, letapsoljuk a ritmusokat, énekelve jelentünk, és verset is 
írunk különböző dallamokra. Nem maradhat el a mozgás, hang-
utánzás, zenei kíséret és hangszerkészítés sem. A témanap akkor 

lesz sikeres, ha dúdolgatva-ritmizálva mennek el a gyerekek, és később is visz-
sza-visszatérnek erre, csak úgy maguktól.

Áttekintő vázlat
5.1 Szinkóóópa  45 perc 

5.1a Jelentsünk éneknyelven  10 perc
5.1b Énekóra  15 perc
5.1c Szinkópa király himnusza  20 perc

5.2 Lalázás és lilizés  45 perc 
5.2a Lalázás  15 perc
5.2b Lilizés  15 perc
5.2c Virágnyelven szólva  15 perc

5.3 Lápi tornaóra  45 perc 
5.4 Lápi-légi ritmusok  45 perc

5.4a Béka- és gólyahangverseny  25 perc
5.4b Zivatar  20 perc

5.5 Ritmushangszerkészítés  45 perc
Összesen:  5x45 perc

A tornaórát a tornateremben vagy az udvaron érdemes megtar-
tani, de a tanteremben is megoldható. A ritmushangszer készí-
téséhez szükséges anyagokat, eszközöket időben elő kell készí-
teni. Érdemes a fél diókat hamarabb begyűjteni, és párosával (!) 
becsomagolva vagy a párokat jelölve raktározni, hogy ne az órán 
derüljön ki: valakinek nincs dióhéja. 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Éljék át a gyerekek 
a spontán éneklés 
örömét, a dallamokkal, 
ritmusokkal való kreatív 
játékot.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Énekbeszéd, párbeszéd 
énekhangon
Olvasás énekelve
Ritmusjátékok, szinkópa-
keresés
Szinkópa ritmusú szavak 
gyűjtése
Kreatív írás: szinkópa 
ritmus beépítése 
versszövegbe
Kreatív dallamszerzés

JEGYZETEIM

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Szinkóóópa  

5.1a Jelentsünk éneknyelven 
A gyerekek hunyják le a szemüket, és képzeljék el, hogy egy mesebeli vi-
lágba utazunk! Szinkópa király és Triola királyné birodalmába, ahol csak énekelve 
- de legalábbis nagyon ritmusosan - lehet beszélni. Például így:
A pedagógus olvassa fel énekelve, néhány hang váltogatásával az Egy, kettő, 
három, négy… kezdetű felelgető mondókát (magyar népi mondóka, Nagymácséd 
(Mátyusföld)! 
Ezután a gyerekek is kipróbálhatják a dallamos beszélgetést, előbb a mondóka 
felolvasásával, majd kötetlenebb formában, egy-egy improvizatív párbeszédben.
Mikor már értik és érzik, miről van szó, párban vagy kis csoportokban fordulja-
nak egymás felé, és beszélgessenek kicsit ezen a dallamos nyelven! (Párhuzamos 
munka, lesz egy kis zsibongás az osztályban, de az nem baj.)

A pedagógus vegye vissza a szót énekelve, például ezzel:
Figyeljetek, gyerekek! Itt az újabb feladat!

Hirdesse ki, hogy Szinkópa király és Triola királyné birodalmában ezentúl az isko-
lában is énekelve tanítják a gyerekeket, és énekelve kell beszélni! Próbáljuk meg 
elénekelni a jelentést, például:

Tanító néninek tisztelettel jelentem, 
az osztály létszáma huszonhat, 
jelen van mindenki, nem hiányzik senki.

5.1b Énekóra 
Hogy működik ez a gyakorlatban? Megtudjátok, ha elolvassátok Békés 
Márta: Énekóra című versét. – A gyerekek önállóan olvasnak, majd beszélgetünk:
• Ki volt Júlia néni és Tünde néni? Mit tudott az egyik, mit tudott a másik?
• Miket mondott énekelve Júlia néni? Mit gondoltok, miért?
• Szerintetek könnyű énekelve beszélni? Tetszik-e ez a játék?
Akinek tetszik, jelentkezhet énekes felolvasásra.
A vers hat mondatból áll, minden mondatot másvalaki olvashat énekelve. 

Az utolsó két sor valójában egy sor, csak furcsán van tördelve. Mit gondoltok, miért?
Próbáljátok meg a magasabban szedett szótagokat magas hangon, a mélyebben 
szedetteket mélyebb hangon énekelve mondani! Lehet együtt, kórusban is.

na-          szeret-
      gyon              jük
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Tudjátok-e, mi a szinkópa? Ti-tá-ti ritmuskapcsolat. Tapsoljuk le! Majd tapsoljuk 
le az alábbi szavakat ugyanezzel a ritmussal:

ti-tá-ti
jelentem
papírlap
tanári
szünetre
virágok
uborka

Gyűjtsünk még ilyen ritmusú szavakat, és tapsoljuk le!
Figyeljétek meg az iskolai jelentés ritmusát az alábbi formában! Van-e benne 
szinkópa ritmusú szó? 

Tanító néninek tisztelettel jelentem, 
az osztály létszáma huszonhat, 
jelen van mind, senki sem hiányzik.

Keressünk olyan dalokat, amelyekben van szinkópa ritmus, és próbáljuk meg az 
ének dallamára elénekelni a jelentést! Ha kell, alakítsuk át közösen a jelentés 
szövegét, hogy kijöjjön a megfelelő szótagszám!
Például a Kiskertemben uborka dallamára:

Tisztelettel jelentem,
osztálylétszám huszonhat,
nem hiányzik ma senki,
huszonhat fő tanulhat.

Vedd figyelembe!
Az osztálylétszámot értelemszerűen osztályonként más szó adja meg, ami a leg-
több esetben három szótagú szó, csak az utolsó szótag többnyire hosszú (például 
tizenhét, huszonnyolc). Ilyen esetben is el lehet énekelni a dalt, kis prozódiai 
döccenéssel, de nem kell erőltetni. 
Helyette más jelentéstartalmat is írhatunk a gyűjtött szavak segítségével. Például:

Tisztelettel jelentem,
elfogyott a papírlap,
füzeteink beteltek,
így senki sem tanulhat.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A halandzsa-nyelven 
keresztül fedezzék fel a 
gyerekek a versbeszéd, 
beszéd dallamát.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Dallamkitalálás
Vers olvasása és értel-
mezése
Olvasás, beszélgetés 
halandzsa-nyelven

JEGYZETEIM

5.1c Szinkópa király himnusza 
Egyénileg, párban vagy kis csoportban írjanak a gyerekek egy-egy verset, 
amiben több szinkópa ritmusú szó vagy szókapcsolat is van, ezért akár Szinkópa 
király himnusza vagy kedvenc dala is lehetne! A versek most dalszövegek, melye-
ket énekelve kell felolvasni. Próbálgathatják a dallamot a szöveghez illeszteni, 
tehát nem baj, ha dúdolgatnak a gyerekek, halkan énekelnek is közben.

Végül az önként jelentkezők mutassák be a műveiket!

5.2 Lalázás és lilizés

5.2a Lalázás 
Játsszunk dallamkitaláló játékot! Az arra vállalkozó gyerek gondol egy 
mindenki által ismert dalra, és elkezdi lalázva énekelni. Aki felismeri a dallamot, 
beszáll a közös lalázásba. Amikor már mindenki énekel, akkor szabad csak 
kimondani a dal címét.

5.2b Lilizés 
Olvassuk el Bella István: Vers Lilikének című versét! 
• Vajon miért lili-nyelven beszélgetnek egymással a virágok?
• Hogyan beszéltek korábban? Mi az oka a hangrendváltásnak?
• Milyennek képzelitek Izsák Lilit? Mivel „hódíthatta meg” a virágokat? Jellemez-

zük őt szóban!

Olvassuk el a verset, előbb úgy, mintha Izsák Palkó olvasná: lalázva!
Majd olvassuk el úgy, mintha Izsák Lili olvasná: lilizve!

5.2c Virágnyelven szólva 
A lalázás és a lilizés valójában halandzsanyelv. A következő játékok tehát 
halandzsanyelvi játékok.
Egy vállalkozó gyerek menjen ki az osztály elé, és adjon utasítást a többieknek 
lili-nyelven! Aki előbb kitalálja, mit kell tenni, az lehet a következő lili-nyelven 
utasító.

Ha már elég jól megy a lalázás és lilizés, a padtársak beszélgessenek egymással 
egy kicsit ezen a nyelven! (A két „nyelvjárást” lehet keverni, váltogatni.) Ne csak 
összevissza „halandzsázzanak”, hanem próbáljanak egymásnak valamiféle üzene-
tet is átadni! 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Ráhangolódás az óra 
témájára a mozgásos 
energia aktiválásával, 
levezetésével.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos, ügyességi 
játékok

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tornaszerek, gumipertli

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A versek ritmusának 
felismerése, követése.

Vedd figyelembe!
A „virágnyelv” használatához szükség lesz a mimikán és a gesztusokon túl a 
hangszín és hangerő, a beszéddallam beszédhelyzetnek megfelelő alkalmazására 
is. Ezt maga a beszédhelyzet hívhatja elő, és azzal tudunk a gyerekeknek segíteni, 
ha előbb bemutatunk néhány könnyebben kódolható üzenetet.

5.3 Lápi tornaóra

Rendezzünk egy kiadós lápi tornaórát!
Békaugrás-gyakorlatok:
• Egyszerű békaugrás sorban
• Békaugrás-verseny (ki tud hosszabbat ugrani, ki halad gyorsabban békaugrás-
ban)
• Béka-akadálypálya, békaszlalom
Békafogó:
• Mindenki békaugrással közlekedik, a fogó is.
• A fogó fél lábon ugrál, mert ő gólya.

Gólyalépés-gyakorlatok, hasonlóan a békaugrás-gyakorlatokhoz: verseny, aka-
dálypálya, fogó.
Gólya-akadálypálya gumipertlivel: 
Az osztályban a padok/asztallábak között (tornateremben felállított zsámolyok, 
bordásfal között) néhány perc alatt kialakítható egy akadálypálya, ha a gumi-
pertlit térdmagasságban, cikcakkvonalban vezetjük, minden fordulatnál egy-egy 
bútorlábon (tornaszeren) megakasztva, megtekerve. 
• A gyerekek az akadálypálya réseibe lépjenek bele gólyázva, vagyis nyújtott láb-

bal (a gumihoz hozzáérhetnek)! 
• Vagy gumiról gumira lépkedjenek nyújtott lábbal, tehát minden lépésnél lép-

jenek rá a gumiszalag következő cikkére/cakkjára, és a talpukkal szorítsák le a 
földre!

5.4 Lápi-légi ritmusok

5.4a Béka- és gólyahangverseny 
Olvassák el a gyerekek némán Buda Ferenc: Fűzfa, gólya, béka című ver-
sét, és készüljenek fel a vers ritmikus felolvasására! Ki az, aki ügyesen megtalálja 
a versritmust?
Hallgassunk meg néhány felolvasást! Majd a legügyesebbek megpróbálhatják 
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Ritmusjátékok
Mozgásos játékok
Hangutánzó játékok

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Ritmushangszerek

JEGYZETEIM

tapssal vagy kopogással is követni a vers ritmusát.
Hallgassuk meg a verset Gryllus Vilmos előadásában a Reftantáron!

Alakítsunk békakórust! Énekeljük el mi is kvakkolva a dalt, és kísérjük énekünket 
gólyatapssal! 
A gólyataps nyújtott kézzel történik, ami a gólyacsőrt utánozza. Ha a kezünkben 
fakanalat vagy bármilyen falapot (fakockát) tartunk, taps helyett ezeket összeüt-
ve kelepelést utánzó hangot hallathatunk.

Ha marad kedv és idő, elénekelhetjük („rendes” nyelven), és néhány ismétléssel 
meg is tanulhatjuk a verset. 

Vedd figyelembe!
A vers időmértékes, az úgynevezett adóniszi sor (– U U – U) és spondeusok (– –) 
variációjával:

Hajlik a fűzfa,   – U U – U tá-ti-ti-tá-ti(tá)
földig fátyol,  – – – –  tá-tá-tá-tá
gólya a vízben   – U U – – tá-ti-ti-tá-tá
térdig lábol.  – – – –  tá-tá-tá-tá

Most ide pillant,  – U U – – tá-ti-ti-tá-tá
most oda, nézd!  – U U –  tá-ti-ti-tá
Csőribe kapja a   – U U – U U tá-ti-ti-tá-ti-ti
béka-vitézt!  – U U –  tá-ti-ti-tá 

5.4b Zivatar 
Hallgassuk meg Janicsák István: Zivatar című versét Gálvölgyi János előa-
dásában a Reftantáron!

Tapsoljuk le a vers ritmusát! Majd olvassuk el a verset mi is ritmikusan!

Hanghatásokkal (taps, dobolás, pad verése, ütögetése, mellkasdöngetés, comb-
csapkodás stb.) mondjuk el úgy a verset, hogy az a vihar hangját idézze fel! 

Variáció
Ha van elég idő, a gyerekek kisebb csoportokban önállóan készíthetik el a fenti 
hangjátékot, majd előadhatják egymásnak.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A hangszerkészítéssel 
tevékenyen bevonni a 
gyerekeket a zenei hang-
zások világába.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Ritmushangszer készí-
tése
(Hangjáték készítése)

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Anyagok, eszközök a 
ritmushangszerek elké-
szítéséhez
(Ritmushangszerek, 
tárgyak, eszközök)

Vedd figyelembe!
A vers szintén időmértékes, és az adóniszi sort variálja spondeusokkal és dak-
tilusokkal váltogatva, mint Buda Ferenc verse. Így az előző ritmusgyakorlatra 
építhetünk, felfedeztetve az azonos ritmuselemeket. Jelölésünkben a szorosab-
ban összekapcsolódó ritmusegységek (úgynevezett kólonok) közé tettünk ütem-
határ-jelzőt.

Villám vágtat vad zivatarban,  – – – – | – U U – –
csattog a lópata, dörren az ég,  – U U – U U | – U U – 
felhők futnak. Jaj, csoda baj van, – – – – | – U U – –
hirtelen átölel, itt a sötét.  – U U – U U | – U U –
Szél zúg, fújtat, gyötri a fákat,  – – – – | – U U – –
búvik a földre a rókaporonty.  – U U – U U | – U U –
Hulló zápor mossa az ágat,  – – – – | – U U – –
messzire jajdul a birkakolomp.  – U U – U U | – U U –

5.5 Ritmushangszer-készítés

A témanapot érdemes ritmushangszerek késztésével zárni. Nagyné Árgány Bri-
gitta: Játékos mesterkedések (Gyermekhangszerek készítése és felhasználásuk a 
komplex művészeti nevelésben) című, a Reftantárról PDF-ben letölthető könyvé-
ben számtalan egyszerű, iskolában is elkészíthető ritmushangszer elkészítésének 
leírását találhatjuk meg. 

Itt elsősorban a 25. oldalon található kasztanyett és a 27. oldalon található 
kopogófa készítését javasoljuk. 

Variáció
Az elkészült és más ritmushangszerek, tárgyak, eszközök segítségével készítsenek 
a gyerekek hangjátékot Szepesi Attila: Hangok a szélben című versére! Legalkal-
masabb erre a csoportmunka.
A versben felfedezhetik a már megismert ritmuselemeket (tá-ti-ti-tá-tá) és 
további variációkat (ti-ti-ti-tá, ti-ti-ti-tá-tá, tá-tá-ti-tá-tá, ti-tá-ti-tá-tá, stb.)

Szintézisnek alkalmas Kovács András Ferenc: Hajnali csillag peremén című versé-
nek feldolgozása is, lásd az Egyéb ötletek között (6/1)! 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A versnyelv belsővé válá-
sának újabb lehetősége 
vershallgatás, versolva-
sás és ritmizálás által. 
A „te meg én” kapcsolat 
kreatív ábrázolása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vershallgatás
Versolvasás párban, 
felelgetve
Versritmus felfedezése
Kreatív kép- és szöveg-
alkotás

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, rajzeszköz

JEGYZETEIM

Egyéb ötletek
FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Te meg én

Kovács András Ferenc: Hajnali csillag peremén című versét csak hallgatni is jó, 
ezért a 4. tanegység végén, a Dávid-zsoltár párhuzamaként is felolvashatjuk, az 5. 
tanegység végén pedig a ritmusgyakorlatok folytatása lehet, egyfajta szintézise a 
témának. 
Önállóan is feldolgozható, a kreatív feladatokkal kitesz egy teljes tanórát.

6.1a Felolvasó
Olvassuk fel a verset a dallamos-ritmikus hangzást visszaadva, majd ke-
ressük meg a gyerekekkel a sorok jellemző ritmusát, a hosszú-rövid szótagokra, 
tehát az időmértékre figyelve! 

Beszéljük meg, ki lehet a te meg az én! Ki beszélhet a versben, és kihez?
Alkossanak a gyerekek „te meg én” párokat, és olvassák fel a verset felelgetve! 
Például: szakaszonként az első két sort az egyik, a második két sort a másik.

Vedd figyelembe!
Felfedezhetjük, hogy a hosszabb sorok szabályosan 5 és 3 szótagos ütemekre 
tagolódnak, ahol az első ütem legtöbbször adóniszi sor (tá-ti-ti-tá-tá), a második 
ütem pedig anapesztusz (ti-ti-tá) vagy az úgynevezett bacchius nevű ritmuskap-
csolat (ti-tá-tá).
A gyerekekkel elég a ti-tá értékeket felfedeztetni és megnevezni.

Hajnali csillag peremén  – U U – – | U U – (tá-ti-ti-tá-tá|ti-ti-tá)
várjuk a reggelt, te meg én:  – U U – – | U U – (tá-ti-ti-tá-tá|ti-ti-tá)
harmatozó fény a házunk,  – U U – – | U – – (tá-ti-ti-tá-tá|ti-tá-tá)
mélybe kalimpál a lábunk.  – U U – – | U – – (tá-ti-ti-tá-tá|ti-tá-tá)

Eltérő sorok:

Vacsoracsillag peremén  U U U – – | U U – (ti-ti-ti-tá-tá|ti-ti-tá)

Lobban a sóhaj-uszályunk:  – U U – U | U – – (tá-ti-ti-tá-ti|ti-tá-tá)
csönd ciripelget utánunk.  – U U – U | U – – (tá-ti-ti-tá-ti|ti-tá-tá)
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A nyelvjáték és a ritmus-
variációk felfedezése, 
önálló alkalmazása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Felfedező olvasás, rit-
mizálás
Kreatív írás: akrosztichon, 
ritmikus vers írása

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Fedezzük fel a hangután-
zás, hangfestés játékos 
lehetőségeit mozgást 
kifejező igékben, a 
majomanya és kicsinye 
ábrázolásában.

A „te meg én” utal a költő és befogadó kapcsolatára is: a lírai én és az olvasói én 
(a te) ilyen láblógázva-kalimpálva, reszketve-sóhajtva találkozhat a versben.

6.1a Te meg én
Válasszanak a gyerekek a következő kreatív feladatok közül:
• Készíts illusztrációt a vershez: rajzold le, hogy képzeled el együtt a „te meg 

én”-t! 
• Te kivel alkotsz „te meg én” párost? Készíts egy rajzot magatokról!
• Írj egy történetet vagy mesét, aminek két fő szereplője: te meg én!
• Írj egy verset, amiben megszólal a „te meg én” pár egyik tagja, és így beszél 

magukról!

Végül a vállalkozók mutassák meg, olvassák fel munkáikat!

6.2 Névjáték versben 

Akrosztichonnak nevezzük azt a költeményt, amelyben a sorok kezdőbetűi ösz-
szeolvasva egy nevet vagy valami mondást adnak ki.
Zalán Tibor: Rózsa a holdon című, Reftantáron elérhető versében rögtön feltűnik 
a két név – lányai neve –, amelyekre írta a verset.
Olvassuk el a verset a gyerekekkel, és fedeztessük fel a neveket, majd a vers 
időmértékes ritmusát is: 
Az 5. tanegység verseiben megfigyelt ritmuselemek további variációi. Főleg 
daktilusok és spondeusok váltakoznak, de bejönnek a csupa rövid szótagból álló 
ritmuselemek is, például: ti-ti-ti-ti | ti-ti-ti (didereg a katica).

Írjanak a gyerekek önállóan verset a saját nevük kezdőbetűire! A verssorok lehet-
nek időmértékes ritmusúak, de ez nem feltétele a versírásnak, csak egy lehető-
ség a jó zenei hallású gyerekek számára.
Ha a saját nevükkel sikerült, más nevekkel is próbálkozhatnak.

6.3 Mamagoló

Tamkó Sirató Károly: Mamagol című verse hangutánzó, hangulatfestő igékre 
épül, végül maga is alkot egy új igét az előzők logikája alapján.
Olvassuk fel a verset, csak úgy, minden kommentár nélkül a gyerekeknek, és 
figyeljük meg a hatást! Ki az, aki elneveti magát? Ki az, aki értetlenül néz? Ki az, 
aki oda se figyel?
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása, értelme-
zése
Beszélgetés, szavak han-
gulatának megfigyelése
Majomszeretet-kapcsolat 
megfigyelése képeken és 
a nyelvben
(Kreatív írás: vers, mese, 
történet írása hangfestő, 
hangulatfestő igékkel)

JEGYZETEIM

• Kérdezzük meg a nevetőket, hogy mi olyan vicces a versben? 
• Kérdezzük meg az értetleneket, mit nem értenek?
• Adjunk feladatot a figyelmetleneknek (és a figyelőknek is):
• Ki mit csinál a versben? Találtok-e olyan igét, amely az illető hangját utánozza? 

(suhog)
• Találtok-e olyan igét, ami az illető mozgását festi le? (rebben, lopódzik, kutyagol)
• Találtok-e azonos végződésű igéket? (barangol, gyalogol, kutyagol, lovagol)
• Tudtok-e még ezekhez hasonló mozgást kifejező igéket mondani? (bandukol, 

araszol, kóborol, vándorol, téblábol, kolbászol)
• A költő is alkotott egy új igét. Mi az, és mit jelent? 
• Milyen szó rejtőzik benne? Ez milyen kapcsolatra utal?
• Tudjátok-e, mi az a bunder? 
Megnézhetjük a Bunder-mama, bunder-bébi című tankockát a bundermajom 
(rézuszmajom) és kicsinye kapcsolatáról (elérhető a Reftantáron).

Válasszuk ki a vershez leginkább illő képet, és beszélgessünk a képek alapján 
arról, miért ennyire találó a mamagol ige, illetve a borneói bunder-bébi kifejezés! 
(hangfestés, alliteráció)

Vedd figyelembe!
Borneó a Föld harmadik legnagyobb szigete az indonéz szigetvilágban. Terüle-
tén három ország osztozik (Indonézia, Malajzia, Brunei), és itt található a térség 
legnagyobb trópusi esőerdőállománya. 

Variáció
Írjanak a gyerekek verset vagy rövid történetet, mesét a megfigyelt és közösen 
gyűjtött hangfestő, hangulatfestő igék felhasználásával!
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Miről szól 
ez a téma? 

Miért fontos 
nekünk?

Mit szeretnénk 
elérni?

Nem célunk rendszerezett és lineáris történel-
mi ismeretek nyújtása. Megelégszünk a gyer-
meki képzelet és kíváncsiság megnyitásával 

egy-egy történelmi korszakra, eseményre vagy 
az életmódra, illetve a képzelet világformáló 
szerepére. Külön figyelmet szentelünk a lakó-
hely története iránti érdeklődés felkeltésének. 
A gyerekek az időutazás, vagyis az időugrások 
élményén keresztül tanulják kódolni a korsza-
kok közti különbséget, így differenciálódik az 

időfogalmuk.

A gyerekek 3-4. osztályos korukban már szeret-
nek kalandozni, érdekli őket az időutazás, és 

képzeletben gyakran átlépik a mese és valóság 
határát, mint ahogy azt a legendák, mondák 

teszik. Ezt az érdeklődést és világképet szeret-
nénk tovább építeni és differenciálni ezzel a 

témával. Akár lakóhelyünkről vagy távoli föld-
részekről legyen szó, akár a jelen, a közelmúlt 
vagy a távoli múlt eseményeiről, egy kis „idő-

csavarral” mindez kapcsolatba kerülhet velünk 
a képzelet és a befogadott művek által.



FELDOLGOZOTT MŰVEK
Tamkó Sirató Károly: A 
Pasaréten
(Tamkó Sirató Károly: 
Mamagol)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Internet, projektor, 
hangfal

Szöveggyűjtemény

Íves fehér 
csomagolópapír
Zsírkréta
Cellux ragasztó 

Füzet, íróeszköz

JEGYZETEIM

Idővonal
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó és 

szövegalkotó óra (magyar, természetismeret, 
lakóhelyismeret, vizuális kultúra, kreatív írás)

A 3-4. osztályos gyerekekben megérik a kíváncsiság saját múltjuk, 
lakóhelyük történelmének megismerésére. Ezt az érdeklődést 
szeretnénk felkelteni, illetve megerősíteni ezzel a tanórával. 
Mindezt a vers játékosságával, és nem a könnyen félresikló tör-
ténelmi pátosszal. Tamkó Sirató Károly is ezt igyekszik elkerülni, 

miközben a játékmondókák pajkosságával listázza a múltunkból előbukkanó 
szavakat és neveket, hangalakjukat és jelentésüket. 

Áttekintő vázlat
1.1 Mi volt régen?  45 perc 

1.1a Lakhelyünk 100 évvel ezelőtt  15 perc
1.1b Pasaréten  15 perc
1.1c Idővonal  15 perc

1.2 Nyelvmúzeum 45 perc
1.2a Nyelvrégészet 15 perc
1.2b Nyelvműhely 30 perc

Összesen:  2x45 perc

Kulcsfontosságú most a multimédiás tábla használata, az online 
térképek böngészése miatt. Nem árt előtte magunk számára is 
felfedezni, mennyi érdekesség van rajtuk a településünkkel kap-
csolatban.
Az idővonal eseményrajzai inkább jelzésszerűek legyenek, hiszen 
a kidolgozásra nincs elég idő! A csoportmunkát úgy szervezzük és 

készítsük elő, hogy minden gyerek hozzáférjen, és kapjon rajzolási lehetőséget! 
Szükség esetén több csoport is kaphat egy-egy korszakot, és a végén több idővo-
nalat is összeállíthatunk.
A múlttal való foglalkozás a szavak, kifejezések, nyelvhasználat terén is izgalmas 
lehetőségeket kínál, ezért érdemes a két órát összekapcsolni. Ha nincs rá elég 
idő, a második óra elhagyható, vagy megoldható később, esetleg a kreatív része 
választható otthoni feladat is lehet.
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Előkészületek

1. 
tanegység
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekeket motiváljuk 
saját településük múltjá-
nak megismerésére.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Régi térképek vizsgálata
Névasszociációs játék 
Vers olvasása, értelme-
zése
Szómagyarázat
Párbeszédes olvasás
Idővonal rajzolása 

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Íves fehér 
csomagolópapír
Zsírkréta
Cellux ragasztó

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Mi volt régen?  

1.1a Lakhelyünk 100 évvel ezelőtt
Milyen lehetett a lakhelyünk 100 évvel ezelőtt? Ez a gyerekeket is érdekli. 
A Mapire – Történelmi Térképek Online oldalon megtalálhatjuk Európa 19. szá-
zadbeli térképét és Magyarország 1941-es katonai térképét, Budapestről pedig a 
VIII. századtól találhatóak térképek. (Elérhetők a Reftantárról.)

A térképek interaktívak, nagy felbontásúak, így jól nagyíthatók, és könnyen meg-
találhatjuk rajta saját településünk térképét.
Kalandozzunk a gyerekekkel a térképeken! Figyeljük meg:
• Milyen volt (vagy létezett-e egyáltalán) a településünk a 19. században és 20. 

század első felében? 
• Milyen helyszíneket ismerünk fel a térképen? (Például templom, piac, malom, 

vasútállomás stb.)
• Megtaláljuk-e a lakókerületünket vagy az iskola épületét, esetleg a lakóházun-

kat? Ha nem, akkor mi volt az iskolánk, lakókerületünk helyén?
• Figyeljünk meg a gyerekekkel olyan helyi jellemzőket, melyek az évszázadok 

alatt markánsan megváltoztatták a lakóhelyünk környezetét! Például: a 19. szá-
zadi térképen láthatjuk, hogy Buda és Pest között csak három híd van, a külső 
kerületek (például Pestlőrinc) még legelőként vannak feltüntetve. Eltűntek a 
Duna-Tisza közén és a Tisza tájékán a vadvizek, mocsarak. A települések mellől 
eltűntek az itató- és lóúsztató tavak. Számoljuk meg, hány (szél)malom volt a 
településünkön és környékén! Most hányról tudunk? Vajon miért?

• A 19. századi térképen a tanyák gazdáinak a neve is fel van tüntetve. Van-e 
ismerős közöttük? Stb.

Vedd figyelembe!
A térképeken érdemes használni a keresőt, mivel az évszázadok alatt igen meg-
változott Magyarország vízrajza, így a Duna és Tisza kevésbé nyújt támpontot a 
keresésben, a kisebb településeket nem mindig egyszerű megtalálni. Ne feledjük, 
hogy sok település neve megváltozott, vagy régies formában van feltüntetve! 
Például Buda és Pest, a külső kerületek még nem tartoztak a fővároshoz; Kis-
kunfélegyháza: Félegyháza; Békéscsaba: Csaba; Kunfehértó: Fehértó stb. A kereső 
azonban felismeri a mai neveket is.

1.1b Pasaréten 
Beszéljük meg a gyerekekkel, hogy Budának van egy területe, amelyet 
úgy hívnak, hogy Pasarét! Ha szükséges, keressük is meg a Google Maps-on! 
Ötleteljünk, vajon miért kaphatta ezt a nevet a terület!
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Ha a gyerekek nem mondják, vagy nem tudják, csak ekkor osszuk meg velük 
az információkat arról, hogy kik is voltak a pasák! Erre azért van szükség, hogy 
először ne történeti háttérismeret alapján asszociáljanak, hanem pusztán a szó 
hangalakja, hangulata alapján. Tehát az ötletelés végén tisztázzuk, hogy a pasák, 
akiket magyarul sokszor basáknak hívunk (lásd a mondókát: „Török basa, nagy a 
hasa…”), főrangú katonai vezetők voltak a török uralom idején! 

Ezek után a pedagógus olvassa fel Tamkó Sirató Károly: A Pasaréten című versét, 
előadásmódjával érzékeltetve a párbeszédet!

Majd vegyék elő a gyerekek a szöveget, és keressenek olyan szavakat benne, me-
lyeket meg kell magyarázni! 
Beszéljük meg, ki/mi a 
• pannon tenger
• dinoszaurusz
• mamutcsorda
• jazig pásztor
• eraviszkusz
• Kurszán vezér
• tatár horda
• janicsár
• török pasa!

Kik beszélgethetnek ebben a versben? Ki lehet a néne, és ki lehet Péter?
Párosával készüljenek fel a gyerekek a vers hangos olvasására, előadására! A pá-
rok osszák fel egymás között a szerepeket, és szerepnek megfelelően, beleéléssel 
olvassák fel a verset! (A mesélő szerepét is feloszthatják egymás között.)

Vedd figyelembe!
A gyerekek nagy valószínűséggel tudják, milyenek voltak a dinoszauruszok és a 
mamutok. Talán arról is hallottak már, hogy sokmillió évvel ezelőtt tenger bo-
rította a Kárpát-medencét, a Pannon-tenger. A jazigokról és az eraviszkuszokról 
viszont jó eséllyel fogalmuk sincs. Nem is kell, hogy legyen, hiszen a költő is (va-
lószínűleg) a hangalak miatt választotta épp ezt a két szót, s nem a kortörténeti 
jelentősége miatt. Elég, ha a gyerekek annyit tudnak, hogy a jazigok és az era-
viszkuszok is egy-egy ókori nép, akik még a rómaiak előtt éltek a mai Budapest, 
illetve a Duna-Tisza köze környékén.
Bővebben olvashatunk Reftantáron a két népcsoportról.

És Kurszán vezér kicsoda? Ő Árpád fejedelem mellett a honfoglaló magyarok 
egyik vezetője volt.
A tatár hordák és a janicsárok szerepéről biztosan a gyerekek is tudnak, jó, ha ők 
maguk adnak magyarázatot.
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Ha megfigyeljük, a versben három fő magyarázó részt találunk, mindhárom 
közepén 3-3 sor felsorolással, előbb az őskorszakból, majd az ókor és honfoglalás 
idejéből, végül a középkori Magyarország – római nevén Pannónia – idejéből.

1.1c Idővonal 
A gyerekekkel készítsük el Pasarét (vagy a településünk) idővonalát! Egy 
íves fehér csomagolópapírt hosszában hajtogatással negyedeljünk, és így vágjuk 
csíkokra, a csíkokat pedig további 4 vagy 2 téglalapra (jó esetben pont így van 
hajtogatva a csomagolópapír)!
Osszuk a gyerekeket minimum 3 csoportba a vers idősíkjainak megfelelően 
(őskor, ókor/honfoglalás, középkor)! De kiegészíthetjük más, a gyerekek által 
ismert korszakokkal is. (Például: 1848-49-es szabadságharc kora, második világ-
háború, 1956, jelenkor stb.) Minden csoport a saját koráról rajzoljon zsírkrétával 
egy képet, majd ha végeztek, ragasszuk össze idővonallá! 

Variáció
Az idővonal becsapós, nem arányos, ha egyetlen vonalat alkotunk belőle. Csak 
felvillant egy-egy képet a múltból, és a korszakok között elég nagy az ugrás. Ezért 
ragaszthatjuk az elkészült idővonalakat egymás alá-fölé is, mintha egy ásatás 
rétegeit tárnánk fel: alulra az őskor, középre az ókor/honfoglalás, felülre a közép-
kor, legfelülre az újkor és legújabb kor képeivel.

Vedd figyelembe!
Ezen az órán jó lehetőség nyílik arra, hogy a gyerekeket helytörténeti kutatásra, 
gyűjtőmunkára motiváljuk. Házi vagy szorgalmi feladatnak is kiadható, esetleg 
egy projektnapot is rászánhatunk, hogy a gyerekek kutakodjanak településük 
múltjáról. A könyvtárban biztosan tudnak nekik segíteni, de az is lehet, hogy 
idősek szóbeli visszaemlékezéseit, történeteit rögzítik. Érdekes feladat kideríteni 
azt is, hogy milyen híres emberek származtak a városból, és megtudni, mit tettek, 
mivel lettek ismertek.
A gyűjtőmunka után a gyerekek valamilyen formában készüljenek fel arra, hogy a 
társaikkal megosszák a felkutatott információkat! Erre érdemes egy tanórát vagy 
egy délutáni foglalkozást rászánni. 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék fel 
a múlt ábrázolása és a 
nyelvi kifejezőeszközök 
kapcsolatát.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
A versszöveg kifejezései-
nek vizsgálata
Múltat idéző, hangu-
latfestő kifejezések 
gyűjtése
Kreatív írás: történet, 
vers írása hangfestő, 
hangulatfestő igékkel
(Illusztráció készítése)
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1.2 Nyelvmúzeum

1.2a Nyelvrégészet
Keressük meg újra Tamkó Sirató Károly: A Pasaréten című versében azokat 
a szavakat, kifejezéseket, amelyek Pasarét múltjához kapcsolódnak, tehát „muze-
ális értékűek”! Három csoportba rendezve találjuk meg őket (3x3 kifejezés):
• pannon tenger habja
• dinoszaurusz
• mamutcsorda
• jazig pásztor
• eraviszkusz
• Kurszán vezér
• tatár horda
• janicsárok dobja
• török pasa

Ezek így magukban még nem alkotnak verset, és nem mondanak túl sokat. Kell 
mindegyik mellé egy ige, hogy „megmozduljanak”. Keressük meg az igéket is, és 
figyeljük meg, milyen szabályszerűséget veszünk észre:
• pannon tenger habja folyt
• dinoszaurusz iszapolt
• mamutcsorda abrakolt
• jazig pásztor kóborolt
• eraviszkusz bandukolt
• Kurszán vezér lovagolt
• tatár horda dúlt, rabolt
• janicsárok dobja szólt
• török pasa pocakolt

Vedd figyelembe!
Azonos toldalékú vagy rokon hangzású igék kerülnek a verssorok végére, így 
alkotnak rímhármasokat (bokorrím), és a rímhármasok egymással is rímelnek 
(halmazrím).
A múlt idő jele minden ige végén megtalálható. A vizsgált sorhármasokban min-
den sor -olt, -ólt vagy -olyt végződésű. 
Az -ol igeképzővel alkotott igék többsége hangulatfestő, amivel az ige valamilyen 
mozgást, cselekvést, tulajdonságot tükröz. Például aki bandukol, az nem egy-
szerűen csak megy, hanem kissé lassan, komótosan, de hosszan tartón halad az 
útján. A pocakoló pasa pedig bármit tesz, mindennek a pocakjával is tekintélyt 
fog adni. 
Fedezzük fel a gyerekekkel ezeket a hangulati elemeket!
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JEGYZETEIM 

Variáció
Az előző, Dalnokok háza című téma Egyéb ötletei között foglalkoztunk Tamkó Si-
rató Károly: Mamagol című versével, amiben hasonló igéket (barangol, gyalogol, 
kutyagol, lovagol) sorol a költő. Ha foglalkoztunk már a Mamagol című verssel, 
építhetünk rá, vagy megismerhetjük most ezt a verset is.

1.2b Nyelvműhely
Keressünk személyeket, tárgyakat jelölő szavakat a múltból (településünk, 
hazánk múltjából), és illesszünk hozzájuk egy-egy hangulatfestő igét: mit csinált 
vagy mi történt vele! Például szénásszekér döcögött, huszár vágtatott, harang 
zengett-bongott stb.

Közös gyűjtés után a gyerekek önállóan is folytathatják a gyűjtést.

Majd írjanak verset vagy rövid történetet a gyűjtött szókapcsolatok felhasználá-
sával! Írásuk valamiképpen kapcsolódjon múltbeli eseményekhez, személyekhez, 
helyekhez! 

A vállalkozók végül olvassanak fel írásaikból!

Akinek kevés volt az idő, otthon befejezheti az írást, vagy készíthet hozzá illuszt-
rációt.
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Ahol keletkezik –regösé-
nek (részlet)

Nagy László: 
Csodafiu-szarvas

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Képalkotás anyagai, 
eszközei

Füzet, íróeszköz

JEGYZETEIM

Csodafiú-szarvas
1x45 vagy 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó és 

választhatóan kép- és szövegalkotó óra 
(magyar, ének-zene, vizuális nevelés, kreatív írás) 

A csodaszarvas alakja beépült a néphagyományba és a karácso-
nyi ünnepkörben is megjelenik. Ezen az órán a gyerekek megis-
merik az Úristentől Szent Istvánhoz küldött csodaszarvas és Nagy 
László csodafiú-szarvas képét is. 

Áttekintő vázlat
2.1 Csodaszarvas  45 perc 

2.1a Homokkal festett szarvasok  20 perc
2.1b Regöszarvas  25 perc

2.2 Csodafiú szarvas  45 perc 
2.2a Szarvascsodák  15 perc
2.2b Képalkotás, kreatív írás  30 perc

Összesen:  2x45 perc

Megjegyzés
Az órát leszűkíthetjük csak az irodalmi anyagra. Ha kihagyjuk az énektanítást, a 
képalkotást és a kreatív írást, akkor az anyag 45 perc alatt feldolgozható. 

2.1 Csodaszarvas  45 perc 
2.1a Homokkal festett szarvasok  15 perc
2.1b Regöszarvas  15 perc

2.2a Csodafiú szarvas  15 perc

A képalkotás technikái változatosak lehetnek, főleg, ha homokké-
pet is készíthetnek a gyerekek. A választott technikáknak megfe-
lelően készítsük elő az anyagokat, eszközöket!
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JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Differenciálódjon a gye-
rekek népi szokásainkról 
alkotott képe.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Videofilm megtekintése
Regösének olvasása, 
értelmezése
Énektanulás

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Csodaszarvas  

2.1a Homokkal festett szarvasok 
A gyerekek már valószínűleg ismerik a csodaszarvas mondáját, hiszen az 
állami olvasókönyvükben is találkozhattak vele, így elég csak felidézni az esemé-
nyeket (4. o., II/28–31. o). Erre kiválóan alkalmas Papp Norbert: Rege a csodaszar-
vasról című homokanimációja, amely elérhető a Reftantáron.

Vedd figyelembe!
A gyerekek biztosan meg fogják kérdezni, milyen technikával készültek a képek. A 
homokanimáció viszonylag egyszerű technika: egy üveglapú asztalt alulról megvi-
lágítanak, és homokot szórnak rá. Az alkotó az ujjával, tenyerével húzott vonalakkal 
alakítja ki a képet. A homok sötét foltot mutat, a vonalak pedig világosat. Papp 
Norbert honlapja elérhető a Reftantárról. Természetesen vannak profi homokfestő 
asztalok, de ha valakinek van kiselejtezett üveglapú asztala (például dohányzóasztal) 
azon is kipróbálhatják a gyerekek a technikát. Érdemes az asztal szélére peremet 
szereltetni, hogy ne folyjék szét a homok, vagy felkészülni arra, hogy utána sepreget-
ni kell. (Udvaron csak akkor lehet ezt a technikát alkalmazni, ha szélvédett helyet tu-
dunk biztosítani.) Üveglap sem feltétlenül szükséges, ha az ujjukkal egyszerű rajzokat 
készítenek a gyerekek finom homokkal beszórt felületre, például tálcára szitált 
homokra. Így a sziklarajzokhoz, barlangrajzokhoz hasonló ábrázolások készülhetnek.

2.1b Regöszarvas 
A csodaszarvas néphagyományunk része lett, hiszen a karácsonyi szoká-
sok között is megjelenik az alakja. Olvassuk el a szöveggyűjteményben található 
Szent István napi regölést: Ahol keletkezik – regösének (részlet) amelyet Vas 
megyében, Dozmaton a 19. század végén jegyzett le Sebestyén Gyula! 

Keressük meg azokat a szavakat, kifejezéseket, melyek a régi korra, régies beszédre 
jellemzőek! Mindet értitek? Melyiket kell megmagyarázni? (Ezt tegyük is meg!) 
• halastó-állás: elkerített halászóhely lehetett
• százezer sövények: a sövény itt szövétneket, vagyis fáklyát jelent – tehát száz-

ezer fáklya fényéről van szó
• gyulaszlag: gyújtatlanul, gyújtás nélkül
Milyennek írja le a regösének a szarvast? 
Ebben a történetben ki találkozik a csodaszarvassal?
Mit tudunk Szent István királyról? Vajon milyen üzenetet hozhatott neki a szarvas?

Tanuljuk meg a regöséneket énekelni a gyerekekkel! Az első szakasz kottája elér-
hető a Reftantáron. A kántáló dallam a szöveghez jól alkalmazkodik, így a többi 
szakaszban is énekelhető. 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek fedezzék fel 
a hagyomány és a költői 
csoda(fiú)-szarvas kép 
hasonlóságait és különb-
ségeit

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers és regösének össze-
hasonlítása
Képalkotás
Kreatív írás: mese,
regösének

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Képalkotás anyagai, 
eszközei

JEGYZETEIM

Vedd figyelembe!
Háttérismereteket és további párhuzamokat közöl az állami olvasókönyv (4. o., 
II/32. o).
Ortutay Gyula jegyzete szerint: „A csodafiú szarvas ismert mondabeli állat: koráb-
ban új hazát mutatott a magyaroknak, itt már keresztény égi követ. A szövegben 
említett Szent István a vértanú, nem pedig a magyarok első királya, neve napja 
december végére esik. A szöveg töredékes; átmenet nélkül zárul párosítóval.” 
A párosító részt a Szöveggyűjteményben nem közöljük. A gyerekek számára Szent 
István király ismert, az ő mondaköréhez kapcsolhatjuk a regöséneket.

2.2 Csodafiú szarvas 

2.2a Szarvascsodák
Olvassuk fel a gyerekeknek Nagy László: Csodafiu-szarvas című versét, 
majd hasonlítsuk össze a regösénekkel (Ahol keletkezik – magyar regösének, 
Dozmat (Vas megye)! 
• Miben hasonlít, és miben különbözik a két szarvasfiú? Milyen csodaképességek-

kel rendelkezik az egyik és a másik? Nagy László szarvasa miért marad magára? 
Mi történik vele?

• Mikor, melyik évszakban játszódik az egyik és a másik mű?
• Milyen fényt hoz a regösének, és milyen fényt hoz Nagy László csodaszarvasa? 

Mi lehet a karácsonyi, ünnepi fények üzenete az oltáron?

Vedd figyelembe!
A költő írásmódja a „csodafiu-szarvas”, a vers ritmikája miatt, tehát nem he-
lyesírási hiba. A gyerekek tudatosan használhatják ezt az idézett szóalakot, de 
beszéljük meg, hogy mai helyesírásunk szerint csodafiú szarvasról van szó!

2.2b Képalkotás, kreatív írás 
Az óra hátralévő részében valamilyen képalkotó technikával jelenítsék 
meg a gyerekek a Csodafiú szarvast! Készíthetnek homokképet is, egyszerűbb 
módon: a rajzlapra folyékony ragasztóval rajzolják fel az ábrázolni kívánt kép 
vonalait, majd szórják le homokkal! A ragasztó megszáradása után a homoksze-
mek a lapon maradnak, a többi lefújható, lerázható.

Adjunk választási lehetőséget, hiszen nem biztos, hogy mindenki szívesen fest 
vagy rajzol. Aki inkább nyelvileg kreatív, az írjon mesét vagy egy új regöséneket 
arról, hogy milyen üzenetet hoz ma az Úristentől a Csodafiú szarvas! 

Óra végén mutassák be egymásnak munkáikat az arra vállalkozó gyerekek!
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JEGYZETEIM 

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Csoóri Sándor: Ősember 
és ősgyerek
(Tamkó Sirató Károly: 
Kattentotta)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Internet, projektor, 
hangfal

Szöveggyűjtemény

Ritmushangszerek 
Tornaterem, tornaszerek
Rajzolás, festés eszközei, 
anyagai (javasolt alap: 
natúr csomagolópapír, 
hullámpapír)

Ősember és ősgyerek
Minimum 45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

vagy több órás témanap 
(magyar, vizuális nevelés, ének-zene, testnevelés, 

ember és társadalom)
Csoóri Sándor verse kapcsán a gyerekek bepillantást nyerhetnek 
az őskor művészetébe. A rekonstrukciós ábrázolásokkal „arcot 
kap” az ősember és az ősgyerek, és a vers feldolgozása során a 
gyerekek is „ősemberezhetnek” egy kicsit. 

Áttekintő vázlat
3.1 Ősember és ősgyerek  45 perc 

3.1a Sziklarajzok  10 perc
3.1b Ősi arcok  10 perc
3.1c Ősember és ősgyerek  25 perc

Összesen:  45 perc

Témanap
3.1 Ősember és ősgyerek  45 perc 

3.1a Sziklarajzok  10 perc
3.1b Ősi arcok  10 perc
3.1c Ősember és ősgyerek  25 perc

3.2 Őstesi  45 perc
3.3 Sziklarajz készítése  45 perc
3.4 Múzeumlátogatás  min. 60 perc
Összesen:  4-5x45 perc

A szövegfeldolgozó órát témanappá bővítve kiegészíthetjük egy 
rajzórával, egy testnevelésórával, sőt egy múzeumlátogatással is.
Tájékozódjunk, hogy a településünkön van-e látogatható 
őstörténeti tárlat! Hasonlóan szervezhetünk íjászbemutatót vagy 
íjászpálya-látogatást is.
A múzeumlátogatás és az íjász-pálya valószínűleg nem fér bele 

egy témanapba, legfeljebb akkor, ha az utóbbi délutánra kerül.
A sziklarajzokhoz legjobb alap temperához a hullámpapír, krétarajzhoz natúr cso-
magolópapír érdes fele. Az anyagbeszerzést is időben kezdjük el!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Az őskor világának 
közelítése a vers kínálta 
játék és szerepazonosu-
lás által.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Barlangrajzok és 
rekonstrukciók megte-
kintése
Vers olvasása, ritmizá-
lása
Törzsi zene meghallga-
tása
Ritmusjáték, vers előa-
dása

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Ritmushangszerek 

JEGYZETEIM

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Ősember és ősgyerek  

3.1a Sziklarajzok
Nézzük meg a gyerekekkel a Sziklarajzok című tankocka barlang- és szik-
larajzait a Reftantáron!
Milyen állatokat ismerünk fel közülük?
A rajzok származási helye és ideje:

Chauvet, Franciaország, 32-25 000 évvel ezelőtt
Lascaux, Franciaország, 15-17 000 évvel ezelőtt
Altamira, Spanyolország, 10-18 000 évvel ezelőtt
Taszilin-Ádzser, Algéria, 7-8 000 évvel ezelőtt

3.1b Ősi arcok 
Vajon kik készítették ezeket a rajzokat? A gyerekek mondják el, mit tud-
nak az „ősemberek” életéről! (Valószínűleg sokat.) Majd tisztázzuk velük, hogy 
az őskor a tudomány álláspontja szerint egy több millió éves korszak! Az ember 
történelmének azt a szakaszát öleli fel, amelyről nincsenek írásos források. A 
barlangrajzok az őskőkor végén, az újkőkor elején jöttek létre, amikor az „ősem-
berek” körülbelül olyan fejlettségi fokon éltek, mint mondjuk a kalahári sivatag 
őslakói vagy a bolíviai őserdő indiántörzsei a múlt század elején. 

Milyenek voltak ezek az emberek? Az antropológusok már képesek a fennmaradt 
DNS-ek és koponyacsontok alapján rekonstruálni emberi arcvonásokat is. Nézzük 
meg az Ősember és ősgyerek című tankockán, a Reftantáron, hogyan is nézhettek 
ki a cro-magnoni és a neandervölgyi emberek! 

Vedd figyelembe!
Az őskor, újkőkor embereinek életmódjáról a Sulinet adatbázisában olvashatunk 
többet (a cikkek elérhetők a Reftantáron keresztül).

3.1c Ősember és ősgyerek 
Olvassuk el közösen és hangosan Csoóri Sándor: Ősember és ősgyerek 
című versét!
• Mit mutat be nekünk ez a vers? 
• Szerintetek melyik barlangrajz illene hozzá illusztrációként az első tankocka 

képei közül?

A vers szerkezete is beszédes, mondhatni: rajzos vagy mintázatos. 
• Milyen ismétlődő szavak/sorok vannak benne? Az ismétlődésnek mi a szabálya?
• Hol találunk benne rímet (hangismétlődést, összecsengést)? Csak a sorok végén?
Figyeljük meg a kezdő sorhármas összecsengő szavait (vastagon kiemelve):
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JEGYZETEIM 

Ősember 
és 
ősgyereke,

Az ős/és/ős játék ismétlődik a második versszakban, és más helyeken is felbuk-
kannak még ezek a szavak.

A versritmus ismétlésekre és ütemhangsúlyra (hangsúlyos és hangsúlytalan 
szótagok váltakozására) épül. Tapsoljuk le a vers ritmusát a jelölt ritmusértékek 
szerint:

    Ősember | 
    és  
    ősgyereke, | 
amikor még | vadász volt, 
    ki-kijárt | 
    az őserdőbe, | 
s naphosszat csak | vadászott.

    Ősember | 
    és  
    ősgyereke, |
ha pontosan | célzott, 
    minden este | 
    hazavitt és | 
    megsütött és | 
meg is evett | egy-két | rinocéroszt. 

Az ősemberek zenéje, hasonlóan a mai afrikai törzsekéhez, elsősorban ritmus-
hangszereken alapult. 
A Törzsi zene című tankockán a múlt század harmincas éveiben készült hang-
felvételt találunk, amin egy kongói törzsi tánc zenéje szólal meg (elérhető a a 
Reftantáron).

A vers ritmusát felhasználva alkossunk mi is közösen törzsi zenét! A zenéléshez 
tapsoljatok, dobogjatok a lábatokkal, de használhattok mindenféle egyszerű 
ritmushangszert, csörgőt is! 

Végül a gyerekek készüljenek fel kis csoportokban, és adják elő a verset, mintha 
egy törzsi ének lenne! Nemcsak zenélhetnek, hanem mozoghatnak is hozzá! 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Az őskori életmód sze-
rephelyzetéből kiindulva 
erőnléti gyakorlatok 
és ügyességi játékok 
végzése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Futó-, fogó-, dobó- és 
ügyességi játékok
(Darts
Íjászat)

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tornaterem, tornaszerek

JEGYZETEIM

Variáció
A versben, főleg a második szakasz soroló részében felfedezhetjük a közismert 
ujjkiolvasó mondókát. Felfedeztethetjük a gyerekekkel is a párhuzamos sorokat a 
Csoóri-versben. 
Az ujjkiolvasót is ritmizálhatjuk, és készíthetnek a gyerekek törzsi zenét hozzá.
Ritmizálásnál arra kell ügyelni, hogy az ütemhangsúly nem a mutató névmásra 
esik:
Ez elment vadászni, 
ez meglőtte, 
ez hazavitte, 
ez megsütötte, 
ez az iciri-piciri mind megette!

3.2 Őstesi 

Az őstesiórán rendezhetünk futóversenyt a mamutok elől, rinocéroszvadászatot 
kődobálással (kislabda a kő, ugrószekrény a rinocérosz), akadályfutást „kövek, 
fatörzsek, liánok” között, és bármilyen fogójátékot „ősemberesítve”. Például: 
halászfogót, amit nevezhetünk kerítővadászatnak is.

Lándzsadobást nem jó ötlet az iskolában gyakorolni, de ha van rá mód, „kicsi-
ben” darts-versenyt is rendezhetünk.
Ha van a településünkön íjász egyesület, felkérhetjük őket egy bemutatóra, vagy 
elmehetünk az íjászpályára, ahol biztonságosan tudnak íjjal célba lőni a gyerekek. 

Érdekes lehet az is, hogy időre futnak a gyerekek, például 1 percig a pálya körül, 
és mérjük a megtett távolságot. Ebből ki tudjuk számolni az egy órára vetített 
átlagsebességüket, majd össze tudjuk hasonlítani a vadállatok sebességével 
(km/h):

elefánt  36-40
farkas   43-60
nyúl   65
strucc   70
ló   72-80
szarvas  72-80
kenguru  73-80
antilop  70-104
gepárd  104-110

Vajon lenne-e esélyünk bármelyik állattal szemben, hogy lefussuk őket, ha me-
nekülnünk kell előlük, vagy elkapjuk őket, ha vadásznánk rájuk?
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JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek maguk is al-
kossanak a sziklarajzok-
hoz hasonló, őskort 
idéző műveket.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Rajzolás, festés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzolás, festés eszközei, 
anyagai (javasolt alap: 
natúr csomagolópapír, 
hullámpapír)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék meg 
a saját településükön 
vagy környékén fellelt 
őskori leleteket.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Múzeumlátogatás
(Virtuális múzeumlá-
togatás: versolvasás és 
értelmezés, internet-
használat)

Vedd figyelembe!
Usain Bolt, a világ leggyorsabb embere jelenleg 45 km/h sebességgel tartja a 
Guiness-rekordot. Ez felülmúlja a tudósok számításait, mert szerintük a legjobb 
fizikummal rendelkező ember is csak 40 km/h sebességet tud futva elérni.
Ezek szerint a legjobb fizikumú vadászok is tehetetlenek lennének a vadakkal 
szemben fegyverek, vadászeszközök és vadászstratégia nélkül. Az emberi találé-
konyság és ügyesség felül kell múlja az állatokét, hogy életben maradjon.

3.3 Sziklarajzok 

Rajzórán „barlangrajzokat” másolhatnak, festhetnek a gyerekek. Először a kivetí-
tett barlangrajzokból válasszon ki és rajzoljon le egyet mindenki (a képek megte-
kintése után emlékezetből)! 
Majd önmaga is tervezzen meg és készítsen el egy barlangrajzot! Ehhez a feladat-
hoz a legjobb, ha natúr csomagolópapír érdes oldalára pasztellkrétával rajzolnak 
a gyerekek, ez adja vissza legjobban az eredeti hatást.
Ha a pasztellt nem tudjuk fixálni, rögzíteni a papíron, temperával is festhetünk. 
(Temperához a hullámpapírt javasoljuk alapnak.)

Ne feledjük, hogy a barlangrajzok fő témája a vadászat, amit egy szertartás 
keretében „eljátszanak” a vadászok, így készülnek fel az életről-halálról szóló 
eseményre. 

3.4 Múzeumlátogatás

Ha a városi vagy a környékbeli múzeumnak van őskori leletanyaga, akkor szer-
vezhetünk múzeumlátogatást is. Az előző órák után a gyerekek fogékonyak lehet-
nek arra, hogy milyen tárgyi emlékek maradtak fenn azokról az emberekről, akik 
az őskorban a környékünkön éltek. 

Variáció
Virtuális múzeumlátogatást tehetünk Tamkó Sirató Károly: Kattentotta című 
verse nyomán is. Igaz, hogy ez a vers is messzire vezet, Afrikába, a Zambézi folyó 
partjára, a hottentották közé, ahol egy kisfiú szakócát, őskori marokkövet talál a 
homokban. A nyelvi játékokkal teli párbeszédes versszöveg nyomán a gyerekek-
kel együtt felfedezhetjük a pattintott kőkorszak világát, és a hottentottákról is 
megtudhatunk egyet s mást. (Érdemes közösen képeket, információkat vadászni 
az interneten, mintha valódi múzeumban járnánk.)
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Végül a korszakváltásra egy nagyszerű nyelvjáték és a vers csettintés utáni csat-
tanója hívja fel a figyelmet:

Pattintott Kőkorszak → Kattintott Fénykorszak
hottentotta → kattentotta

Jó tudni ehhez, hogy a „koszain” nyelvcsaládba tartozó népcsoport a hottentotta 
nevet a gyarmatosító hollandoktól kapta, a nyelvükben levő csettintő hangok 
miatt (egyes szavak között a nyelvükkel csettintenek). A hottentotta „dadogó”-t 
jelent, magukat viszont khoikhoi-nak nevezik. 
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Ijjas Tamás – Lackfi Já-
nos: A világ legrövidebb 
meséi (részletek)
(Szepesi Attila: Kőkirály)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Internet, projektor, 
hangfal

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek éljék át a 
lovagok (királyok) néző-
pontjából a korszakvál-
tások nehézségeit

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Időutazás, interaktív 
multimédiás feladat
Mozgásos játék
Mese olvasása, értel-
mezése
(Versolvasás)
Kreatív írás: történet, 
mese (vers) írása sze-
rep-nézőpontból

Lovagok között 
45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 

(magyar, kreatív írás)

A történeti korszakváltások szerepváltásokkal járnak, ami egy-egy 
szereplő nézőpontjából fájdalmas vagy tragikus is lehet. Az interak-
tív feladatok és szövegek révén egy-egy korba és szerepbe érkez-
nek a gyerekek, és átélhetik a történelmi alakok problémáit. Majd a 
kreatívírás-feladatokon keresztül továbbgondolhatják ezeket.

Áttekintő vázlat
4.1 Lovagok között  45 perc 

4.1a Időutazás  10 perc
4.1b A lovag  10 perc
4.1c A páncélos lovag  25 perc

Összesen:  45 perc

A szövegfeldolgozás, kreatív írás kiegészíthető három verssel is 
(lásd a Variációt), ami az óra szervezése szempontjából alapos 
átgondolást igényel. A plusz szövegek (látens) differenciálásra, 
csoportmunka szervezésére is alkalmasak.

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Lovagok között  

4.1a Időutazás 
Képzeljük el, hogy van egy időgépünk! Igen ám, de elromlott az időtájo-
lónk, és fogalmunk sincs, melyik korba csöppenünk bele. Az Időutazás című tan-
kocka képei alapján vajon felismerjük, hova érkeztünk? (Elérhető a Reftantáron.)

Próbáljuk meg időrendbe rakni a képeket, és megnevezni, hogy hol is vagyunk, 
vagy kivel, kikkel találkozunk!

1. Ókori Egyiptom
2. Salamon király
3. Ókori Athén
4. Jézus vízen jár a Galileai tengeren
5. Egy lovag a középkorból
6. Petőfi és Kossuth az 1848-as forradalom idején
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4.1b A lovag 
Nézzük meg a lovag öltözetéről készült PPT-t (elérhető a Reftantáron), 
majd 3-4 vállalkozó gyerek játssza el csak mozgással, hogyan öltöztethetik fel a 
lovagot a szolgái! 

4.1c A páncélos lovag 
Olvassuk el Lackfi János és Ijjas Tamás két egymásra felelő meséjét A világ 
legrövidebb meséi közül! Beszéljük meg, miről szól ez a két mese? Mi történt a 
mackóval, és mi történt a lovaggal? Melyik bőrébe bújnál szívesebben?

Képzeld el, hogy te vagy a páncélos lovag! Ott állsz a város főterén évszázadok 
óta. Írj le egy történetet, amit a főtéren láttál, vagy írd le azt, hogy mi minden 
változott az évszázadok alatt! Ha neked is van kedved mesét írni, akkor írd meg, 
hogyan szabadultál meg az átkodtól (a páncélodtól), és lettél újra ember! 

Variáció
Felolvashatjuk Szepesi Attila: Kőkirály című versét is, ami hasonló témát fogal-
maz meg költői formában.
Kiegészíthetjük a kreatívírás-feladatot a következővel: 
Írd meg a szobor lovag vagy király énekét, amit a téren állva dúdolt, énekelt 
magában, hogy vigasztalást találjon!

Kapcsolható a témához Buda Ferenc: Kőből rakott mese és/vagy Vörös István: Kő 
vagy fa című verse is, bővebben lásd az Egyéb ötletek között!

Vedd figyelembe!
A világ legrövidebb meséi egy-egy mondatból állnak csupán, ám ez a mondat 
elég hosszú. Az élőbeszédet imitálja, amikor úgy mesélünk, hogy folyamatosan, 
mondatokra való tagolás nélkül dől belőlünk a szöveg. Ilyen szövegelésről van 
itt szó, ami nem lehet követelmény a gyerekek számára, ők nyugodtan fogalmaz-
hatnak tagolt mondatokban. De ha valaki ráérez a stílusra, ne tekintsük hibának, 
engedjük, hogy a gyerek is jó hosszú mondatban fogalmazzon!
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Szólnak a harangok a 
toronyban… – gyermeké-
nek kottával (online)
Gyárfás Endre: 
A mámai harangok
Krúdy Gyula: 
Rákóczi harangja
A Rákóczi-harang valós 
története 
Rónay György: Esteledik

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Füzet, íróeszköz

Tábla, kréta vagy filc

A mi harangunk
3x45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 
(magyar, társadalmi ismeretek, ének-zene, dráma, 

kreatív írás)

A harangszó a magyar keresztények számára különösen is fontos, 
hiszen Hunyadi János 1456-os nándorfehérvári diadalára emlé-
kezve zúgnak a harangok délben Európa-szerte. Gyülekezeteink 
számára is igen fontos a harangszó, hiszen ez jelzi az istentisz-
teleteket és az ünnepeket. Ebben a tanegységben a harangokra 

fogunk koncentrálni a mondákon és a valós történeteken keresztül, hogy a gyere-
kek megértsék, miért is olyan fontos a templom a mi számunkra. 

Áttekintő vázlat
5.1 A mámai harangok  45 perc 

5.1a Harangjáték  5 perc
5.1b Barkochba  10perc
5.1c A mámai harangok  15 perc
5.1d Nem adjuk a harangot!  15 perc

5.2 Rákóczi harangja  45 perc 
5.2a Bemutatkozik a Nagytemplom  10 perc
5.2b A Rákóczi-harang  10 perc
5.2c A legenda  25 perc

5.3 A harang hangja  45 perc 
5.3a Legenda és valóság  15 perc
5.3b A harang hangja  30 perc

Összesen:  3x45 perc

Templomunk harangját meghallgathatjuk óra előtt, alatt vagy 
után, érdemes ehhez időzíteni az tanórákat. Jó megoldás az is, ha 
hangfelvételt készítünk a hangjáról, így a megfelelő időben be 
tudjuk játszani.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Történelmi szituációban 
érvek keresése a harang 
védelmében, a harang 
szerepének, funkciójának 
átgondolása

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Ének, hangutánzó játék
Barkochba-játék: cselek-
ménykitaláló
Monda olvasása, beszél-
getés a szövegről
Érvek keresése, írása

JEGYZETEIM

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 A mámai harangok  

5.1a Harangjáték 
Énekeljük el (vagy tanuljuk meg) a Szólnak a harangok a toronyban kez-
detű gyermekdalt (Jertek, énekeljünk, 125)! 
A dal egyszerű, de még negyedik osztályban is ajánlható hangutánzó játéka mi-
att, és kánonban is énekelhetjük. 
A dal kottája és szövege elérhető Reftantáron is, ahonnan ki tudjuk vetíteni a 
gyerekeknek. 

5.1b Barkochba 
Olvassuk fel Gyárfás Endre: A mámai harangok című történetének első 
részét, az „amivel nem táplálkoztok, nem öltözködtök” mondatig! Egy barkoch-
ba-játékkal próbálják meg a gyerekek kitalálni, vajon mit kért a török adóként a 
falu népétől! (Nem kell feltétlenül eljutni a megoldásig.)

5.1c A mámai harangok
A gyerekek önállóan olvassák el a monda hátralévő részét, és keressék 
meg a választ, vajon mit kért a bég adóként a mámaiaktól! 

Beszélgessünk: Mikor játszódik a monda?
Tudjuk-e, hol van Balatonfűzfő és Balatonkenese? Keressük meg a Balaton-tér-
kép című tankocka térképén (elérhető Reftantáron)!
Miért mondja azt a bég a magyarokra, hogy hitetlenek? Miért tiltakozik Balázs 
pap? (A gyaur szó jelentése: „Az igazság elfedője”, tehát hitetlen ember.)
Miért nem akarták odaadni a mámaiak a harangot a bégnek?
Mit tettek a haranggal? Hogyan szól ma is harang? 
Mi a harang „dolga”, feladata?

5.1d Nem adjuk a harangot! 
Gyárfás Endre csak egy okot mond arra, hogy miért nem akarják odaadni 
a harangot a töröknek (jobban mondva a szöveg végén található még egy rejtett 
érv), ám a harang védelmének más oka is lehetett. Párokban osszák fel egymás 
között a gyerekek András bíró és Balázs pap szerepét! A szereplők bőrébe bújva 
szedjenek össze minél több érvet arra, hogy miért nem szabad a töröknek átadni 
a magyar harangot!
Végül összesítsük az érveket, és a táblán készítsünk egy közös listát!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A református identitás-
tudat erősítése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Videofilm megtekintése, 
hangfelvétel meghall-
gatása
Beszélgetés II. Rákóczi 
Ferencről és a szabad-
ságharcról
Legenda elolvasása, 
feldolgozása csoport-
munkában

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tábla, kréta vagy filc

5.2 Rákóczi harangja

5.2a Bemutatkozik a Nagytemplom 
Nézzük meg a gyerekekkel a debreceni Nagytemplomról készült videót a 
Reftantáron az azonos című tankockában, majd hallgassuk meg az istentiszteltre 
hívó harangszó részletét! 

Vedd figyelembe!
A beharangozás tízperces, a felvételen két percet közlünk, de elég a gyerekekkel 
csak néhány másodpercet meghallgatni. A cél, hogy tapasztalatuk legyen arról, 
milyen öblös, mély, méltóságteljes a Rákóczi-harang hangja. 

5.2b A Rákóczi-harang 
A gyerekek biztosan hallottak már harangszót. Mit veszünk észre? Miben 
más a mi harangunk hangja, mint a debreceni? (A cél nem a rangsorba állítás, 
hanem csupán a hanghatások összehasonlítása. Tehát semmiképpen se vonjunk 
értékítéletet a haragok hangja között!)

Jó, ha tudod!
A harangok hangja a méretétől és az anyag minőségétől függ. Nem csoda hát, 
hogy egy falusi harang kevésbé szól öblösen, mint a Nagytemplom harangja. Ám 
azt nem árt tudni, hogy Debrecen a „Kálvinista Róma”, a magyarországi reformá-
tusság egyik fellegvára. Nem csoda hát, hogy a harangjának ilyen méltóságteljes 
hangja van! Az viszont természetes, hogy mindenki számára a saját temploma 
haranghangja a legszebb, a legszívmelengetőbb, akkor is, ha csak egyszerű ha-
ranglábról szóló, kicsike harang is az. 

Tudjuk-e, mi a debreceni harang neve?
Beszéljük meg, mit tudunk Rákóczi Ferencről!

Vedd figyelembe!
A gyerekeknek lehetnek információi Rákócziról és a szabadságharcról, de ezek 
valószínűleg töredékes, rendezetlen információk. Nem célunk és feladatunk 
történelemórát tartani, elég, ha az alapinformációkat rendezzük a gyerekek fejé-
ben, amihez segítséget találunk a Sulinet adatbázisában (elérhető a Reftantáron 
keresztül).

5.2c A legenda 
Olvassuk el hangosan Krúdy Gyula: Rákóczi harangja című legendáját! 
A legenda szerint miért lett Rákóczi-harang a neve?
Hallgassuk meg a tárogató hangját (elérhető a Reftantáron)!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A templomhoz, gyüle-
kezethez való kötődés 
erősítése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Legenda és valós törté-
net összehasonlítása
Leíró fogalmazás írása
(Versolvasás, hangjáték)

JEGYZETEIM

Osszuk négy részre a legendát a gyerekekkel!
1. Elejétől – „…igaznak hiszi a történetemet.” mondatig 
2. „Mikor II. Rákóczi Ferenc… – …hangomat meghallani a magyarság!”
3. „Történt ugyanekkor… – …lepipálták Nagyváradot.”
4. „Most már az a kérdés…” – …a szöveg végig

A négy csoport külön-külön dolgozik, majd bemutatják, amire jutottak. Feladatuk 
csoportonként a következő:
1. Információtartalmú adatok kigyűjtése, kiírása a szövegből, majd felírása a 

táblára.
2. A tárogatók legendájának vizsgálata, motívumok kigyűjtése (kinek mit jelent, 

mit jelképez a tárogató és hangja).
3. Debrecen és Várad viszonyának megfigyelése, leírása.
4. A harangnévadó eljátszása improvizatív játékkal (külön jelenet lehet a városi 

tanács döntése és a városi nép beszélgetése).

5.3 A harang hangja  

5.3a Legenda és valóság 
A gyerekek önállóan olvassák el a Rákóczi-harang valós történetét a 
szöveggyűjteményből: A Rákóczi-harang valós története – A www.magyarharan-
gok.hu cikke alapján, majd hasonlítsák össze a legenda (Krúdy Gyula: Rákóczi 
harangja) és a valóság elemeit! 
Beszéljük meg, mire jutottak!

Kapcsolódó
A fejedelemnek a harangon található jelmondata a Római levél igéjének átirata: 
Róma 9,16.

5.3b A harang hangja 
A gyerekek írjanak egy fogalmazást „A mi harangunk hangja” címmel: 
Írd le, mit jelent neked a harangunk hangja! Milyen emlék, esemény köthető a 
templomhoz, ami fontos neked? Például: Kistesó keresztelője, esküvő, hittanóra, 
karácsonyi műsor, szeretetvendégség stb.
A vállalkozó kedvű gyerekek fel is olvashatják írásukat.
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Variáció
Rónay György: Esteledik című verse egy mai (20. századi) harangszóélmény lírai 
megfogalmazása. Benne megtalálhatóak a jelenkor és a hagyomány hangjai, jelei, 
és az est nyugalmában összeérnek. Így válik a halló-befogadó emberben eggyé 
múlt és jelen, így válik örök jelenlétté a hang mibennünk.

A téma zárásaként elég csak felolvasni a verset.
Ha a kedv és idő engedi, a vers hangzós felolvasásával kitűnő hangjáték, „ha-
rangjáték” is készíthető.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Idő- és fantáziautazás a 
nagyszülőkkel, a valóság 
kiszínezése a képzelet 
által. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mondatbővítő történet-
mesélő játék
Vers olvasása és értel-
mezése
Valóságos és képzelt 
elemek gyűjtése, össze-
hasonlítása
Településünk természeti 
értékeinek, nevezetessé-
geinek összegyűjtése
Kreatív írás: mese, fantá-
ziatörténet a település-
hez kapcsolódva
(Beszélgetés a kiszá-
radt Duna képéhez 
kapcsolódva)

JEGYZETEIM

Egyéb ötletek
FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Dunamese

Ki hogyan folytatná ezt a mondatot: Az én nagyapám ott volt, amikor… (vagy: Az 
én nagymamám ott volt, amikor…)?
Hallgassuk meg a gyerekek válaszait, ami bővebb is lehet, mint egy-egy mon-
dat! Biztosan van olyan gyerek, akinek lesz mesélnivalója. Ha valaki nem tud mit 
mondani, nem kell erőltetni.

Egy jóízű, mesélős beszélgetés után spontán hatást érhetünk el, ha úgy olvassuk 
fel Békés Márta: Duna-avatás című versét, mintha egy gyerek mesélné éppen. 
Felolvasás után kérdezzük meg, mi a fura ebben a versben! Vajon ki beszél? Miért 
mond ilyeneket?

A gyerekek olvassák el önállóan is a verset, és keressék meg a túlzásait! Gyűjtsük 
össze együtt is, mi a valóságos az elbeszélésben, és mi a túlzó, amit a képzelet 
tesz hozzá! Amitől mesebeli lesz a történet.

Nevezzük meg, gyűjtsük össze saját településünk jellegzetes természeti értékeit 
(folyó, patak, hegy, domb, park, erdő stb.) és nevezetességeit (épület, tér, híd, 
szobor stb.)! 
Majd e helyek, helyszínek szerepeltetésével a gyerekek írjanak mesét vagy fantá-
ziatörténetet, amiben lehetnek bőven képzelt dolgok, túlzások is! 

Vedd figyelembe!
Háry János, a legendás mesélő is hasonlóan mesélt. A valóságot kiszínezte, meg-
szépítette („felvirágozta”) álmai mesevilágával. 

A lánchídi oroszlánok szerepelnek Tóth Bálint: A Lánchíd oroszlánjai című ver-
sében is, ami a februári Képtelen kertek című téma online anyagában található 
(Oroszlánkaland: 06-4/7.5). A vers azért is kapcsolódik ide jól, mert hasonló 
fantáziatörténet mond el a versbeszélő, csak rövidebben. 

Variáció
Bevetíthetjük egy sci-fi filmterv jövőbe vetített képét egy természeti katasztró-
fáról (megtalálható a Reftantáron), ami megmutatja, mi lenne, ha kiszáradna a 
Duna. Kérdés, hogy ki nyitná ki újra a csapokat? 
A filmterv alapján beszélgethetünk arról, képesek lennénk-e a Duna nélkül élni.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A mitikus világkép 
jelképeinek felfedezé-
se, kódolása és alkotó 
továbbgondolása

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Vers olvasása és értel-
mezése
Kreatív írás: mitikus 
mese 

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Vers kivetítve vagy 
kinyomtatva 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek helyismereté-
nek erősítése, világképé-
nek differenciálása

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Településünk szobrainak 
megismerése
Kreatív írás: egy szobor 
szemszögéből
Kőkirakó: terepasztal 
készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Lepel, textilanyag
Kisebb-nagyobb zúzott 
kő és kavics

6.2 Három anya  

Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy lehet-e valakinek több anyukája vagy 
apukája! Hogyan? Mi benne a jó, és mi benne a rossz?

Olvassuk el Schein Gábor: Három anya szült engemet című versét a Reftantáron!
Ugyanerről (válás, patchwork család) van itt is szó, vagy valami másról?
Ki lehet a versbeszélő? Ki lehet a három édesanyja? 
Mit örökölhetett tőlük? Minek, milyennek képzeljük el a versbeszélőt? Milyen 
külső és belső tulajdonságai vannak? 
Ezek alapján adjatok neki nevet, és írjatok róla mesét!

Vedd figyelembe!
A három anya három őselem: a tűz, a szél, a víz. Tehát az ősköltészet képeinél 
vagyunk, mitikus világában járunk. Felmerülhet a kérdés, hogy hol van, miért 
hiányzik a föld. Ő lenne az apa? Vagy valami más oka van? (A mese akár erről is 
szólhat, de nem kell erőltetni a koncepciót.)
A meseírás történhet próza- vagy versformában is, ezt rábízhatjuk a gyerekekre.

6.3 Mese kőből  

Olvassuk el Buda Ferenc: Kőből rakott mese és/vagy Vörös István: Kő vagy fa 
című versét a Reftantáron! Jó lehetőséget teremtenek arra, hogy a gyerekekkel 
megismertessük településünk szobrait. 
Készítsünk előre egy tankockát településünk szobrairól, és beszélgessünk arról, 
hol találhatóak ezek a szobrok, illetve mit, kit ábrázolnak! A köztérkép.hu oldalon 
rákereshetünk településünk szobraira, amelynek linkje elérhető a Reftantáron.

Szervezhetünk egy tavaszi sétát is, körbejárva a legfontosabb szobrokat.
A vers/versek megismerése után a gyerekek válasszanak ki egy szobrot, és írjanak 
egy mesét, történetet arról, hogy mi mindent láthatott ez a szobor, amióta itt áll! 

Buda Ferenc verséhez kőkirakó terepasztalt is készíthetnek a gyerekek csoportmun-
kában. Egy textilanyagra, lepelre – ami könnyen domborzattá alakítható – rakják ki 
kisebb-nagyobb kövekből a versből megismert világképet! Csak kőanyagot használ-
hatnak (zúzott kő, kavics), hiszen minden kővé vált, minden kőből van a versben.
Végül egy mozdulattal – a lepel megrántásával – összedönthetik az egészet. Sze-
rencsére csak játék volt az egész.
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Miről szól 
ez a téma? 

Miért fontos 
nekünk?

Mit szeretnénk 
elérni?

Szeretnénk elmélyíteni és differenciálni az 
anya-gyermek kapcsolatot, illetve az arról 

alkotott képet, érzelmeket és gondolkodást a 
gyerekekben. Az irodalmi műveken keresztül 
megmutatni a szülői és a gyermeki szeretet 

sokszínűségét.

Az anya-gyermek kapcsolat a világon a legben-
sőségesebb, legintimebb kötelék. Mindannyi-
an tudjuk, átérezzük, de beszélni róla nagyon 
nehéz. Főleg, ha évről évre kötelező jelleggel 

muszáj is… De hát ezért vannak a költők és írók, 
hogy megfogalmazzák, amit mi, hétköznapi em-

berek nem, vagy csak nehezen tudunk. 



JEGYZETEIM 

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Weöres Sándor: 
Buba éneke

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Füzet, íróeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Az anya-gyermek kap-
csolat erősítése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Barkochba-játék
Animációs film megte-
kintése
Vers olvasása, 
értelmezése
Kreatív írás: kívánságme-
se, elbeszélés, vers írása 
(Illusztráció készítése)

Buba éneke
45 perces komplex szövegfeldolgozó és 
szövegalkotó óra (magyar, kreatív írás)

Weöres Sándor verse szépen kifejezi azt az érzést, amit minden 
felnövő gyermek átél: szeretne kalandozni, megismerni a világot, 
kipróbálni dolgokat, de ha elfárad, akkor mindig az édesanyjához 
tér vissza. 

Áttekintő vázlat
1.1 Buba éneke  45perc 

1.1a Mi vagyok én?  10 perc
1.1b Buba éneke  10 perc 
1.1c Te mi szeretnél lenni?  25 perc

Összesen:  45 perc

A mese, elbeszélő fogalmazás kidolgozására kevés lehet a 25 
perc, de mindig vannak gyorsabban írók is. Készülhetünk eleve 
úgy, hogy a befejezés otthonra marad, és rajzot is készíthet 
hozzá, aki szeretne. Így nem lesz olyan „hajtós” az óra második 
fele, a gyerekek nyugodtan belemerülhetnek az írásba.

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Buba éneke  

1.1a Mi vagyok én? 
Egy vállalkozó kedvű gyerek jöjjön ki a tábla elé! A táblára írjuk fel a szót, 
amit ki kell találnia (úgy írjuk fel, hogy a többi gyerek lássa, de ő nem)! Barkoch-
ba-kérdésekkel találja ki, mi van a táblára írva!
Felírt szavak:

cinke
szellő
csillag

1.1b Buba éneke 
Nézzük meg a Weöres Sándor: Buba éneke című verséből készült animáci-
ós filmet Dombi Szabolcs feldolgozásában (elérhető a Reftantáron)!
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A gyerekek olvassák el a verset, és beszélgessünk róla:
• Ki lehet a versbeszélő? Miért? (Hogyan ábrázolja a versfilm?)
• Mivé szeretne válni? Mivel fejezi ezt ki? („Ó ha…”: óhajtás; -na, -nék: feltételes 

módú igék használata.)
• Milyen mozgásokat kifejező szavak vannak a versben?
• Minden versszak pontosan kettévágható. Mi történik a szakaszok első felében 

és mi történik a másik felében? (Eltávolodás, kalandozás – hazavágyás, vissza-
térés.)

• Miért szeretne visszatérni édesanyjához a cinke, a szellő, a csillag?
• Mi akadályozná meg a hazatérést a csillag számára? Hogyan maradhatna mégis 

kapcsolatban az édesanyjával? 

1.1c Te mi szeretnél lenni? 
A vershelyzet mesei, amit a meseszám, a háromszori kívánság is megerő-
sít.
A gyerekek gondolkodjanak el azon, hogy ők mik szeretnének lenni! Lehet nyu-
godtan három kívánságuk is.
Majd írjanak egy mesét, elbeszélést vagy verset arról, hogy mit csináltak, hova 
kalandoztak a kívánt szerepben, majd hogyan, miért tértek vissza az édesanyjuk-
hoz! (Elég csak az egyik szerepről írni, de lehet mindháromról is.)

Végül a vállalkozók olvassák fel a szövegeiket!

Az írás befejezése és/vagy illusztráció készítése lehet otthoni feladat.
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Macskássy Katalin – Fe-
kete Anna: 
Mi mondtuk anyuról 
(online)
Koppány Csenge: Anyu-
nak – Mészöly Ágnes: 
Neked te lány
Csík Mónika: Mama-rajz 
(részletek)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Kinyomtatott szövegek 
a felolvasók, illetve a 
résztvevők létszámának 
megfelelően
Ingek ábrái, kalap

Írólap (órán füzet), 
íróeszköz (esetleg 

alátétlap az íráshoz)

Íves csomagolópapír 
(egy szülő/gyerek pár 
kap egy, esetleg két 
csomagolópapírt) 
Vastag filc, zsírkréta
(Rajzlap, rajzeszközök)

Mi, együtt…
Témanap vagy interaktív foglalkozás szülőknek és 

gyerekeknek Anyák napjára 
(magyar, kreatív írás, vizuális kultúra)

Egy egész délután együtt a szülőkkel! Erre ad lehetőséget ez a 
három tanórát magába foglaló tanegység, amely nem más, mint 
egy alternatív, interaktív Anyák napi foglalkozás. Erre persze nem 
mindig van lehetőség, de a közölt anyagból egy rövidebb alkal-
mat is szerkeszthetünk, a játékok és a feladatok pedig (némi 

módosítással) normál tanórán is használhatók vagy témanappá szervezhetők. A 
szöveggyűjteményben és az online anyagban bőségesen találunk még szövegeket 
a „klasszikus” Anyák napi köszöntések megszervezéséhez is.

Áttekintő vázlat
2.1 Mennyire ismerlek?  35 perc 

2.1a Megérkezés, elhelyezkedés, köszöntés  5 perc
2.1b Kinek az inge?  30 perc

2.2 Mi írtuk egymásról…  45 perc 
2.2a Példaszövegek bemutatása  5 perc
2.2b Anya-lánya verse − közös olvasás  10 perc
2.2c Mi írjuk egymásról, egymásnak  20 perc
2.2d Olvassuk egymást  10 perc

2.3 Mama-rajz  55 perc 
2.3a Szógyűjtés, jellemzés szavakkal  10 perc
2.3b A Mama-rajz megismerése  15 perc
2.3c Anya-gyerek plakátkészítés  20 perc
2.3d Köszöntés, búcsúzás  10 perc

Összesen:  3x45 perc

Egy ilyen nagy program komoly előkészületeket kíván. A szülők 
értesítésétől kezdve az esteleges (technikaórán vagy a napközi-
ben elkészített) ajándékokon keresztül a virágrendelésig sok 
mindenre gondolnunk kell. Ezeket a feladatokat most nem vesz-
szük sorra, hiszen pedagógiai gyakorlatunk során már biztosan 

kialakult a jól bevált módszer, amivel minden időre elkészül. A foglalkozáshoz 
azonban össze kell készíteni a szükséges anyagokat, eszközöket, és a termet az 
első feladatban leírt módon be kell rendezni. Ezeken kívül az összes szükséges 
szöveget, ábrát ki kell nyomtatni, valamint a „Mi mondtuk anyuról” szövegeit ki 
kell választani, és fel kell készíteni a gyerekeket a felolvasásra.
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Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

2. 
tanegység



MIT AKARUNK ELÉRNI?
Beleélés egymás helyze-
tébe, játékos formában 
derüljön ki, az anyukák 
és gyerekek mennyire 
ismerik egymást.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Ön- és társismereti játék

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Ingek ábrái (elérhető 
a reftantar.hu-n a szö-
veggyűjtemény aloldalán
Reftantár tanegység link)
Íróeszköz (esetleg alátét-
lap az íráshoz)
Kalap

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A szülők és a gyerekek 
is értsék meg, hogy 
milyen sokféleképpen 
látjuk egymást, meny-
nyi mindent szeretünk 
egymásban; éljék át az 
egymásra hangolódás, a 
közös alkotás örömét

JEGYZETEIM

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Mennyire ismerlek?  

2.1a Megérkezés, elhelyezkedés, köszöntés
A gyerekek és a szülők megérkeznek, egymással szemben leülnek a terem 
két oldalán.

2.1b Kinek az inge? 
A gyerekek és a szülők megkapják a Reftantárról kinyomtatott ingek ábráit 
előre, és kitöltik úgy, hogy a gyerek a szülőre, a szülő a gyerekre vonatkoztatja a 
kérdéseket:
Mi a kedvenc…
…színe?
…étele?
…könyve/filmje/játéka?
Hova utazna el szívesen?
Mit szeret a legjobban csinálni?
Fontos, hogy a szülők és a gyerekek ekkor még ne lássák meg egymás írását 
(ezért ültek le külön csoportba)! 

A megírt cédulákat összehajtják, kalapba dobják, majd véletlenszerűen kihúzzák. 
(Aki a sajátját húzta, kicseréli.) Egyenként felolvassák.
Vajon kiről írták, amit hallottunk? Jelentkezzen, aki magára ismer! Fontos, hogy 
ekkor még ne leplezzük le, kié az ing! Így valószínűleg többen is jelentkezni 
fognak egy-egy ingnél. Aki írta, tudni fogja, hogy az ő szülője/gyereke magára 
ismert-e, és nem okoz frusztrációt a közösség előtt, ha ez nem sikerült.
Az ingek felolvasása után a gyerekek odamennek a szülőkhöz, és elmondják egy-
másnak, mit írtak. A foglalkozás további részében egymás mellett ülnek.

2.2 Mi írtuk egymásról…  

2.2a Példaszövegek bemutatása 
A gyerekek előre készüljenek fel Macskássy Katalin – Fekete Anna: 
„Mi mondtuk anyuról” című könyv néhány szövegének felolvasására! (A könyv 
online letölthető, elérhető a Reftantáron.)
A széles felhozatalból olyan szövegeket válasszunk ki, amelyek tipikusak a gyere-
kek/szülők körében, amelyek tükröt tarthatnak a jelenlevőknek! Ám ügyeljünk a 
mértékre, egyéni érzékenységre, nehogy megsértsünk valakit! A könyvben talál-
ható gyerekszövegek frappánsak, humorosak és rövidek, éppen ezért alkalmasak 
arra, hogy bárki magára/családjára ismerhessen bennük. 
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Irodalmi művek megis-
merése, el/felolvasása
Gyerek/szülő vers meg-
írása, közös szövegal-
kotás

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Kinyomtatott 
példaszövegek, versek 
(szöveggyűjtemény)
Írólap (órán füzet), 
íróeszköz

2.2b Anya-lánya verse − közös olvasás 
Szülő-gyerek páronként osszuk ki az írónő és 12 éves lánya – Mészöly 
Ágnes és Koppány Csenge – versét (Koppány Csenge: Anyunak – Mészöly Ágnes: 
Neked te lány)! 
Feladat páronként:
Figyeljétek meg, milyennek látja a lány az anyját, az anya a lányát! Beszélgesse-
tek róla, mi az azonos és mi a különböző bennük! Keressétek meg, bennetek mi 
az azonos és mi a különböző!

Variáció
Órai feldolgozás: 
A versek önálló elolvasása, majd közös megbeszélése 
Kérdések:
• Mihez hasonlítja a lány az anyját?
• Mihez hasonlítja az anya a lányát?
• Miben különbözik anya és lánya?
• Mi az, amiben azonosak vagy hasonlóak lehetnek?
• Mit kívánnak egymásnak?

Vedd figyelembe!
Ne mélyedjünk el a versek formai elemzésében! Hogy a gyerek által írt vers nyel-
vileg-formailag nem tökéletes, az most másodlagos kérdés. Ahhoz, hogy őszintén 
megnyíljanak majd a gyerekek az önálló írásaikon keresztül, nem szabad, hogy 
formai-nyelvi elvárások kötözzék meg őket. A „hiba” most megengedhető, cél a 
megnyílás, az őszinteség.

2.2c Mi írjuk egymásról, egymásnak 
Szövegalkotás a példaszövegek nyomán: a gyerek és a szülő is ír egy 
szöveget arról, hogyan látják egymást (nem kell feltétlenül verset, alkalmasabb a 
prózaszöveg).

Variáció
Órai feldolgozás: Önálló szövegalkotás
Nemcsak rímes verset írhatnak a gyerekek, hanem kötetlen (élőbeszédszerű) 
szabadvers és naplószerű prózaszöveg is írható. 

2.2d Olvassuk egymást 
A szülők és a gyerekek kicserélik az írásaikat, a vállalkozók közösen fel is 
olvashatják a többieknek.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Egymás jobb megisme-
rése asszociációs és 
fantáziajátékok segítsé-
gével; az anya-gyermek 
kapcsolat képi meg-
jelenítése egy közös 
alkotásban.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szóláncok
Asszociációs szó- és 
kifejezésgyűjtés
Vers olvasása, értelme-
zése
Plakátkészítés testkör-
vonalrajzzal, tulajdonsá-
gokkal

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Kinyomtatott vers 
Fehér, íves csomago-
lópapír (szülő-gyerek 
páronként egy, esetleg 
kettő)
Vastag filctoll, zsírkréta
(Rajzlap, rajzeszközök)

JEGYZETEIM

Vedd figyelembe!
A szövegek felolvasása szabadon választott. Lehetőség szerint mindenkinek ad-
junk módot a felolvasásra, aki szeretné, még ha több időt vesz is igénybe!

Variáció
Órai feldolgozás: A megírt szövegek felolvasása. 

2.3 Mama-rajz

2.3a Szógyűjtés, jellemzés szavakkal 
Szóláncszerűen gyűjtsünk szavakat, kifejezéseket, melyekkel jellemezhet-
nénk az édesanyánkat/gyerekünket!

Variáció
Órai feldolgozás:
A gyerekek az édesanyjukra jellemző szavakból állítsanak össze szóláncot!

2.3b A Mama-rajz megismerése 
Csík Mónika: Mama-rajz című versének részletét olvassák el a szülő-gye-
rek párok! A versben különös költői képek, metaforák sorjáznak, halmozódnak 
(soroló, fokozó kép- és gondolatritmus). Igazi kép-aranybánya, amiből érdemes 
kincseket előhozni.
A versben valaki az édesanyjáról beszél. 
• Hogyan szólítja? 
• Milyen kifejezésekkel jellemzi az édesanyját? 
• Mama mi minden lehet? Mi mindent csinálhat? Mi mindenre képes? Gyűjtsük 

össze ezeket!
• Ki lehet a versben megszólaló? Gyerek? Vagy felnőtt? Milyen kifejezések utalnak 

erre? 
Melyik az a kifejezés a sok közül, amit te is használsz? Melyik az, ami meglepő, 
érdekes, furcsa?
Alkossunk mi is ilyen meglepő kifejezéseket, amelyek jól jellemzik az édesanyán-
kat/gyerekünket! Segíthet az inges feladat!

Vedd figyelembe!
Leegyszerűsítve: olyan „hasonlatok” alkotásáról van szó, amelyekből hiányzik a 
„mint”. Hasonlítás helyett azonosítás történik. Így lehet a „Mama olyan, mint a 
vajas kifli” helyett „Mama vajas kifli”. Az ilyen költői képet metaforának nevezzük.
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A teljes vers alsós gyerekek számára még túl nehéz lenne, viszont részleteiben 
is elég képgazdag és befogadható, ezért döntöttünk a szöveggyűjteményben a 
részletek közlése mellett. A teljes vers a Reftantáron elérhető.

Variáció
Órai feldolgozás:
Felolvasás után beszélgessünk a versről, majd a gyerekek alkossanak az édesany-
jukra jellemző, meglepő, képes kifejezéseket! 
Végül lerajzolhatják az édesanyjukat, a következő anya-gyerek plakátrajz helyett.

Vedd figyelembe!
A meglepő hasonlatok, metaforák alkotását csak akkor játsszuk, ha a csoport érett 
rá, és nem lesz belőle bohóckodás! Ugyanakkor számíthatunk rá, hogy a megle-
petés derültséget, érzelmi reakciókat vált ki. Éppen ebben rejlik a meglepő képek 
ereje. De hát nem így hat minden csoda és csodálatos az emberre? Nem ez a 
felfokozott hatás, amit a versbeszélő el szeretne mondani? Hogy mama CSODA?!

2.3c Anya-gyerek plakátkészítés 
Egy íves fehér csomagolópapírra feküdjön rá a gyerek, és az édesanyja 
rajzolja körbe! Majd az anya is feküdjön rá a csomagolópapírra úgy, hogy ha kör-
berajzolják, a gyerek körvonalai az ő testén belül legyenek! 
Az eddig gyűjtött kifejezések alapján a gyerek körvonalába írják bele a rá jellem-
ző dolgokat, az anyáéba szintén, kívülre pedig, ami mindkettőjükre jellemző!

Vedd figyelembe!
Egy ív csomagolópapírral egyszerűbb bánni, de így le lesz vágva anya lába, mert 
nem fér rá a papírra. Ez a gyakorlatban inkább vicces, nem szokott problémát 
okozni. Páronként két csomagolópapírral is dolgozhatunk, ami bonyolultabb, de 
a „toldás” konkrétabban mutatja a növekedés mértékét.

2.3d Köszöntés, búcsúzás 
A plakátkészítés végeztével mutassuk be egymásnak az elkészült műveket 
egy rögtönzött kiállítással! Ezek után a gyerekek köszönthetik az édesanyákat egy 
szál virággal, kis ajándékkal vagy egy szerény vendéglátással.
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Szabó Imola Julianna: 
Télidő
Miklya Luzsányi Mónika: 
Madarak anya szemében
(Miklya Zsolt: Anyu két 
keréken)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
körüljárható nagy asztal 
vagy szőnyeg
A/3-as műszaki rajzlap
Kollázs-alapanyagok 
Ragasztók, ollók, esetleg 
filcek

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz
Rajzlap/írólap, 

rajzeszköz

JEGYZETEIM

Az én anyukám
3x45 perces komplex szövegfeldolgozó, 

szöveg- és képalkotó óra 
(magyar, vizuális nevelés, kreatív írás)

Az anyakép, anyához való viszony érzelmekkel telített és ambi-
valens lehet gyerekkorban is. Sok mindent el sem lehet monda-
ni erről, ebben segítenek a képek, a szimbólumok, a versek és 
mesék. A feldolgozott műveken keresztül közelebb juthatnak a 
gyerekek saját anyaképük felismeréséhez és kifejezéséhez.

Áttekintő vázlat
3.1 Anya tél  30 perc

3.1a Zsibvásár  10 perc 
3.1b Télidő – szövegfeldolgozás  20 perc

3.2 Anyakollázs  60 perc 
3.2a perc Kollázskészítés  50 perc
3.2b Tárlat, értékelés  10 perc

3.3 Anyakirálylány  45 perc 
3.3a Anya szeme  20 perc
3.3b A te anyukád  25 perc
(Anyu két keréken)

Összesen:  3x45 perc

A gyerekek hozzanak olyan színes papírokat, magazinokat, 
különféle textildarabokat, apró tárgyakat, amelyek segítségével 
kollázst lehet készíteni! A gyűjtögetés akár több héten keresztül 
is folyhat, mert fontos, hogy minél több, izgalmas, változatos 
alapanyag álljon a gyerekek rendelkezésére. 
Ha az Anyu két keréken című verset is feldolgozzuk, az órablokk 

második felében kialakíthatunk olyan műhelymunkát, ahol a gyerekek választ-
hatnak a tevékenységek között. Ebben az esetben a festés és rajzolás eszközeit is 
készítsük elő!



230

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

3. 
tanegység



JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek gondol-
kodjanak el a műfaji 
sajátosságokon, legyen 
tapasztalatuk a műfajok 
közötti átjárhatóságról.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Anyagok mustrája, meg-
tekintése
Asszociációs játék
Beszélgetés
Önálló szövegalkotás
Szövegtranszformáció
Közös műértelmezés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Körüljárható nagy asztal 
vagy szőnyeg
Kollázs-alapanyagok

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Érzelmek képi kifejezése, 
az anyához való kötődés 
erősítése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Kollázskészítés
Kiállításrendezés, be-
szélgetés a művekről

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Anya tél

3.1a Zsibvásár 
Az összegyűjtött kollázsanyagokat, újságokat, apró tárgyakat terítsük ki egy 
nagy asztalra vagy a szőnyegre! A gyerekek járják körül a „zsibvásárt”! Vegyünk fel 
egy érdekes anyagot vagy tárgyat, és kérdezzük meg, kinek mi jut róla az eszébe! 
Mit fejezhet ki? Több tárggyal is eljátszhatjuk ugyanezt, úgy, hogy a gyerekek vá-
lasztanak. 

3.1b Télidő – szövegfeldolgozás 
A gyerekek önállóan olvassák el Szabó Imola Julianna: Télidő című írását, 
majd egy nyitott beszélgetéssel értelmezzük a művet! Próbáljuk meghatározni a 
műfaját közösen úgy, hogy együtt transzformáljuk a szöveget!
Lehetséges kérdések:
• Mit olvastatok? Mi ez a szöveg? 
• Vers? Tördeljük át együtt, hogy vers legyen! (Sorhatárok jelölése álló vonallal.)
• Mese? Keressünk mesei elemeket!
• Elbeszélő történet? Keressünk valós elemeket!
• Festmény? Keressünk festői képeket!
• Meg tudjuk-e fogalmazni, miről szól ez a mű? Milyen benne anya? Mit tudunk 

meg róla?
• Mit jelentenek a fehér hajszálak? Keressünk olyan kifejezéseket, amelyek az 

öregedésre utalnak!
• Ki a műben megszólaló „én”? Ki beszél? Gyerek vagy felnőtt? 

3.2 Anyakollázs

3.2a Kollázskészítés 
Az én anyukám tavasz/nyár/ősz/tél témában készítünk kollázsképet.
Szabó Imola Julianna: Télidő című műben a beszélő a tél nyomait fedezi fel az 
édesanyján, aki egyre inkább a télhez hasonlít. Te melyik évszakhoz hasonlítanád 
anyukádat? Készíts kollázsképet, ahol színekkel és formákkal fejezed ki annak 
az évszaknak a hangulatát, amilyennek látod az édesanyádat! Az anyagok közül 
szabadon választhatsz, azokat bátran szabhatod. Lényeg, hogy a különböző dara-
bokból összeállított kép édesanyád évszakára emlékeztessen.
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MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
A/3-as műszaki rajzlap 
Kollázs-alapanyagok: 
textildarabok, fonalak, 
apró tárgyak, sokfé-
le minőségű és színű 
papír, színes magazinok, 
újságok
Ragasztó, olló, filctoll

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Az anyakép, anyához való 
viszony felismerése a 
mesében, és mesei szim-
bólumokkal való önálló 
kifejezése az alkotómun-
kában. (Ugyanez a vers 
derűs képein, kifejezés-
módján keresztül.)

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mese (vers) olvasása és 
értelmezése
Kreatív írás: anya király-
lány – meseírás vagy rajz 
(képírás)
(Jellemzés próza vagy 
vers formában, portré-
rajz vagy -festés)

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap/írólap, rajzesz-
köz (festőeszközök)

JEGYZETEIM

Vedd figyelembe!
Kb. 10 perc előkészület, kollázstechnika ismertetése, majd 40 perc munka szükséges.

3.2b Tárlat, értékelés 
Az elkészült műveket a gyerekek tárlatszerűen rendezzék el! Ha van rá 
időnk, beszélgessünk a legérdekesebbekről, mit ábrázolhat, mi jut róla eszünkbe!

3.3 Anyakirálylány  

3.3a Anya szeme 
Mikor néztél utoljára anyukád szemébe? Emlékszel, hogy milyen színű? 
Melyik évszakra emlékeztet? 

Olvassa fel a pedagógus Miklya Luzsányi Mónika: Madarak anya szemében című 
meséjének mottóját, majd kérdezze meg: 
• Mit látott a kisfiú az anyukája szemében? 
• Mit gondoltok, az ő anyukájának milyen színű lehetett a szeme?

A válaszok meghallgatása után olvassa el a pedagógus a mese első bekezdését, 
és kérdezze meg: 
• Mit gondoltok, hogy kerülhettek a madarak anya szemébe? 

A gyerekek önállóan olvassák tovább a mesét, és keressék a választ a kérdésre! 
Majd beszélgessünk:
• Milyen királylány volt anya? Mit gondoltok, miért volt szomorú?
• Hogyan próbáltak neki a madarak segíteni? Hová vitték el őt? Miért hagyták 

magára?
• Mi változtatta meg igazán a királylány életét? Mi adta vissza az életkedvét? És 

mi lett a madarakkal?

3.3b A te anyukád 
A te anyukád milyen királylány volt, mielőtt veled találkozott? Képzeld el 
őt egy mesében, és rajzold le, vagy írj róla mesét!
Ha valaki nagyon belemerül, és nem tudja befejezni, otthon folytathatja a munkát.
Aki elkészült, megmutathatja a rajzot, vagy felolvashatja a mesét.

Variáció
Az anyakép derűs, humoros formáját találjuk Miklya Zsolt: Anyu két keréken 
című versében, ami szintén feldolgozható ebben az órablokkban alternatívaként, 
vagy kiadhatjuk a feladatait otthoni munkának. (Lásd bővebben az Egyéb ötletek 
feldolgozás-javaslatait: 6.1.) 



232

10
perc

20
perc

25
perc

45
perc



JEGYZETEIM 

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Egyed Emese: Megszó-
lítás
Csorba Piroska: 
Mesélj rólam 
Édesanyám rózsafája – 
magyar népdal (Hegysúr, 
Felvidék)
Erdős Virág: Segítenél?

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Szőnyeg
Szókártyák párban

Internet, projektor, 
hangfal

Szöveggyűjtemény

Tábla, kréta, színes kréta 
(filc) 
Előre megírt, nagyobb 
szókép (édesanyám)

Füzet, íróeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Ráhangolódás a témára

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos, mímes és 
ritmusjátékok

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Szőnyeg

Megszólítások
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

(magyar, kreatív írás)

Az anya-gyerek viszony, a születés titkainak, személyes emléke-
inek felidézése, az ezekről való beszélgetés mindenkit izgat, a 
legcsendesebb gyerekeket is. Bensőséges, bizalmi légkör terem-
tésével segíthetjük megnyílni a gyerekeket egymás és szüleik felé 
is. Az „édesanyám”, „születés” ezáltal új jelentésrétegeket, érzelmi 
megerősítést kap.

Áttekintő vázlat
4.1 Mozgásos játék  10 perc
4.2 Édesanyám  20 perc 

4.2a Szópárosítás  10 perc
4.2b Megszólítás  10 perc

4.3 Mesélj rólam  15 perc
4.4 Anya mondja  45 perc

4.4a Édesanyám sok szép szava  20 perc
4.4b Segítenél?  25 perc

Összesen:  2x45 perc

Szókártyák, szókép megírása vagy nyomtatása és kivágása.

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Mozgásos játék

Mímes-mozgásos játékkal kezdünk, a következő (vagy hasonló) instrukciókkal:
Álljatok körbe a szőnyegen bő kartávolságra egymástól! Váljatok azzá, amit mondok!
Ti vagytok a tűz. Lobogjatok! Lobogjátok körbe a szőnyeget! (ugráló táncmozgás, 
felemelt kezekkel)
Füst száll fel a tűzből, füstté váltok ti is. (felfelé irányuló, hullámzó mozgás, főleg 
karokkal)
Megérkezik a szél. Széllé váltok. Előbb csak bolondos szellő, aztán viharos szél 
vagytok. 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Logikus gondolkodás, 
kooperációs készség 
fejlesztése, a vers lehet-
séges befejezése

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szópárosítás párkere-
séssel vagy multimédiás 
táblán
Vers meghallgatása, 
olvasása, értelmezése és 
befejezése
(Választható interaktív, 
bibliai feladat)

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Szókártyák párban
Learning Apps: Szópárok
Learning Apps: Bibliai 
szópárok
Tábla, kréta, színes kréta 
(filc) 
Előre megírt, nagyobb 
szókép (édesanyám)

JEGYZETEIM

A szél felhőket hoz, elered az eső. Most esővé váltok. (esőjáték fokozódó erős-
ségű hangokkal: halk ujjdobolástól a toporzékolásig) 
Végre! Kisüt a Nap! Az esőcseppek a földet átitatják, felmelegednek.
És hopp! Most magocskák vagytok a földben. Guggoljatok le, jól kuporodjatok 
össze!
…elkezdtek növekedni, nyújtózkodni.
…már egészen felnőttetek. Lássam, mik vagytok! Terebélyes tölgyfa? Sudár fenyő? 
Szomorúfűz? Vagy szende ibolya, nádszálkarcsú liliom, mosolygós napraforgó?

Vedd figyelembe!
Ha van egy nagy szőnyeg a teremben, érdemes azon végezni ezt a feladatot.

4.2 Édesanyám  

4.2a Szópárosítás 
Minden gyerek kap egy szókártyát, amelyen egy szó van, főként Egyed 
Emese: Megszólítás című verséből. 
Feladat: Keresd meg a kezedben lévő szó párját!

toboz – fenyő
forrás – rög
füst – tűz
árnyék – napsugár
álom – szívdobogás
Jézus – Mária
könny – szem
szó – lehelet
gyümölcs – virág

Variációk
A feladat multimédiás tábla segítségével is megoldható a Szópárosító című tan-
kockán, ahol a szavak egy részét kép vagy hang helyettesíti (elérhető a Reftantá-
ron).

Vedd figyelembe!
Ha az osztálylétszám 18-nál több, egészítsük ki a szókártyákat hasonló szópárok-
kal! Lényeg, hogy minden gyereknek jusson szó.
A párosítás nem könnyű, vannak egyértelmű és kevésbé egyértelmű kapcsolatok. 
A mozgásos párkeresés inkább az egyéni problémamegoldó gondolkodást akti-
válja, a tankockát közösen oldhatjuk meg a gyerekekkel.
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4.2b Megszólítás 
• Miért is kerültek párba az előbbi szavak? 
• Mi a közös a párok kapcsolatában? Figyeljétek meg a következő versben!
Olvassuk fel Egyed Emese: Megszólítás című versét az utolsó szó (édesanyám) 
nélkül! 
Lemaradt a vers utolsó sora, ami egyetlen szó. Vajon mi lehet az? 

Ötleteljünk, a szavakat fel is írhatjuk a táblára! Végül karikázzuk be pirossal az 
„édesanyám” szót, ha szerepel a gyűjtésünkben! Ha nem, vegyük elő az előre 
megírt édesanyám-szóképet, és helyezzük el a táblán! 
Keressük meg a szöveggyűjteményben is a verset!
• Miért helyénvaló az „édesanyám” megszólítás az adott dolgok, szópárok eseté-

ben? (A származásra, eredetre utaló kapcsolatokról, relációkról van szó.)
• Milyen szópárral tudnánk még kiegészíteni a verset? (például leves mondja 

fazéknak, só tengernek stb.) 

Variációk
Választható biblikus feladat: 
Hogyan teremtette Isten az embert? Olvassátok el Mózes első könyve 2. fejeze-
tének 7. versét! Vajon mely szavak szerepelnek a szókártyáinkon is? (por: rög, 
lehelet)
Folytassuk a sort! Mondok egy bibliai történetet, ti pedig keressétek meg a hozzá 
illő szót a szókártyákon!

Teremtés – szó
Bűneset – könny
Ábrahám áldozata – tűz 
Kánaán kikémlelése – gyümölcs 
Angyali üdvözlet – Mária
Húsvét – Jézus

Milyen szópárral tudnánk még kiegészíteni a verset, ami bibliai történetre utal? 
(például öröm mondja bánatnak – Jézus feltámadása; kő mondja pataknak – 
Dávid és Góliát; stb.) 

Interaktív feladat: Bibliai szópárok című tankoca (elérhető a Reftantáron).
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Gondolkodjanak el a 
gyerekek születésük idő-
szakáról, ébredjen ben-
nük vágy az erről való 
beszélgetésre, egymás 
előtt és a szüleikkel is.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers néma olvasása, 
értelmezése
Kérdések gyűjtése, írása
Kötetlen beszélgetés

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Ismerjék meg a gyerekek 
a népköltészet egyik 
legszebb természeti 
képét az anya-gyermek 
kapcsolatra, és idézzék 
fel édesanyjuk egy-egy 
fontos szavát, gondola-
tát. Ismerjék fel, mikor 
segíthetnek az édesany-
juknak vagy másnak a 
családból.

JEGYZETEIM

4.3 Mesélj rólam

Olvassák el a gyerekek önállóan Csorba Piroska: Mesélj rólam című versét, és 
jelöljék meg azokat a kérdéseket, amelyeket már ők is feltettek vagy feltennének 
az édesanyjuknak!
Írjanak további kérdéseket is, amit szívesen feltennének a születés előtti vagy 
utáni életükkel, a születés körülményeivel kapcsolatban! 

Majd beszélgessünk a vers kérdései és a saját kérdéseik alapján: 
• Kit mi izgat a születés körüli időszakból? 
• Mit tudtok róla, és mi az, ami elmondható a többiek előtt is? 
• Beszéltetek-e már erről édesanyátokkal, édesapátokkal? 
Ha nem, próbáljátok meg, érdemes! Ha igen, tegyetek fel új kérdéseket, vagy csak 
kérjétek meg őket, meséljenek róla! Kérjetek tőlük születésmesét magatokról!

Vedd figyelembe!
A versbeszélőről kiderül, hogy kislány. Hívjuk fel a gyerekek figyelmét, hogy ez ne 
zavarja őket az olvasásban! Fiúk is nyugodtan feltehetnek ilyen vagy hasonló kér-
déseket. A fiúk úgy is olvashatják a verset, hogy kislány helyett kisfiút olvasnak.

A vers nagyon személyes, bizalmas kapcsolatot mutat be a gyerek és édesanyja 
között. Akkor lesz igazán sikere az órának, ha a gyerekek otthon spontán módon 
megnyílnak, közelednek majd édesanyjuk felé. Ezt nem lehet elvárni, házi fel-
adattá tenni. Csupán azzal készíthetjük elő, hogy bizalmat ébresztünk a gyere-
kekben a téma iránt.

4.4 Anya mondja

4.4a Édesanyám sok szép szava 
Hallgassuk meg az Édesanyám rózsafája… kezdetű magyar népdalt (Hegy-
súr, Felvidék), majd olvassuk el hangosan is a szöveget (a hangzó anyag elérhető 
Reftantáron)!

Beszélgessünk az alábbi kérdések segítségével:
• Kihez hasonlítja magát és édesanyját az éneklő? 
• Mi történik a legszebb rózsaággal? Ki lehet ő? Mi történhetett vele?
• Mit jelent számára édesanyja szava?
• Nektek mit jelent édesanyátok szava? 
• Van-e a szavai között olyan, amire jól emlékeztek, ami valamiért nagyon fontos? 
Írjátok le! Röviden megfogalmazhatjátok az emlékezetes szavak születésének törté-
netét is. (A történet megfogalmazása otthoni választható feladatnak is alkalmas.)
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Népdal meghallgatása, 
olvasása
Vers olvasása, értelme-
zése
Beszélgetés
Szövegalkotás, lista 
írása a tenni- és segíteni 
valókról

4.4b Segítenél? 
• Anya minden szavát meghalljuk? 
• Minden szavának engedelmeskedünk? 
• Van-e olyan, aminek nem szívesen?

Olvassák el a gyerekek magukban Erdős Virág: Segítenél? című versét! Keressék 
meg, mit kér anya, és az miért lehet kellemetlen!
Majd beszélgessünk a vers nyomán:
• Mi a versben megszólaló anya visszatérő kérése? Miért kellemetlen ez a gyerek 

számára? Ti mit szoktatok tenni ilyenkor?
• Milyen szülői kérések vannak még elrejtve a versben? (Pakolj össze, Rakj ren-

det, Csukd be a szekrényajtót, stb.)
• És anya? Ő kérés nélkül is segít? Mikor, milyen helyzetben? (Folytassuk szóban a 

verset egy felsorolással!)
• Szavak nélkül is segít? Hogyan? (Ölelés, puszi – és még?)
• Kinek dolga még a segítség? (doktor) 
• És ha már ő sem tud igazán segíteni? Mert a dédi már öreg és kórházban van? 

Akkor mi hogyan segíthetünk a dédinek?
• Mi a „szeretet-dolog” titka a versbeszélő (és a költő) szerint? Te is tapasztaltad 

már? Hogyan?

Önálló feladat beszélgetés után (házi feladatnak is alkalmas):
A „Segítenél?” kérésre fogalmazd meg a saját válaszodat! Írj egy kis listát az 
otthoni teendőidről! Gondold végig, mi a te dolgod, mi a te felelősséged! Majd 
tedd hozzá azt, amivel segíteni tudsz a családban másoknak: anyának, apának, a 
tesó(i)dnak, nagyinak, dédinek!
Gondold végig, milyen helyzetben jön a másiknak a legjobban a segítség! Ha 
készülsz rá, ha figyelsz a másikra, nem fog olyan rosszul esni, hogy segíteni kell. 
Sőt, neked is jobb lesz. Majd meglátod.
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Visky András: Esti ima

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek adjanak hálát 
az édesanyjukért.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Vers olvasása, értelme-
zése
Imádság írása

JEGYZETEIM

Esti ima
45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

(magyar, kreatív írás)

Az imádság hitéletünk fontos része, ám nem minden gyerek 
nő fel imádságos közegben. Visky András verse megrendítően 
szépen mutatja be egy édesanya imáját a fiáért, így a gyerekek 
átélhetik az ima fontosságát, és maguk is írhatnak hálaadó imád-
ságot az édesanyjukért. 

Áttekintő vázlat
5.1 Esti ima  45 perc 

5.1a Esti imádságaink  10 perc
5.1b Lehajtja szép fejét anyám  15 perc
5.1c Ima az édesanyákért  20 perc

Összesen:  45 perc

Az osztály imaszokásaitól függően óra előtt vagy a nap elején 
imádsággal is előkészíthetjük az órát.

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Esti ima 

5.1a Esti imádságaink 
Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy szoktak-e este, lefekvés előtt 
imádkozni! 
• Van-e valami esti liturgia otthon a családban? Ha igen, kivel imádkoznak 

együtt? Mit szoktak imádkozni? 
• Szoktak-e a szüleik, nagyszüleik imádkozni? 
• Vajon miért fontos az imádság? 
• Mit csinálunk ilyenkor? Kivel beszélgetünk? 

Vedd figyelembe!
Valószínűleg nem minden gyerek érkezik imádságos környezetből. Akkor se hagy-
juk el ezt a beszélgetést, hiszen az imádság a hitéletünk, mindennapjaink szerves 
része! Ha a gyerekeknél nem szokás az esti imádság, ezen a ponton megtanítha-
tunk nekik egyet a gyerekeknek szóló esti imádságok közül. 
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Ne feledkezzünk meg róla, hogy az esti mese, búcsúpuszi is az esti liturgia része 
lehet! Legfontosabb az együtt töltött idő, az egymáshoz bújás, bizalomépítés. A 
mozdulatok liturgiája felér egy imádsággal.

5.1b Lehajtja szép fejét anyám 
Olvassuk fel a gyerekeknek Visky András: Esti ima című versét, majd olvas-
sák el magukban ők is! Hagyjuk, hogy egy kicsit elcsendesedjenek a vers fölött, 
majd beszélgessünk róla!
• Ki lehet az az Andris, akinek a költő ajánlotta a verset? (Ifjabb Visky András, a 

költő elsőszülött fia. A vers a kis Andris gyermekkorában íródott.)
• Vajon mi lehetett a költő célja, hogy ezt a verset megírta a fiának? Mit akart 

neki elmesélni, megtanítani?
• Ki beszél a versben? (A költő saját nevében szólal meg, és az édesanyját is idézi.)
• Mihez hasonlítja az édesanyját?
• Milyen képekkel írja le az angyalt?
• Hogyan, mit imádkozik az anya? Vajon kivel beszél?
• Miért mondja azt, hogy „nekem is van fiam”? Kinek van még? Ki ez a fiú? (az 

Atya Fia) Miért hivatkozhat rá az anya?
• Mit kér Istentől az anya? 
• Miből tudhatjuk, hogy Isten meghallgatta az imádságot?

Kapcsolódó
A „Jövel, jövel!” imádságformula már az ókeresztény időktől igen elterjedt volt. A 
hitükért keresztre feszített vagy oroszlánok elé vetett vértanúk is gyakran ezzel 
az imádsággal az ajkukon haltak meg. A Biblia utolsó előtti igeverse ugyanis így 
szól: „Bizony hamar eljövök. Ámen, bizony jövel Uram Jézus! (Jelenések 22,20; 
Károli ford.)

5.1c Ima az édesanyákért 
A gyerekek írjanak imádságot az édesanyjukért! Az imádságban írják le, mi-
ért hálásak érte, mi mindent kaptak tőle, mit köszönhetnek neki! Az ima végeztével 
leírhatják legfontosabb kérésüket, kívánságukat is az édesanyjukkal kapcsolatban.

Vedd figyelembe!
Ha a gyerekek nem szoktak otthon imádkozni, érdemes először beszélgetni arról, 
hogy miért adhatunk hálát, és mi mindent kérhetünk Istentől az édesanyánkkal 
kapcsolatban.

Az osztály imaszokásaitól függően óra végén együtt is imádkozhatunk az édes-
anyákért.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Az anyakép, anyához való 
viszony felismerése a 
versben, derűs kifejezése 
önálló alkotómunkában.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers meghallgatása, ol-
vasása és értelmezése
Kreatív írás: jellemzés 
prózában vagy versben
Portrérajz, festés
Bemutató

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, rajzeszköz, fes-
tés eszközei

JEGYZETEIM

Egyéb ötletek
FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Anyu két keréken

Olvassuk fel a gyerekeknek Miklya Zsolt: Anyu két keréken című versét, és figyel-
jük meg a gyerekek reakcióját! Aki mosollyal, nevetéssel reagál, azoktól kérdezzük 
meg, mi a mulatságos ebben a versben! Engedjük, hogy a gyerekek elmondják, 
mire és hogyan emlékeznek!
• Vajon ki beszél itt? Milyennek látja az anyukáját? Figyeljétek meg még ponto-

sabban! – A gyerekek olvassák el önállóan is a verset, majd keressünk választ az 
alábbi kérdésekre:

• Az első versszak alapján mi minden lehet a „két kerék”? Mire utalhat az, hogy 
„le sem ér a kőre”?

• Mit tudunk meg anyuról a második versszakból? 
A harmadik versszakban jön a dráma: 
• Mi történik itt anyuval? Mit lehet „elengedett kézzel” is csinálni? (Bringázni, ha 

valaki nagyon ügyes.)
• Mit tudunk meg a versbeszélőről a negyedik-ötödik versszakból? 
• Milyen a kapcsolata az anyukájával? 
• Szerintetek fiú vagy lány az illető? Miért?
• Ti milyennek látjátok az anyukátokat? Tudnátok-e jellemezni ilyen humoros, 

derűs formában? Próbáljátok meg:
• Írhatsz róla rövid jellemzést prózában.
• Írhatsz egy csattanós, vidám verset.
• Lerajzolhatod a rá leginkább jellemző tevékenység közben.
• Készíthetsz róla festett egész alakos portrét.

Végül mutassátok be egymásnak az alkotásokon keresztül az anyukátokat!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Az anyakép differenci-
álása a vers állításai, 
hangulata nyomán.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása, értelme-
zése
Beszélgetés
Dalfeldolgozás meghall-
gatása

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Anyák napi műsoraink-
hoz minél bővebb és 
változatosabb, igényes, 
a klasszikus és kortárs 
irodalmat reprezentáló 
művek megismertetése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Műsorszerkesztés
Szövegtanulás
Versmondás

6.2 Zsoltár anyámnak

Ratkó József: Zsoltár című versének értelmezése nem könnyű, hangulata mégis 
magával ragadhatja a gyerekeket, ezért érdemes megismerni. S a szív legbelső 
tudása, az ősbizalom megszólalhat bennük, és megerősítheti a vers állításait.

Beszélgessünk a gyerekekkel:
• Anya milyen áldozatot hozott, milyen fájdalmakat viselt értük? Mit kell egy 

anyának kibírni, mire a gyereke felnő? Szenvedésének mi a jutalma?
• Miért állíthat olyat a vers, hogy „az anyák halhatatlanok”? Kihez hasonlítja a 

vers az édesanyákat? („harmadnapra feltámadnak”)

Hallgassuk meg a vers dalfeldolgozását a Kormorán együttes előadásában (elér-
hető a Reftantáron)!

6.3 Anyák napi műsor  Reftantár ikon

A hagyományos Anyák napi műsorhoz nehéz évről évre új és szívhez szóló szö-
veget találni. Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani további versválogatásunkkal, 
köztük egy könnyen dramatizálható művel, a Babaváróval. A műsorhoz bátran 
válogathatunk a szöveggyűjteményben megadott művek közül, illetve a gyerekek 
alkotásaiból is.

Online elérhető művek
Beney Zsuzsa: Hogyan vártalak 
Kuczka Péter: Anyám keze
Ladik Katalin: Babaváró
László Noémi: Amikor nagy leszek
Mándy Stefánia: Anyának szóló
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Miről szól 
ez a téma? 

Miért fontos 
nekünk?

Mit szeretnénk 
elérni?

A szemlélet- és értékrendváltást az ismeret-
szerzés mellett nézőpontváltással, szerepazo-

nosulással érhetjük el az irodalmi műveken 
keresztül, minél több érzékszerv és képesség 

bevonásával.

Természettől elidegenedett világunkban fon-
tos a szemléletváltás, amelyben középpontba 

kerülnek az állatok és növények, a természetes 
élőhelyek, és ezek védelme, őrzése. Így 

központi téma a természetvédelemre nevelés, 
hálaadás a teremtett világért. Ami májusban, 
a madarak és fák napja idején különösen is 

aktuális.
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Börcsök Mária: Faisko-
lában

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz
(rajzeszköz)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek legyenek 
képesek a facsemeték 
nézőpontjával azono-
sulni, és rugalmasabban 
kezelni a sztereotípiákat.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szólánc alkotása
Definíció megfogalmazása
Vers olvasása, értelme-
zése
Tulajdonságcsere
Kreatív írás nézőpont-
váltással

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
(Írólap, rajzeszköz)

Facsemeték
45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 

(magyar, kreatív írás)

Börcsök Mária versén keresztül bepillanthatunk egy mesebeli fa-
iskolába, ahol a tanulók valódi facsemeték. A vers lehetőséget ad 
arra, hogy bemutassuk a nézőpontváltást mint irodalmi eszközt, 
hiszen a fák szempontjából az ő „ragadozóik” a növényevők.

Áttekintő vázlat
1.1 Nézőpont kérdése  45 perc

1.1a Ragadozók  10 perc 
1.1b Ragadozó állatok a faiskolában  10 perc
1.1c Faiskola csemetéi  10 perc
1.1d Egy facsemete naplója  15 perc

Összesen:  45 perc

Döntsük el, hogy az órát a kreatívírás-feladat miatt kibővítjük-e, 
kiegészítjük-e egy fogalmazásórával vagy rajzórával, és eszerint 
szervezzük a napot!

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Nézőpont kérdése  

1.1a Ragadozók 
A gyerekek üljenek körbe, és babzsák- vagy kislabdadobással alkossanak 
szóláncot ragadozó állatok neveiből! A szólánc elve, hogy a következő szó első 
hangja megegyezik az előző szó utolsó hangjával (például: farkas → sakál → 
leopárd → denevér → róka). Semmilyen megkötés nincs, lehet emlős, madár, vízi 
állat, esetleg mesebeli lény is. 
Majd kis csoportban próbálják megfogalmazni, hogy mit is jelent a „ragadozó 
állat”, és közösen írjanak egy definíciót, amit olvassanak is fel a többieknek! 

Vedd figyelembe!
A „ragadozó állat” meghatározása a Magyar Értelemző Szótár szerint: olyan állat, 
amely elevenen elfogott vagy elhullott állat húsával táplálkozik. Most ilyen tág 
értelemben használjuk a fogalmat, tehát nem szűkítjük le a ragadozó madarak 
vagy a ragadozó emlősök rendjére. (A szócikk elérhető a Reftantáron.)



243

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

1. 
tanegység

10
perc

45
perc



JEGYZETEIM

Ha egy állatnév gyűjtőfogalom, akkor az a döntő, hogy van-e a fajai között raga-
dozó. Például a denevérek fajai között van növényevő is, de a többségük rovare-
vő, ezért a denevért elfogadhatjuk ragadozónak.

1.1b Ragadozó állatok a faiskolában 
Olvassuk el hangosan Börcsök Mária: Faiskolában című versének első két 
versszakát, és tegyük fel a kérdést a gyerekeknek:
• Milyen ragadozó állatokat sorolhattak a faiskola diákjai? 
• Vajon számukra ugyanazok az állatok számítanak ragadozónak, mint nekünk? 
• Miért igen, miért nem? Vitassuk meg!

1.1c Faiskola csemetéi 
Olvassák el a gyerekek magukban végig a verset, és gyűjtsék ki a facseme-
ték által felsorolt ragadozó állatokat!
• Miért vicces számunkra, hogy a növényevő állat a ragadozó? 
• Igaz-e ez a gondolat a facsemeték részéről? 
• Miért igen, miért nem?

Keressük meg az indokokat is! Miért ragadozó állat egy facsemete számára 
• az őz,
• a szarvas,
• a vadnyúl?

Miért furcsa kifejezés az „ordas őz” és a „szelíd farkas”? Mit jelez ez a tulajdon-
ságcsere? 
Ismerünk még ilyen tulajdonság-állat szókapcsolatokat, ami nem biztos, hogy 
mindig igaz? Például milyenek lehetnének az alábbi állatok egy tulajdonságcse-
rével?
• gyáva nyúl
• erős oroszlán
• lassú csiga
• bölcs bagoly
• ravasz róka
• lusta lajhár
• iramló szarvas
Vajon az emberek milyennek tűnnek a fák és az állatok számára?

Vedd figyelembe!
Vigyáznunk kell a „sablonokkal” (sztereotípiákkal). Ne mondjuk rá valakire, hogy 
ilyen vagy olyan, csak mert ide vagy oda tartozik! Az ilyen típusú, előítéletes 
megítélés emberek között elég fájdalmas tud lenni. A vers meséjén keresztül 
ezt szimbolikus formában, szerephelyzetben átélhetjük, megérthetjük és 
kibeszélhetjük.
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Variáció
Keressük meg a versben az összes fa- kezdetű szót! Gyűjtsünk további szavakat, 
amelyek „fa” kezdetűek! Keressünk olyan szókapcsolatokat is, amelyek f-betűvel 
kezdődnek!
A szeptemberi Gyerekkuckó című témában találkozhattunk Weöres Sándor: Fais-
kola és Szabó T. Anna: Famese című versével. Megkereshetjük, felidézhetjük most 
ezeket is, és kereshetünk a versekben „fa” kezdetű szavakat. (Lásd 1. tanegység 
7.2 feladat és 5. tanegység; szöveggyűjtemény és online közlés.)

1.1d Egy facsemete naplója 
A gyerekek képzeljék el, hogy ők maguk is facsemeték a faiskolában! 
• Mi mindent tarthatnak furcsának az emberek világában? 
• Mit változtatnának meg? 
• Mi ellen tiltakoznának, és mivel értenének egyet? 
Ezeket átgondolva írjanak meg a gyerekek egy-két rövid naplóbejegyzést egy 
facsemete naplójából!

Vedd figyelembe!
A feladatban új nézőpontváltást jelent, hogy most a fák szemszögéből az embert 
kell jellemezni. Mindez izgalmas kérdéseket és véleményeket hozhat felszínre.
Ha a gyerekek belelendülnek az írásba, valószínűleg nem lesz elég számukra 
15 perc. A feladat befejezését kiadhatjuk házi feladatnak is, vagy egy fogalma-
zásórával, rajzórával összekötve folytathatják a facsemete naplójának írását, és 
illusztrációkat is készíthetnek hozzá.



245

15
perc



JEGYZETEIM

Madarak-fák napi forgó
6x30 perces komplex, interaktív csapatverseny 
(magyar, természetismeret, ének-zene, tánc és 

dráma, testnevelés, vizuális kultúra)

Ez a tanegység egy vagy több osztályt, illetve évfolyamot megmoz-
gató csapatverseny a madarak-fák téma interaktív, több érzékszer-
ven és tevékenységen keresztül való élményszerű feldolgozására. 

Áttekintő vázlat
2.0 Játék indítása  15-20 perc
2.1 Első helyszín: Gesztenyefa – papírkollázs  25+5 perc 
2.2 Második helyszín: Madárhangok  25+5 perc
2.3 Harmadik helyszín: Legendák  25+5 perc 
2.4 Negyedik helyszín: Kitalálós  25+5 perc 
2.5 Ötödik helyszín: Táncos, mozgásos, énekes játék  25+5 perc 
2.6 Hatodik helyszín: Fecskeiskola – mozgásos játék  25+5 perc 
Összesen:  kb. 20 + 6x (25 + 5) = kb. 200 perc
 (Helyszínenként 25 perc tevékenység + 5 perc helyszíncsere)

A tanegység feladatsora lejátszható osztálykeretben, de egy kis 
rászervezéssel az egész alsó tagozatot megmozgató csapatverseny 
lehet. Ebben az esetben vagy több forgót kell kialakítani, vagy 
a további feladatok segítségével kell új helyszíneket alkotni. Ha 
iskolai rendezvényben gondolkodunk, érdemes vegyes korosztályú 

csapatokat szervezni, amelyekben minden évfolyamból vannak gyerekek.

Csapatok szervezése:
A gyerekeket osszuk négy-öt fős csapatokba! Maximum annyi csapatunk lehet, 
ahány helyszínünk lesz, mivel a csapatverseny forgószínpad-szerűen működik. A 
feladat elvégzése után minden csapat átmegy a következő állomásra.

Helyszínenként rendezzük át a termet (termeket), állítsuk be a technikát, ké-
szítsük be az eszközöket! Ezek felsorolása a helyszínhez kapcsolódó feladatok 
leírásánál található.

Értékelés:
A csapatok indításkor kapják meg az értékelőlapjukat!
A feladatok egy része pontozással értékelhető. A művészeti feladatoknál azonban ne 
a teljesítmény legyen a pontozás alapja, hanem a hozzáállás, jókedv, esztétikai érték!
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JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek legyenek 
tisztában a játék céljával 
és rendjével.

Mit fogunk csinálni?
Szervezési feladatok

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Csapatértékelő lapok

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Madarak élőhelyének 
megismerése és ábrá-
zolása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása és értel-
mezése
Kollázskészítés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Félíves vagy A3-as 
műszaki rajzlap, gyűrt és 
„használt” csomagoló-
papír, krepp-papír minél 
több színben
Olló, ragasztó

FELADATOK LEÍRÁSA

2.0 Játék indítása 

A gyerekek lehetőleg úgy érkezzenek a játék helyszínére, hogy már kialakították a 
csapatokat! Üdvözöljük őket, határozzuk meg a feladatot és a célt, majd osszuk ki 
a csapatértékelő lapokat!

2.1 Első helyszín: 

Gesztenyefa – papírkollázs 

2.1a 
Olvassátok el Géczi János: A gesztenyefának, valamint Nemes Nagy Ágnes: Cifra 
palota című versét! 
Beszéljétek meg, mi a pagoda és mi a palota szó jelentése! 
• Miben hasonlítanak egymásra? 
• Miben különböznek egymástól? 
• Miben hasonlít mindkettő a gesztenyefára, illetve a virágjára? 

2.1b 
Készítsétek el a „Gesztenyefa madárpalota/pagoda” képét közösen, a költői kép 
illusztrációjaként, papírkollázs technikával! Különböző színű és minőségű papírok 
tépésével, vágásával, gyűrésével, hajtogatásával és ragasztásával alakíthatjátok ki 
a formát. 

Vedd figyelembe!
A papírkollázs készítésénél különböző színű és minőségű papírok tépésével, 
vágásával, gyűrésével, hajtogatásával és ragasztásával alakítjuk a képet. Ehhez 
minél többféle színű és minőségű papírra lesz szükségünk. Jól használhatók az 
ajándékcsomagoló papírok (nyilván csak a tiszták!), az sem baj, ha gyűröttek. 
Érdemes ezeket egész évben gyűjteni, nemcsak a pedagógusnak, hanem a gyere-
keknek, szülőknek is.
A feladat önálló rajzórai feladatként is alkalmazható. Ebben az esetben igé-
nyesebb egyéni munkák is születhetnek, több előkészülettel, saját maguk által 
festett papírok használatával. 
Néhány kollázsötlet elérhető a Reftantáron.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Madarak és madárhan-
gok megismerése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása és értel-
mezése
Hangfelismerés
Hangutánzó szavak 
gyűjtése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Kinyomtatott feladatsor

JEGYZETEIM

Kapcsolódó
Bibliai párhuzam a mustármag példázata: „…fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi 
madarak, és fészket raknak ágai között.” (Máté 13,32)

2.2 Második helyszín: 

Madárhangok

2.2a Hangfelismerő 
A Reftantárról kinyomtatott feladatsorokat osszuk ki!
Olvassátok el Zelk Zoltán: Mi illőbb az égre című versét! A versből kiválogattunk 
néhány gyakoribb madarat. Vajon hánynak ismeritek fel a hangját? Párosítsátok 
össze a Reftantáron a Madárhangok című tankocka képeit a madarak hangjával! 

Ha sikerült, megfigyelhetitek a „buksi fejű, kicsiny őszapó” képét, hangját az 
Őszapó című videón is. (A tankocka és a videofelvétel elérhető a Reftantáron.)

2.2b
Olvassátok el a szöveggyűjteményből a Hogyan tanultak meg énekelni a mada-
rak? című lett népmesét, majd töltsétek ki a hiányos táblázatot! 

Madár neve Hangja Mihez hasonlít?

Sülő zsír fröccsenése

kár-káár

Kakukk

Találjátok ki, és írjátok bele a táblázatba, hogy szerintetek „mit mond” és mihez 
hasonlít a tankockán látott madár hangja!

Madár neve Hangja Mihez hasonlít?

Fecske

Cinke

Feketerigó

Csóka

Csíz

Gólya

Gerle

Őszapó
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Helyezkedjünk a legen-
dában szereplő madarak, 
fák nézőpontjába. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szöveg olvasása és értel-
mezése
Kreatív írás: ének, ima-
szöveg írása

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Nyomtatott Madarak-fák 
forgó 
– Krisztus-mondák fájl 
Madárhatározó

Vedd figyelembe!
A hangazonosító feladatot csak akkor játszhatjuk, ha a gyerekek rendelkezésére 
áll olyan laptop/multimédiás tábla, melyen hanglejátszás is lehetséges.
Megoldások:

A-fecske
B-cinke
C-őszapó
D-csíz
E-csóka 
F-feketerigó
G-gólya
H-gerle

Az első táblázat hiányzó információi:
fecske – csirip, csirr
varjú – korholó szavak
Ku-ka, ka-kukk – csúfolódás

2.3 Harmadik helyszín: 

Legendák 

2.3a 
Olvassátok el a szöveggyűjteményből Arany László: Krisztus-mondák című művét, 
utána töltsétek ki közösen a képes táblázat üres ablakait! 
Ha nem ismeritek fel a madarakat, használjátok a madárhatározót! (Lásd: pacsir-
ta – mezei pacsirta, galamb – galambok, gerlék)

2.3b 
Írjatok a pacsirta nevében egy rövid hálaadó éneket, valamelyik madár és fa 
nevében pedig egy bűnbánó imádságot, amelyben emeljétek ki azt is, hogy mi 
minden jót tesz az embereknek!

Vedd figyelembe!
A Madarak-fák forgó – Krisztus-mondák című fájlt ki kell nyomtatni annyi pél-
dányban, ahány csoport van (elérhető a Reftantáron).
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Madár- és fa-szerep-
helyzetbe helyezkedés 
bemutatkozással.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Találós szövegek meg-
fejtése 
Bemutatkozó szöveg 
írása

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Nyomtatott szöveg 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Madárkarakterek ala-
kítása szerepjátékkal, 
táncos-énekes tevékeny-
séggel.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zenehallgatás
Vers olvasása és 
értelmezése
Szerepjáték, tánc
Ének ritmuskísérettel

JEGYZETEIM

2.4 Negyedik helyszín: Kitalálós 

2.4a 
Melyik fa vagyok én? Melyik madár vagyok én? Olvassátok el közösen a madarak 
és fák bemutatkozását és találjátok ki, kik beszélnek! (A szöveg megtalálható a 
Reftantáron.)

2.4b 
Fogalmazzátok meg ti is közösen egy fa és egy madár bemutatkozását, hasonló 
stílusban és terjedelemben! Ugyanazok a fák és madarak nem mutatkozhatnak 
be még egyszer.

Vedd figyelembe!
A kitalálósok szövegét annyi példányban kell kinyomtatni, ahány csoport van. 
Megoldások:
Fák:

1. Fenyő
2. Szomorúfűz
3. Nyír
4. Tölgy
5. Vadgesztenye
Madarak:
1. Bagoly
2. Szajkó
3. Szarka
4. Vetési varjú
5. Fácán

2.5 Ötödik helyszín: 

Táncos, mozgásos, énekes játék 

2.5a 
Hallgassátok meg Gryllus Vilmos: Kárókatona című dalát (elérhető a Reftantá-
ron), és olvassátok el a szövegét is a szöveggyűjteményből! 
Figyeljétek meg, milyen szereplehetőségek vannak benne (Karókatona, Pelikán, 
Káróné, gyerek vagy gyerekek)! A harmadik versszak több párbeszédváltással is 
értelmezhető.
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MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Ritmushangszerek

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Utánzó mozgásjátékokkal 
a mozgástanulás átélése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos, ügyességi 
feladatok

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Hulahoppkarika
Pingponglabda
Tereptárgyak
Gumipertli
Stopper vagy telefon

2.5b 
Készítsetek a dalhoz mozgásos, táncos koreográfiát (egyfajta élő animációt), amit 
azután adjatok is elő! Tehát csak olyan mozgások jöhetnek szóba, ami előadható, 
és amire képesek vagytok. Megtanulhatjátok a dalt, és énekelve, a dalt ritmus-
hangszerekkel kísérve is előadhatjátok. Ha ez nem megy, lehet playback előadás 
is, szájmozgással, ritmuskísérettel.

2.6 Hatodik helyszín: 

Fecskeiskola – mozgásos játék 

Olvassátok el Móra Ferenc: Madarak iskolája című művét! Most mi is fecskeisko-
lát fogunk játszani. (Amennyire tőlünk telik.)

1. feladat: Repüléspróba
 Egy vagy több hulahoppkarika a földön: ez lesz a fészek. A kisfecskék a fészek-

ben gyülekeznek. A tanító a fészektől távolabb áll, a fecskéknek oda kell „re-
pülni” (egy ugrással átugrani) hozzá. A játékot több körben megismételhetjük, 
növelve a távolságot. 

2. feladat: Légykapó
 A tanító pingponglabdákat dob a fecskék irányába. Hányat kapnak el?
3. feladat: Cikázó ugróiskola (repülés-előkészítés)
 Alakítsunk ki székek, asztallábak, gumipertlik segítségével egy cikázó mozgást 

igénylő akadálypályát, melyen ugrásokkal lehet keresztülhaladni! Mennyi idő alatt 
tudja megtenni a csapat egyéni váltásokkal? Az időt is mérhetjük (pályarekord).

4. feladat: Mozgásfokozatok 
 Az akadálypályát, illetve a pályán való haladást alakítsuk át különböző foko-

zatúvá! Milyen fokozatok lehetnek, amivel különböző „iskolákat” járnak ki a 
fecsketanulók?

Variáció
A gólyatanulók pedig a gólyalépést gyakorolhatják:
A gyerekek lépkedjenek gólyalépéssel, vagyis nyújtott lábbal gumiról gumira! 
Minden lépésnél lépjenek rá a gumiszalag következő részére, és a talpukkal szo-
rítsák le a földre! (Lásd még az áprilisi Dalnokok Háza téma Lalák és Lilik című 
tanegységében: Lápi tornaóra; 08-3/5.3)

Vedd figyelembe!
Az akadálypályán való cikázás nem egyszerre, hanem váltóverseny formájában 
történik. A pályán vagy körbe haladva, vagy oda-vissza haladva jutnak vissza a 
gyerekek a kiindulópontra.
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Móricz Zsigmond: A kóró 
és a kismadár 

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Tábla, kréta vagy filc
Rajzlap, rajzeszköz
Hurkapálca, ragasztó, 
olló
Lepel (paravánnak)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Az elutasítás-segítség-
nyújtás láncolatának 
átélése mesei szerepek 
által.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása és értel-
mezése, összehasonlí-
tása rokon szerkezetű 
művekkel
Folyamatábra készítése
Síkbábok készítése és 
bábjáték csoportmun-
kában

JEGYZETEIM

Isten madárkája
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó és 

bábkészítő, bábjátékos óra 
(magyar, vizuális kultúra, dráma)

Számtalan példa mutatja a való életben, hogy az elutasítás, 
személyek vagy csoportok kirekesztése milyen könnyen és lánc-
reakció-szerűen megy végbe. Lehet, hogy a gyerekek is átéltek 
már ilyet. Móricz Zsigmond meséje a segítségnyújtás gesztusával 
fordítja vissza a láncolatot, melyen keresztül a gyerekek szimboli-

kusan átélhetik, hogy a kicsi is válhat megmentővé, a kicsitől is születhet hőstett. 

Áttekintő vázlat
3.1 Mentő láncolat  2x45 perc 

3.1a Szóláncok  10 perc
3.1b Meselánc logikája  25 perc
3.1c Új szólánc  10 perc
3.1d Meselánc bábokkal  45 perc

Összesen:  2x45 perc

A csoportmunka és a bábkészítés előkészítése, készüljünk fel a 
„lazább” műhelyhangulatra!

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Mentő láncolat  

3.1a Szóláncok 
Alkossunk szóláncot madárnevekkel, majd állatnevekkel! (Klasszikus szó-
lánc: a szó utolsó hangja lesz a következő szó kezdő hangja. Például: kecske → 
egér → róka → agár → rigó stb.)
Találjunk ki más szabályokat is szólánc alkotására! 

3.1b Meselánc logikája 
A pedagógus olvassa fel Móricz Zsigmond: A kóró és a kismadár című me-
séjét! Ebben a mesében mi a láncalkotás logikája?
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MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tábla, kréta vagy filc
Rajzlap, rajzeszköz
Hurkapálca, ragasztó, 
olló
Lepel (paravánnak)

A gyerekek olvassák fel újra a mesét szakaszonként! Ki az új szereplő? 
Az új szereplő neve kerüljön fel a táblára, készítsük el a láncmese folyamatábrá-
ját (maguk a gyerekek is írhatják):

kis madár → kóró → kecske → farkas → erdő → tűz → víz → bika → furkó → féreg 
→ kis kakas

Majd beszéljük meg:
• Miért történik a mesében ez a sorozatos elutasítás? 
• Mi derül ki a válaszokból?
• Mi fordítja meg a helyzetet? 
• Kitől jön a fordulat? 
A kis kakas menti meg a kis madarat – a kicsi is lehet jelentős, a kicsi is válhat 
hőssé vagy megmentővé.

3.1c Új szólánc 
Végül próbáljuk ki ezt az új szabályt, és alkossunk vele szóláncot! Ki segít 
kinek? (A szóláncba kerülhetnek mesei vagy valóságos szereplők, lehetnek álla-
tok, emberek, természeti jelenségek is.)

Vedd figyelembe!
Rokon szerkezetű a Chád Gádja – Egy gödölye története című zsidó mese a 
Peszachi Haggádából, amit az októberi második téma Nemzetiségi forgójában 
dolgoztunk fel.
Rokon szerkezetű láncmesék találhatók a 3. osztályos állami olvasókönyvben is, 
utóbbi kettő ugyanez a mese, csak másik szövegváltozatban, illetve „modern” 
átiratban:

A macska és az egér (Arany László): I/50-51. o.
A kóró és a kismadár (Arany László): I/132-133. o.
Kismadár és kóró (Várszegi Adél): I/134-136. o.

Kapcsolódó
Bibliai párhuzam az irgalmas samaritánus példázata (Lukács 10,25–37), ami szin-
tén láncszerűen mutatja meg (csak kevesebb láncszemen keresztül) az elutasítás, 
majd segítség kapcsolatát.
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3.1d Meselánc bábokkal 
A gyerekek csoportmunkában rajzolják meg és készítsék el a mese szerep-
lőit síkbábként, majd készüljenek fel a mese bábos előadására!

Végül a csoportok elbábozhatják egymásnak a mesét.

Vedd figyelembe!
A csoportok hatékony munkáján múlik, marad-e idő óra végén az előadásra is. 
Ha nem, és „csak” párhuzamos munka zajlik, az is bőven elég a mese alkotó 
befogadásához.

A bábjáték történhet spontán és redukált szövegmondással is. Nem lehet célunk 
ilyen rövid idő alatt a vers memorizálása.
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Móra Ferenc: A pártfogók

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Tábla, kréta vagy filc
Fele sem igaz kártyák 
(online)
Eszközök, anyagok a 
gyurmázáshoz vagy 
agyagozáshoz
Egyéb természetes 
anyagok

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Fedezzük fel a látszó-
lag értéktelen értékeit, 
konkrétan egy kivágandó 
fa esetében.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Érvek-ellenérvek 
gyűjtése
Szómagyarázat
A mű olvasása és értel-
mezése, a fa értékéinek 
felsorolása

A pártfogók
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó és 

formaalkotó, téralakító óra 
(magyar, vizuális kultúra)

Egy öreg, haszontalannak tűnő fát kivágni nem nagy ügy, gondol-
juk ma is. Gyakran hallunk indokolatlan fakivágásokról. A feldol-
gozandó történet segít megérteni, hogy a fa más élőlényeknek is 
élőhelye, és ameddig lehet, inkább gondozásra szorul.

Áttekintő vázlat
4.1 Egy fa pártfogói  45 perc 

4.1a Érvek-ellenérvek  10 perc
4.1b Fele sem igaz!  10 perc
4.1c Az öreg fa érvei  25 perc

4.2 Formázás, téralakítás  45 perc 
Összesen:  2x45 perc

A formázás előkészületeit, az anyaggyűjtést hamarabb kezdjük el, 
ha különböző természetes anyagokkal is ki akarjuk egészíteni a 
kisplasztikákat! Az agyag beszerzése sem egyszerű, de érdemes 
utánajárni.

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Egy fa pártfogói  

4.1a Érvek-ellenérvek 
Olvassuk fel a gyerekeknek Móra Ferenc: A pártfogók című elbeszélésének 
az elejét (a második bekezdés végéig: „fejszét fogok a tövedre”)!
Tisztázzuk, hogy a vadalmafa gyümölcse kesernyés, savanykás, emberi fogyasz-
tásra nem igazán alkalmas!
A gyerekek gyűjtsék össze, hogy mi szól vagy szólhat a fa kivágása mellett, és mi 
szól vagy szólhat egy (bármilyen) fa kivágása ellen! Az érveket és ellenérveket 
kulcsszavakkal írjuk fel a táblára!
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MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tábla, kréta vagy filc
Fele sem igaz! kártyák 

JEGYZETEIM

4.1b Fele sem igaz! 
A mesében több régies, nehezen érthető szóval találkoznak a gyerekek. A 
szómagyarázatot Fele sem igaz! játékkal (Reftantárról elérhető) oldhatjuk meg: 
Minden szóhoz adunk három definíciót, amiből kettő hamis, és egy igaz. Külön 
lapokra nyomtassuk ki a cédulákat! A vállalkozó kedvű gyerekek külön-külön 
elolvassák, majd a többiek szavazással döntenek, hogy melyik a jó megoldás. 

Pártfogó
a.) Fogójáték, amely során párt alkotnak a játékosok
b.) Védelmezője, segítője valakinek, aki bajban van
c.) Az országgyűlési választás esetén a pártja által kirendelt képviselő

Gúnyája
a.) Afrikai állatok, a gnúk falkája
b.) Valakinek a gúnyolódó kedve
c.) Valakinek a rongyos, szegényes ruhája

Zsellérkedik
a.) A böllér mellett segédkezik, szolgamunkát végez
b.) Zselés, kocsonyás ételt fogyaszt
c.) Szegény földműves munkáját végzi 

Papucsos família
a.) Papucskészítő család
b.) Békák, békacsalád
c.) Törökök gúnyneve, mert mindig papucsban jártak

Tollszár
a.) Régi íróeszköz tartozéka
b.) Madártoll szára
c.) Régi tolltartó neve

Takács
a.) Szövőmester
b.) Káposztasavanyítással foglalkozó atyafi
c.) Országbíró

Motolla
a.) Vadmotoros, nagy sebességgel közlekedő 
b.) Fonalat göngyölítő, kézzel forgatott munkaeszköz, kalimpáló mozgás
c.) Tollal őröl, forgó, ismétlődő mozgást végez 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Térlátás fejlesztése, a fa 
mint élőhely téri képze-
tének alakítása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Formázás, téralakítás
Kiállításrendezés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Eszközök, anyagok a 
gyurmázáshoz vagy agya-
gozáshoz
Egyéb természetes 
anyagok

Napáldozat
a.) Ősi istentiszteleti forma
b.) Orvosi szakszó arra a betegre, aki túl sokat napozik és leég
c.) Napnyugta

Dolmány
a.) Mellényféle, díszes ruhadarab
b.) A pipadohány neve Szeged környékén
c.) Szekrényféle tároló bútor

Variáció
Kivetítve lehet értő olvasási gyakorlat is, de úgy kevésbé vicces.

4.1c Az öreg fa érvei
Olvassák el a gyerekek végig Móra Ferenc: A pártfogók című elbeszélését! 
Figyeljék meg a Fele sem igaz! játék szavait a szövegben!
A történet olvasása után ismételjük át a szavak helyes jelentését!

Majd sorolják fel a gyerekek a pártfogókat, és mondják el azt is, hogy miként 
fogták a vadalmafa pártját!

békacsalád → fa tövén lévő lyukak
pók → póktojások a fa oldalán
rigócsalád → fészek a fa hegyén
fa termése → egyetlen termő ág

Miért nem vágta ki végül az író a vadalmafát? Soroljatok érveket!

Kapcsolódó
A történet bibliai párhuzama Jézus terméketlen fügefáról mondott példázata, 
amikor a vincellér haladékot kér a fügefának a gazdától (Lukács 13,6–9).

4.2 Formázás, téralakítás 

A gyerekek gyurmából vagy agyagból formázzák meg a fát és/vagy a pártfogókat 
(Móra Ferenc: A pártfogók)! Felhasználhatnak egyéb anyagokat: ágakat, botokat, 
fonalat, drótot, madártollat, pihét, kavicsot, egyéb gyűjtött anyagot is.

Az elkészült művekből rendezzünk be kiállításként egy kis vadalmafaligetet!
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Kollár Árpád: 
Ki mondta?
Csorba Piroska: 
Ami nem tanulható

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Babzsák 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Fedezzük fel, hogy nem 
csak az iskolai tanulás 
vezet tudáshoz.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szó- és gondolatlánc
Vers olvasása és értel-
mezése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Babzsák 

JEGYZETEIM

Ki mondta?
45 perces komplex szövegfeldolgozó óra bibliai 

kapcsolódással (magyar, hittan, kreatív írás)

Az állatok honnan tudják, amit tudnak? Ha rácsodálkozunk a 
természetre, egy sereg kérdést feltehetünk és a kérdéseinknek 
nem lesz vége. Ahogy a világnak, a teremtmények sokaságának 
és csodáinak sincs vége, talán ez a Teremtés legnagyobb csodája. 
A két vers erre a titokra nyit kaput a befogadóban. Célunk, hogy 

a gyerekek felismerjék és elfogadják ezt a kinyílást, és teljenek meg ők is kérdé-
sekkel, rácsodálkozással és hálaadással.

Áttekintő vázlat
5.1 Tanulás, másképp  20 perc 

5.1a Mit tudunk, mit tudnak?  10 perc
5.1b Ami nem tanulható  10 perc

5.2 Kérdések és válaszok  25 perc 
5.2a Ki mondta?  5-10 perc
5.2b Mit alkotott még Isten?  5 perc
5.2c Hálaadó imádság írása  10-15 perc

Összesen:  45 perc

A bevezető játékhoz szükség van egy babzsákra, amit egy plüssál-
lat is helyettesíthet.

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Tanulás, másképp  

5.1a Mit tudunk, mit tudnak? 
A gyerekek körben ülnek, a pedagógus dobja nekik a babzsákot. Aki el-
kapja, mondjon valamit, amit tud, ami nagyon jól megy neki!

Majd amikor a babzsákot dobjuk, egy-egy állat vagy növény nevét mondjuk. Ők 
vajon mit tudnak jól? Sokféle nevet mondjunk, de szerepeljenek köztük azok is, 
amelyek Csorba Piroska versében megtalálhatók: rigó, fecske, macska, hal, rózsa, 
méhek, pillangók!
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JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék 
fel, hogy kéréseinken 
keresztül is Istenre és 
teremtett művére cso-
dálkozhatunk rá

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása és értel-
mezése Kérdőszavak 
kigyűjtése, bibliai párhu-
zam felismerése
Kreatív írás: hálaadó 
imádság próza vagy 
szabadvers formában 
(gondolatritmus)

5.1b Ami nem tanulható 
Olvassák el a gyerekek Csorba Piroska: Ami nem tanulható című versét, 
majd beszéljük meg, mi mindent tudnak az állatok maguktól!
Ezek után beszélgessünk arról, mit tud az ember önmagától, mi az, amit nem 
tanítanak meg neki! Honnan tudjuk ezeket a dolgokat?

Problémafelvetés: Csak az iskolában van tanulás? 
• Amikor csak ellesünk és utánzunk valamit, az nem tanulás? 
• Amikor kipróbálunk valamit, és ha sikerül, megismételjük, az nem tanulás?
• Hogyan tanul a kisbaba járni, beszélni? 
• Hogyan tanulunk az iskolán kívül?

Vedd figyelembe!
Az állatok is tanulnak, amint az Móra Ferenc: Madarak iskolája című írásából 
kiderül (lásd a 2. tanegységben). Az állatok tanulása mégis más, mint az embe-
ré, aki sok mindent az iskolában tanul meg. Csorba Piroska a „maguktól” tudást 
(indirekt tanulást) állítja szembe a direkt tanulással.

5.2 Kérdések és válaszok  

5.2a Ki mondta? 
A gyerekek olvassák el Kollár Árpád: Ki mondta? című versét, és válaszol-
janak a címben feltett kérdésre! Gyűjtsék össze a versben található összes kérdés 
indító szavait:

Honnan van…
Ki mondta…
Ki akarta…
Ki hagyja…

A kérdésekre ki tudja a választ?
Ki lehet ez a mindent alkotó (és tudó)? (Isten)

Kapcsolódó
Jób könyve hasonlóan sorolja kérdéseit, amikor a Teremtő nagyságára, fenségére 
akar rámutatni. Ez a kérdéssorolás a Biblia jellemző gondolatritmusa, fokozó, épít-
kező jelleggel. (Lásd többek között: Jób 38,22–41; 39,26–30; vö. Példabeszédek 30,4!)

5.2b Mit alkotott még Isten? 
A Teremtés hét napja című tankocka segítségével elevenítsük fel a terem-
tés napjait (elérhető a Reftantáron)!
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JEGYZETEIM

5.2c Hálaadó imádság írása 
Írj egy rövid, hálaadó imádságot, amivel kifejezed, milyen dolgokért vagy 
különösen hálás Isten teremtett világából.
Írhatod folyamatos szövegként, de sorokba is tördelheted, mint egy verset. 
A megismert két vers jól bemutatja, hogy egy versnek nem kell feltétlenül 
rímelnie és szabályos sorokba rendeződnie. Elég, ha a gondolatok, a kifejezések 
ismétlődnek benne.

Variáció
A feladatot előkészíthetjük egy szóláncjátékkal. 
Folytassátok a sort!
Köszönöm Istenem a tengert, mert imádom a mélytengeri halakat.
Köszönöm Istenem, hogy van kezem, mert nagyon szeretek rajzolni.
Köszönöm Istenem a kiserdőt, mert olyan jó benne sétálni. Stb.

Vedd figyelembe!
A gondolatritmus, ami a szabadversnek és zsoltárimának is „motorja”, próza és 
versformában is ugyanúgy hat. A műfaji megkülönböztetést nem kell a gyerekek-
nek tudni. Ám a gondolatok ismétlődése, a gondolatritmus is olyan dolog, ami 
könnyen, szinte „magától” megy, nem kell tanulni. Nem is kell félni tőle. És nem 
„szóismétlés”, nem fogalmazási hiba. Mértékkel lehet élni vele.
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Miklya Zsolt: Kúszósap-
kás csuszka
Szepesi Attila: Fészekra-
kó őszapók
Nemes Nagy Ágnes: 
Láttam, láttam
Géczi János: Gólya-vers 
Géczi János: Rigó-vers

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Füzet, íróeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Egy-egy madárkarakter 
megfigyelése, versek 
általi befogadása és az 
alkotó figyelem aktiválá-
sa további feladatokban.

Madárportrék
45 perces komplex szövegfeldolgozó óra szöveg- és 
képalkotással (magyar, kreatív írás, vizuális kultúra)

A madarak többnyire karakteres állatok, amit a neveik is elárul-
nak. A „beszélő nevek” elég költőiek, így gyakran élnek a nevek 
és karakterek adta játékkal maguk a költők is. Három különböző 
vers-madárportrén keresztül figyelhetik meg a gyerekek a lírai 
ábrázolás sajátosságait, és tapasztalataikat önálló megfigyelés és 

ábrázoló feladat során alkalmazhatják.

Áttekintő vázlat
6.1 Madárportrék  45 perc 

6.1a Beszélő madárnevek  15 perc
6.1b Versportrék  15 perc
6.1c Költői eszközök  10 perc
6.1d Madárportré  5 perc

Összesen:  45 perc

A verseket a madárkarakter alapján választják ki a gyerekek, ami 
jó megfigyelési lehetőség a pedagógus számára, a gyerekeknek 
pedig nagyobb esély a beleélésre.
A házi feladat ellenőrzésére a következő órákon kerülhet sor.

FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Madárportrék 

6.1a Beszélő madárnevek 
Oldjuk meg a Madárportrék című tankocka feladatát (elérhető a Reftantá-
ron)! A képe alapján milyen nevet adnál ennek a három madárnak?

A képeket kinagyítva ötletelhetünk közösen, de egyéni névadó játék is lehet, amit 
a képek megtekintése után megbeszélünk. Ebben az esetben a gyerekek sor-
számmal ellátva írják le madárneveiket!
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Névadó játék
Képek, videofilm megte-
kintése
Vers néma olvasása és 
értelmezése
Hangos, kifejező olvasás
Költői eszközök megfi-
gyelése, ritmizálás
Házi feladat: madárport-
ré írásban, rajzban

JEGYZETEIM

Végül mondjuk el valódi nevüket:
1. (fehér keretben) csuszka
2. (zöld keretben) őszapó
3. (lila keretben) lappantyú

A képek alapján fejtsük meg, miért pont ezt a nevet kapták a madarak!

Vedd figyelembe!
„Beszélő nevekről” van szó, amelyek a madarak egy-egy tulajdonságát jelenítik meg 
hangulatfestő vagy képi többletjelentéssel. Ha utánakeresünk, ezt olvashatjuk róluk:
csuszka: „A csuszka fákon él, nevét is onnan kapta, hogy akár fejjel lefelé is 
haladva mintegy »csúszkál« a fatörzseken. A csuszkák képesek fejjel lefelé is táp-
lálkozni, ahogy haladnak lefelé a fatörzseken, ugyanúgy, mint, amikor épp felfelé 
kúsznak a törzsön.”
őszapó: „Feje fehér, nagyon emlékeztet a galambősz apóra, innen van az őszapó 
neve.”
lappantyú: „Kiváló rejtőzködő, tollainak színe a fa kérgéhez hasonló, így nagyon 
nehéz észrevenni akár a talajon költő, akár a fák ágain nappalozó madarat.”

Variáció
Figyeljük meg a csuszka mozgását! Így jobban megértjük, miért kapta ezt a nevet?
Az őszapóra is érdemes rátekinteni további képeken keresztül, köztük a különös 
alakú fészek képét is láthatjuk (a videók elérhetők a Reftantáron).

6.1b Versportrék 
Egyéni, választásra épülő feladat következik:
Melyik madár tetszett a legjobban? Olvasd el a róla szóló verset!
Versek:

Miklya Zsolt: Kúszósapkás csuszka
Szepesi Attila: Fészekrakó őszapók
Nemes Nagy Ágnes: Láttam, láttam
Géczi János: Gólya-vers
Géczi János: Rigó-vers

• Keresd meg, hogy a vers alapján mi derül ki a madárról!
• Mivel játszik a költő (vagy a madár)?
Készülj fel a vers felolvasására!

Olvassa fel a verseket egy-két önként vállalkozó gyerek!
• Versről versre beszéljük meg, hogyan mutatja be a madarat a költő! Milyen 
tulajdonságát emeli ki? Mivel játszik?
• Hogy néz ki a „kúszósapka”? 
• Mire jó a kucsma bolyha?
• Hogy lehet rejtőzni a fekete égen? („még feketébben”)
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6.1c Költői eszközök 
Figyeljük meg, hogyan ábrázolnak a költők a szavaikkal:

Számoljuk meg, hány szótagosak Miklya Zsolt: Kúszósapkás csuszka című versé-
nek sorai! Van-e kivétel? Keressünk a versben rímeket!

Szepesi Attila: Fészekrakó őszapók című versének sorai milyenek? Találunk-e 
benne rímeket? Ennek a versnek mi a szabálya? (Szabálytalan, élőbeszédhez 
közelítő „szabadvers”.)

Milyen ritmus lappang a lappantyús versben? 
Ezt érdemes jobban megfigyelni. Soronként tapsolhatjuk a ritmust:

Láttam, láttam lappantyút!   –  – | –  – | –  –  –
Éjszaka, erdőn meglestem,   – U U | –  – | –  –  –
róka-vadásszal kettesben.   – U U | –  – | –  –  –

Nem volt ottan lámpa, se ház,   –  – | –  – | – U U –
mentünk: én meg a róka-vadász,  –  – | – U U | – U U –
akkor az égen, fekete égen   – U U | –  – | U U U | –  – 
valami röppent még feketébben,  U U U | –  – | – U U | –  –
valami röppent: lappantyú!   U U U | –  – | –  –  –
Két szeme lángja két pici lámpa,  – U U | – U | – U U | – U 
gurgula-hangja úszik utána.  – U U | – U | – U U | – U
 
Ketten láttuk, senki más,   –  – | –  – | – U –
ketten: én meg a róka-vadász.   –  – | – U U | – U U –

Vedd figyelembe!
Nemes Nagy Ágnes: Láttam, láttam című versében döntően az időmérték alakít-
ja a ritmust, főleg daktilusokkal, spondeusokkal játszik a költő. De három rövid 
(tribrachisz) és három hosszú szótag (molosszus) is gyakran előfordul, ami sejtel-
mesebbé teszi a vadászatot.
A verstani fogalmakat nem kell megismertetni a gyerekekkel, elég, ha élvezik a 
ritmizálást, és jó gyakorlatot szereznek benne.

6.1d Madárportré 
Házi feladatként adható a következő feladatsor, mivel megfigyelésre épül:
Nézz körül a házatok tájékán, és figyeld meg a madarakat! Válassz ki egyet, és 
mutasd be egy rövid írással!
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Írhatsz a madárról
• szabadverset 
• dallamos, ritmusos verset, 
• vagy próza-jellemzést.
Le is rajzolhatod.

Variáció
Jól rajzoló, érdeklődő gyerekek betűgrafikával is elkészíthetik a madárportrét 
Géczi János: Gólya-vers, Rigó-vers című képversei nyomán. Lásd bővebben az 
Egyéb ötletek Madár-betűportré című feldolgozását (7.1)!
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JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Betűforma és madárka-
rakter kapcsolatának, 
hasonlóságának felfe-
dezése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Képversek megfigyelése, 
beszélgetés
Képversek alkotása ma-
dárnevekből

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, írólap, rajzesz-
közök

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A madárhangok hangzós 
és „színes” világának 
megmozgatása több 
érzékszerven keresztül.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása és értel-
mezése
Információk keresése 
ismerettartalmú szöve-
gekben
Hangpróba: hanghatások 
ritmushangszerekkel
Hangok és színek 
kapcsolata, színskála 
festéssel

Egyéb ötletek
FELADATOK LEÍRÁSA

7.1 Madár-betűportré

Figyeljük meg Géczi János: Gólya-vers, Rigó-vers című képverseit a gyerekekkel, 
és beszélgessünk:
• Tetszenek-e ezek a madárportrék? Miért?
• Kifejezik-e a madár karakterét? Hogyan jellemzik a madarat? 
• Hogyan használja fel a madár nevét, a kezdőbetű formáját az ábrázolásban a 

költő? 

Milyen madarakat, madárneveket lehetne még hasonló képi játékkal ábrázolni? 
(Például lappantyú, ökörszem, cinke, veréb, vadliba, sas stb.)
Próbáljátok ki! Készítsetek ti is madár-képverseket betűgrafikával!
(A betűgrafikára egy teljes rajzórát is rászánhatunk.)

7.2 Madárhang- és színskála  

Olvassuk el Áprily Lajos: Koncert című versét a Reftantáron! 
A gyerekek keressék meg a versben a madárneveket! 
Kis csoportokban keressék meg a madarak leírását madárhatározóban, madaras 
könyvben (minden csoport kapjon egyet)!
• Melyik madárnak milyen hangja van? 
• Milyen hangutánzó szavakkal, kifejezésekkel lehet a hangjukat utánozni?
• Mi az a kasztanyetta? 
• Milyen hangszerekkel, hangadó eszközökkel (tárgyakkal) tudnátok a madarak 

hangját visszaadni? 
Rendezzetek madárhangutánzó hangpróbát! A munka folyhat tovább kis csopor-
tokban, aminek végén bemutatják egymásnak a csoportok a madárhangokat.

A hangokhoz milyen színek társulhatnak? Fessenek a gyerekek temperával vagy 
vízfestékkel minden madárhoz egy színskálát azokból a színekből, amelyek a 
madárra jellemzők, illetve amilyen színhatást keltenek bennük a madárhangok! 
Például: melyek a „halk” színek, vagy a „cserregő” vagy a „rikoltó” színek?
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MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Csoportonként egy 
madárhatározó, madaras 
könyv (például: Európa 
madarai)
Ritmushangszerek, hang-
adó tárgyak
Rajzlap, anyagok, eszkö-
zök a festéshez

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Egy különös hangulatú 
madaras este átélése 
a vers befogadásával, 
képalkotással.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása és értel-
mezése
Képi információk keresé-
se könyvekben
Papírapplikáció, papír-
kollázs készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Csoportonként egy 
madárhatározó, madaras 
könyv (például: Európa 
madarai)
Anyagok, eszközök a 
papírapplikációhoz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Dráma és humor átélése 
versek által, alkotó alkal-
mazása versírásban.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Rímkitaláló játék
Zenehallgatás, 
Rímkeresés, versírás

JEGYZETEIM

Variáció
A hangpróbához hangszerkészítést is kapcsolhatunk, ami során egyszerű sípok, 
ritmushangszerek készíthetők.

7.3 Madaras este  

Olvassuk el Buda Ferenc: Esteledik című versét a Reftantáron! 
Majd mutassuk be a versben szereplő madarak röpképét (kitárt szárnyú 
árnyképét), vagy csoportmunkában keressék ki azokat a gyerekek egy madárha-
tározóból, madaras könyvből!

Beszéljük meg, milyen színek szerepelnek a versben, illetve milyen színekkel 
festenénk meg mi egy ilyen estét!
Készítsenek a gyerekek papírapplikációt, papírkollázst a lemenő napban madár-
sziluettekkel! Csoportban is dolgozhatnak, akkor kevesebb idő alatt is hatékony 
munkával készülhet el a kép.

7.4 Madárrímek és badarok

7.4a Madárdrámák 
Rímkitaláló: Devecseri Gábor: Állatkerti útmutató című versének egy-
egy jellemző versszakát olvassuk fel találós kérdésként, a páros rímek második 
rímszava nélkül! A gyerekek feladata, hogy a hiányzó helyre kitalálják a megfelelő 
rímszót (több jó megoldás is elképzelhető).

Mért tanulnak a kis vércsék? 
Azért, hogy a leckét ………….. (értsék). 
Tanítójuk egy hasas, 
pápaszemes, lomha …….. (sas).
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Madarak megeleveníté-
se, „érzékítéssel” való 
kiemelése az informáci-
ók világából. 

– Mondja, kedves csalogány,
miért olyan …………….. (halovány)?
– Elhagyott a kedvesem,
éjjel-nappal …………….. (keresem).

Bródy János feldolgozta a vers néhány (más) részletét, amelyet Koncz Zsuzsa 
előadásában megnézhetünk együtt, majd a Bródy-dallamra megtanulhatjuk éne-
kelve is a többi, madarakról szóló versszakot is.
(Elérhető a Reftantáron.)

7.4b Badar madarak 
Folytassuk a rímkitalálót Varró Dániel: Badar madárhatározó című versé-
nek egy-egy versszakával, majd olvassuk el a többi versszakot is!

Szép madár a szalakóta,  
ám fölöttébb …………. (kelekótya).  
Nem pisilt már ………….. (hetek óta),  
szép madár a szalakóta. 

Szép madár a vörösbegy,  
nincsen rajta ………….. (fölösleg).  
Kedvence a …………… (rumos meggy),  
szép madár a vörösbegy. 

Rímalkotó játék
Keressenek a gyerekek további közismert és kevésbé ismert, érdekes madár-
neveket a madárhatározóban! Majd keressenek a madárnevekhez illő érdekes, 
vicces rímszavakat! 
Ha jól megy a rímkeresés, alkothatnak a segítségükkel rövid, 2-4 soros kis verseket.
Végül olvassák fel a vállalkozók a madárverseket!

7.5 Madárhang-lista

A madárhangok sokféleségét nyelvünk hangutánzó szavakkal őrzi. Hermann Ottó 
gyűjtése alapján ilyen sokféleképpen szólnak a madarak. Olvassuk fel versként A 
madár szava értelmezve című felsorolást a Reftantárról!

Madárutánzó
Válassz egy madarat a felsoroltak közül! Utánozd a madár hangját és mozgását! 
Keress a madárról képet, videofilmet, leírást az interneten! Rajzold le a rá jellem-
ző helyzetben és pózban a madarat! 
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Hangos olvasás, hang-
utánzók megfigyelése
Mímes, mozgásos játék
Információk gyűjtése, 
könyvtár- és internet-
használat
Karakteres madárrajz

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, rajzeszközök

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A madarak szerepében 
szimbolikus átélése a 
segítségnyújtásnak.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mesehallgatás
Madarak képének meg-
figyelése, párosítása a 
nevükkel
Dramatikus olvasás és 
feldolgozás, vagy bábké-
szítés, bábjáték

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Madárhatározó, madaras 
könyv 
Rajzlap, rajzeszköz
Olló, ragasztó, hurka-
pálca, szalmaszál vagy 
szívószál

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Mozgás útján átélni egy 
madártulajdonságot.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos helyfoglaló 
játék

JEGYZETEIM

Madárcsalád élete
Néhány fős kis csoportokban válasszatok ki egy-egy madarat! Játsszátok el a ma-
dárcsalád életét! Például amikor etetik a fiókát, vagy tanítják röpülni. A madarak 
csak mozgással és madárhangokkal kommunikálhatnak.

Vedd figyelembe!
A feladatsor átvétel Miklya Zsolt: Játékkosár című könyvéből (Parakletos 
Könyvesház, 2015).
Komplex természetismereti-nyelvi-művészeti óra, órablokk építhető rá, akár 
könyvtár- vagy internethasználattal is egybekötve.

7.6 A fecske és barátai

Olvassuk fel a gyerekeknek Kormos István: A fecske meg a szalmaszál című me-
séjét a Reftantárról, ami a mesesarok egyik tavaszi meséje lehet! 

Melyik az az öt madár, akik a mesében szerepelnek? Fel tudjátok sorolni? – vil-
lásfarkú fecske (füstifecske), sárgarigó, búbos banka, bajszos sármány, szénfejű 
cinke (széncinege)

Keressük meg a versben szereplő madarakat egy madárhatározóból, madaras 
könyvből, vagy párosítsák a gyerekek a nevüket a képükkel a Fecskemese című 
tankockán, a Reftantáron! A színre lépés sorrendjében sorba is állíthatják őket.

A mű alkalmas rá, hogy dramatizáljuk, vagy bábokat készítsünk hozzá és elbáboz-
zuk. Síkbábok készítésére egy teljes rajzórát is rászánhatunk, ahol a gyerekek 5-6 
fős kis csoportokban dolgozhatnak.

7.7 Fészekfoglaló kakukk

Kiváló energetizáló játék, alkalmas tematikus órablokk, szabadtéri témanap be-
vezetésére. Tanítási óra is indulhat az udvaron egy fészekfoglaló játékkal.
Játékleírás: Csukás István: Kakukkjáték (elérhető a Reftantáron).
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Miről szól 
ez a téma? 

Miért fontos 
nekünk?

Mit szeretnénk 
elérni?

A barát/testvér fogalmának differenciálására 
törekszünk a feldolgozott irodalmi szövege-
ken keresztül. Abban az értelemben is, hogy 

megmutassuk a kapcsolatok árnyoldalát, de az 
összetartozás erejét is. Ez nem megy másképp, 

mint az empátia fejlesztésével, az érzékszervek, 
teljes személyiség bevonásával.

A barátok/testvérek jól ismerik, hibáikkal 
együtt szeretik és kiegészítik egymást. Ősi 

bölcsesség, hogy „van olyan barát, aki ragasz-
kodóbb a testvérnél.” És „mindig szeret a barát, 
de testvérré a nyomorúságban válik.” (Példabe-
szédek 18,24; 17,17) Azt látjuk tehát, hogy a fo-
galmak is kiegészítik egymást, és legteljesebb 
a kapcsolat, amikor a barát testvérré, a testvér 

baráttá válik.



FELDOLGOZOTT MŰVEK
Mosonyi Aliz: Jó barátok 
boltja
Széchey Rita: Kintsugi
Ladik Katalin: A barát-
ságról

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Kendő

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Internet, projektor, 
hangfal

Rajzlap, írólap, rajz- és 
festőeszközök
Színes papírok, csoma-
golópapírok, újságok stb.
Olló, ragasztó, gyurma

JEGYZETEIM

Egymás szavát is…
2x45 vagy 3x45 perces komplex témafeldolgozó 

órablokk
 (magyar, dráma, kreatív írás, vizuális kultúra)

A barátság kincs, ugyanakkor törékeny dolog. Könnyebb képek-
kel, hasonlatokkal körülírni, mint definiálni. Az írók és költők 
ezért használnak annyi képet, hogy kifejezzék a nehezen elmond-
hatót. A gyerekek most elég sok képpel találkozhatnak, melyeken 
keresztül a barátság lényegéhez közelíthetünk.

Áttekintő vázlat
1.1 Társfelismerők  20 perc 

1.1a Megismerem a hangodat  10 perc
1.1b Ismerlek téged  10 perc

1.2 Jó barátok boltja  25 perc 
1.2a Olvasópárok  10 perc
1.2b Ha én azt mondom  5 perc
1.2c Jóbarát-párbeszéd  10 perc

1.3 Kintsugi  20 perc 
1.3a Fele sem igaz  5 perc
1.3b Barátság-tétel  15 perc

1.3 Barátság-hasonlatok  25 perc 
1.3a A barátságról  10 perc
1.3b Képalkotó barátság  15 perc

1.4 Barátság-képek  20-45 perc 
Összesen:  2x45 vagy 3x45 perc

Legnagyobb előkészületet az órablokk összeállítása igényel, mi-
vel alternatív lehetőségeket is tartalmaz. A csoport befogadóké-
pessége és időkeretünk függvénye, hogy miből mennyit dolgo-
zunk fel, mihez ragaszkodunk, mihez nem. A következő tanegység 
órái is ide kapcsolhatók, akár az órablokk folytatásaként, akár 
egy barátság-sorozat következő részeként (másik napon).

A képalkotáshoz érdemes minél több lehetőséget adni a technika, anyagok kivá-
lasztására.
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Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

1. 
tanegység



JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Jégtörés, a téma elő-
készítése és egymásra 
hangolódás.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Érzékszervi, felismerő 
játékok

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Kendő

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Szerezzenek a gyerekek 
tapasztalatot: Miről is-
merhető fel a jó barát?

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Páros olvasás, szöveg 
értelmezése
Szólás értelmezése
Asszociációs nyelvi játék, 
mondatlánc
Párbeszédalkotás párban

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Képrejtvények (online)

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Társfelismerők

1.1a Megismerem a hangodat 
Bevezető játékként játsszunk szembekötősdit! A bekötött szemű játékos 
igyekszik elkapni valakit, és ha sikerül, megkérdi: „Ki vagy?” Az illető elváltozta-
tott hangon mond egy másik nevet (nem a sajátját), vagy állathangon válaszol. A 
kérdező megpróbálja kitalálni, ki az. Addig keresgél, amíg valakit fel nem ismer.
A szembekötősdi forrása Csukás István: Megismerem a hangodat című játéka, a 
teljes játékleírás elérhető a Reftantáron.

1.1b Ismerlek téged 
A gyerekek válasszanak párt maguknak, ha lehet, a barátjukat! Álljunk tá-
gas körbe úgy, hogy a párok egymástól távol legyenek (nem feltétlenül szemben)! 
A gyerekek kössék be vagy csukják be a szemüket, és nyújtsák ki előre a kezüket! 
Csukott szemmel, mindenki egyszerre induljon el a barátja irányába! Lassan, óva-
tosan haladjanak a gyerekek, és ha „beleütköznek” valakibe, óvatosan tapogas-
sák ki az arcát! Ha valaki úgy érzi, megtalálta a barátját, kiáltson fel:
− Ismerlek téged! Te vagy (és mondja a felismert személy nevét)! 
Ha eltalálta, a barátja hangosan megerősíti (Igen, én vagyok!), és neki is ki kell 
mondania, ki az, aki rátalált. Ha felismerték egymást, és kimondták egymás ne-
vét, kinyithatják a szemüket, nyertek.
A párok egymás mellé üljenek le, mert a továbbiakban együtt fognak dolgozni!

1.2 Jó barátok boltja  

1.2a Olvasópárok 
Olvassátok el párban Mosonyi Aliz: Jó barátok boltja című szövegét!
Beszéljétek meg egymás közt:
• Honnan tudjuk, hogy a két boltos valóban jó barát volt?
• Hallottátok már a szólást, hogy „a veséjébe lát”? Vajon ez mit jelenthet?
• És az, hogy „kitalálják egymás gondolatát is”? Vagy „egymás szájából veszik ki a 

szót”?

Vedd figyelembe!
A feladat lehet csak spontán beszélgetés is, ha a pedagógus úgy érzi, hogy a pá-
rok önállóan, rávezető kérdések, játék nélkül is meg tudják beszélni a lényeget. 
Ebben az esetben a páros beszélgetést zárhatja közös megbeszélés, a szólások 
értelmezésével, amiben segítenek a kivetíthető képrejtvények (elérhetők a Ref-
tantáron).
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A párok jussanak közös 
felismerése a barátság-
gal kapcsolatban.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Igaz-hamis állítás eldön-
tése
Szöveg olvasása és 
értelmezése párban, 
lényegkiemelés

JEGYZETEIM

1.2b Ha én azt mondom 
Játsszunk asszociációs játékot! Kinek mi jut eszébe egy-egy szóról?
A pedagógus kezdjen el egy mondatot, a gyerekek minél több kiegészítési lehető-
séget mondjanak!
Például: Ha én azt mondom hóesés…

te azt mondod: …menjünk szánkózni!
…építsünk hóembert!
…maradjunk a szobában, és olvassunk!
…főzzünk teát! Stb.

Két-három példa után a gyerekek maguk vessenek fel hasonló mondatkezdése-
ket, és a többiek válaszoljanak rá!

1.2c Jóbarát-párbeszéd 
Képzeljétek el, hogy ti vagytok a két jó barát! Mit dúdolgatnátok közösen? 
Alakítsatok ki hasonló, rövid párbeszédeket, mint amilyeneket Mosonyi Aliz mű-
vében találtok! A legjobbat, ami leginkább jellemez benneteket, írjátok is le!

1.3 Kintsugi  

1.3a Fele sem igaz 
Szerintetek mit jelent a kintsugi? Mondok három állítást:
A kintsugi…
1. …egy színházi „becenév”. Régen a színpadtérben elhelyezkedő súgók segítettek 

a színészeknek, ha előadás közben elfelejtették a szövegüket. Ma már digitális 
súgórendszer működik, amelynek irányítója egy stúdióból figyeli az előadást, és 
kintről, fülhallgatóján keresztül súgja a színész fülébe az elfelejtett szöveget. A 
stúdió vezetőjét nevezik a színészek viccesen „kintsugi”-nak.

2. …egy japán eljárás, amivel megmentik az eltört porcelánedényeket. De nem is 
akárhogyan, hanem arannyal ragasztják össze a széttört darabkákat. Így a javí-
tás nem marad rejtve, hanem nagyon is látszik, és a végeredmény szebb lesz, 
mint az eredeti volt.

3. …az étkezéshez használatos villa megnevezése, amely azt jelenti: „bolond 
pálca”. Helyesen Kintsu-gi, melyből a kintsu-tag az evőpálcikát jelenti, a gi (ejts: 
dzsi) pedig azt, hogy bolond, érthetetlen. A szó onnan ered, hogy amikor a 13. 
században az európaiak először eljutottak Kínába, és megmutatták az evőesz-
közeiket, a kínaiak nem értették, miért böködik, szurkálják a pálcikával az ételt 
az európaiak, ahelyett, hogy rendesen használnák, mint az evőpálcát.

Melyik magyarázat lehet az igaz? Mindenki döntse el magában!
Aki szerint az első, emelje fel a kezét! Stb.
A választ megtaláljátok a következő történetben is.
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JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Metaforák, „szoros” 
hasonlatok megisme-
résével a gyerekek ké-
pi-szimbolikus gondol-
kodásának fejlesztése 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szövegértő olvasás, 
kulcsszavak, kifejezések 
összepárosítása 
A metaforák gyűjtése és 
alkotása párban

1.3b Barátság-tétel
Olvassátok el Széchey Rita: Kintsugi című történetét párban, majd gondol-
kozzatok el rajta, mit jelent a barátságban a kintsugi! Fogalmazzátok meg közö-
sen, egy mondatban is (mint egy definíciót) a barátság-kintsugi tételt!

Végül beszéljük meg közösen, mire jutottak a párok!

Bevetíthetjük néhány kintsugi-edény képét is (lásd bővebben a Reftantáron).

1.3 Barátság-hasonlatok 

1.3a A barátságról 
Olvassák el a gyerekek Ladik Katalin: A barátságról című versét, és keres-
sék meg a szavakhoz tartozó tagmondatokat!

alma − amit, ketten eszünk meg,
forrás − melyből folyó lesz,
kabát − mely melegít,
titok − mit ketten osztunk meg.

Variáció
Választható: Ladik Katalin: A barátságról – című interaktív feladat
 a fenti képek azonosítására (elérhető a Reftantáron).

1.3b Képalkotó barátság 
Alkossunk mi is ilyen „szoros” hasonlatokat (metaforákat) közösen!
Néhány példa meghallgatása után alkossunk a gyerekekkel meglepő metaforá-
kat/hasonlatokat a barátságról! Például:
A barátságunk napsütés…
− egy üveg kóla…
− rongyos füzet… stb.
Végül a párok maguk írjanak néhány olyan „meglepő” metaforát/hasonlatot, ami 
leginkább jellemzi a barátságukat!

Vedd figyelembe!
A gyerekek még csak hasonlatokról tanultak, ám a metafora lényegében „szoros” 
hasonlat: a hasonlított és a hasonlító azonosításával keletkezik. Tehát „a barát-
ság olyan, mint az alma” helyett azt mondjuk: „a barátság = alma”.
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15
perc

10
perc

25
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A barátság lényegének 
képi megjelenítése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Képalkotás párban

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, rajz- és festő-
eszközök
Színes papírok, csoma-
golópapírok, újságok stb.
Olló, ragasztó, gyurma

JEGYZETEIM

1.4 Barátság-képek

A barátság-hasonlat képi megjelenítése párban valamilyen képzőművészeti tech-
nikával (festő- és grafikai technikák, montázs, kollázs, kisplasztika stb). A feladat 
lényege, hogy a párok együtt tervezzék meg és valósítsák meg a művüket.

Vedd figyelembe!
Ez a feladat kitölthet egy teljes órát, de részfeladatként is alkalmazható. Mini-
mális időigénye 20 perc. Ha nem szánunk rá teljes órát, az órák időkereteit és 
feladatait át kell rendezni, például a Kintsugihoz kapcsolódó feladatok vagy a 
bevezető játékok szűkítésével.
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JEGYZETEIM 

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Turbuly Lilla: Volt egy…
Mészöly Ágnes: Szeretnék 
Luca lenni

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Internet, projektor, 
hangfal

Írólap, rajzlap, rajzeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg 
a versélményeken 
keresztül, hogy egy barát 
elvesztése és a jelenléte 
mit jelent.

Volt egy… 
Van egy barátom

2x45 perces szövegfeldolgozó, 
szöveg- és képalkotó óra 

(magyar, kreatív írás, vizuális kultúra)

A barátság-témát folytatjuk, előbb a veszteség felől közelítve: Mit 
jelent elveszíteni egy barátot. Majd a nyereségre figyelve: Mit je-
lent nekem a legjobb barátom, és mit jelentek én neki. Verseken 
és a legjobb barát írásos, rajzos bemutatásán keresztül tesszük 
személyessé a témát.

Áttekintő vázlat
2.1 Barátság-puzzle  45 perc 

2.1a Bővülő szóstaféta  5 perc
2.1b Verskép-puzzle  20 perc
2.1c Van egy barátom  20 perc

2.2 A legjobb barátom 45 perc
Összesen:  2x45 perc

Ez a két óra az előző tanegység folytatása lehet, de a téma önálló 
feldolgozásra is alkalmas. A két tanegység összevonásával egy 
barátság-témanapot is szervezhetünk.

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Barátság-puzzle

2.1a Bővülő szóstaféta 
Elhelyezkedünk körben, valaki indítja a mondatot, a mellette álló felé 
fordulva mondja, például: Volt egy kabátom… 
Ő is a mellette álló felé fordul, megismétli a mondatot, és megtoldja valamivel, 
például: Volt egy kabátom és egy sapkám… 
A harmadik hasonlóan, például: Volt egy kabátom, sapkám és egy ingem…
A mondat így halad tovább, egyre bővülve, ameddig a játékosok bírják. Ha valaki 
eltéveszti, akkor új mondatot lehet kezdeni.
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a tanegység?

Előkészületek

2. 
tanegység

5
perc

45
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mondatbővítő játék
Vers olvasása és rajzos 
értelmezése 
Verspuzzle, beszélgetés 
csoportkörben
Vers önálló olvasása, 
értelmezése
Beszélgetés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Írólap, rajzeszköz

JEGYZETEIM

2.1b Verskép-puzzle 
Turbuly Lilla: Volt egy… című versében is ilyen Volt egy-ek sorakoznak. Mik 
szerepelnek a sorban? Mi lóg ki a sorból? – Olvassátok el a verset!

Az egyik veszteségről rajzolj egy képet, a legjellemzőbbet, amit a versszak alapján 
el tudsz képzelni! (Gyors skiccet, vázlatos rajzot kérünk.)
Ki melyik versszakhoz rajzolt?
Ez alapján alkossatok csoportokat, úgy, hogy egy csoportban mindegyik versszak-
hoz legyen legalább egy kép! 
A képekből, mint puzzle-darabkákból, rakjátok össze a verset! 

Majd beszélgessetek csoportkörben:
• Melyik veszteség mit jelent? Melyik nyert megoldást? Melyik nem? 
• Hogyan fogadhatjuk a veszteségeinket? Mit tehetünk értük? Mit tehetünk a 

pótlásukra? 
• Mit tehetünk egy elvesztett barátért? Hogyan lehet egy sérült kapcsolatot 

meggyógyítani?
• Mit jelent számotokra egy jó barát? Mit jelent a vele való kapcsolat?
• Mi az a barátság-puzzle? Milyen társakból tudnál összeállítani egy bará-

tok-puzzle-t, amibe te is beletartozol?

2.1c Van egy barátom
Mészöly Ágnes: Szeretnék Luca lenni című versében a barátság nem múlt 
idő. Olvassák el a gyerekek önállóan a verset, és gyűjtsék össze, miért szeretne a 
versben megszólaló személy Luca lenni? 

Majd beszélgessünk:
• Ki lehet a versbeszélő? Mit jelent számára Luca? Miért szeretne Luca lenni? 

Milyen kapcsolat van közöttük?
• És Luca ki szeretne lenni? Találunk-e erre is jelet a versben?
• Kettejük kapcsolata alapján mit tudunk elmondani a barátságról?



276

20
perc

15
perc



JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek mutassák 
be a barátjukat írással, 
rajzzal.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Jegyzetelés: tulajdonsá-
gok gyűjtése
Kreatív írás: jellemzés, 
elbeszélés, portrévers
Egész alakos portrérajz
Felolvasás, képbemutató

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Írólap, rajzlap, rajzeszköz

2.2 A legjobb barátom

Ki a te legjobb barátod? Mutasd be őt írással és rajzzal is!

Előbb jegyzetelj: Gyűjtsd össze a barátod legfontosabb külső és belső tulajdon-
ságait! Lehet köztük vicces, érdekes, de lehet kellemetlen is, hisz egyikünk sem 
tökéletes. A tulajdonságok közül válassz ki néhányat, ami a legfontosabb, vagy 
legjobban megmutatja a barátod karakterét!

Ezután válaszd ki, hogyan és miről fogsz írni, és fogalmazd meg a gondolataidat! 
Írhatsz
• jellemzést, amiben összefüggően leírod a barátod tulajdonságait;
• elbeszélést, amiben elmesélsz egy rá jellemző sztorit, történetet;
• verset, aminek hangulata úgy ragad magával, mint a legjobb együttlét a bará-

toddal.

Készíts egész alakos rajzot a barátodról, amivel be tudod őt mutatni másoknak is!

Végül a vállalkozók olvassák fel írásaikat, mutassák meg rajzaikat a többieknek! 

Vedd figyelembe!
A feladat kidolgozása kellő időt és egyéni tempót igényel. Előfordulhat, hogy 
nem tudja mindenki befejezni, ezért előre szólhatunk, hogy ne kapkodjanak, a 
befejezés lesz a házi feladat. A felolvasás, bemutatás is maradhat a következő 
órára, ha sokan lemaradnak.
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Radnóti Miklós: 
Ági és én

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Füzet vagy írólap, 
íróeszköz

Szöveggyűjtemény

Szív alakú piros karton
Gyurmaragasztó (Blu-
Tack) vagy mágnes
Vastag filc vagy más 
íróeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Ráhangolódás a test-
vér-témára, együttműkö-
dés csoporthelyzetben

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos játék
Véleményalkotás egyéni-
leg és csoportban

JEGYZETEIM

Nagyon testvérek 1.
45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

(magyar, dráma)

Nem könnyű jó testvérnek lenni, főleg úgy, ahogy azt a felnőt-
tek elvárják. A testvérek között lehetnek feszültségek, de lehet 
olyan összetartás is, amit a felnőttek nem igazán értenek. A 
feldolgozott novella élethelyzetét a gyerekek könnyen átélhetik, 
és ezen keresztül saját testvérviszonyaik is feltárulhatnak.

Áttekintő vázlat
3.1 Testvérhelyzet  15 perc 

3.1a Neked hány tesód van?  5 perc
3.1b Testvérkérdés  10 perc

3.2 A jó testvérek  30 perc 
3.2a Ági és én  10 perc
3.2b Külső és belső hangok  15 perc
(Variáció: Füllentős játék)
3.2c Az én tesóm  5 perc

Összesen:  45 perc

Ez és a következő két óra külön-külön és egy blokkban is meg-
tartható. A címbeli egyezés is jelzi, hogy egymásra épülő sorozat-
ról van szó. Az órák szervezésénél ezt vegyük figyelembe.
Vágjunk ki előre egy nagyméretű piros kartonszívet, és találjuk ki, 
hogyan tudjuk felerősíteni a táblára, hogyan szervezzük a felira-
tozást!

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Testvérhelyzet  

3.1a Neked hány tesód van? 
A terem sarkait jelöljük számokkal (1, 2, 3, 4)! 
Mindenki fusson abba a sarokba, ahány testvére van! Akinek nincs, vagy négynél 
több van, álljon középre!
Melyik sarokban vannak a legtöbben?
Hányan vannak középen? Ott mi az arány?
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a tanegység?

Előkészületek
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5
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15
perc



JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A „jó testvér” fogalmának 
differenciálása, empátia 
fejlesztése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szöveg olvasása és 
értelmezése csoport-
munkában
Hangok megfigyelése
Belső hang kihangosí-
tása szerephelyzetben 
(szerepmonológ) 
(Igaz, hamis állítások 
írása és vizsgálata)
Tulajdonsággyűjtés a 
testvérünkről

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Szív alakú piros karton
Gyurmaragasztó (Blu-
Tack) vagy mágnes
Vastag filc vagy más 
íróeszköz

3.1b Testvérkérdés 
Miért jó, hogy van testvérem? Ha nincs, miért szeretném, hogy legyen? 
A gyerekek 4-5 fős csoportban dolgozzanak!
Előbb mindenki írjon fel néhány gondolatot arról, miért jó, hogy van testvére, 
illetve miért szeretne testvért! Majd csoporton belül egyeztessék, beszéljék meg 
a kérdést!
Végül csoportonként ismertessük a véleményeket!

Vedd figyelembe!
A csoportalakítás maradhat a testvérek száma szerint összegyűlt csoportok sze-
rint, és a csoportok maradhatnak a sarokban.
Másik megoldás, ha hátrafordulnak a páratlan padban ülők, és így alakulnak négyes 
csoportok. Ebben az esetben vegyes lesz az eloszlás a testvérek száma szerint.

3.2 A jó testvérek  

3.2a Ági és én 
A csoportok maradjanak együtt (minden csoport a maga sarkában vagy a 
padokban összefordulva), így dolgoznak tovább:
Olvassátok el Radnóti Miklós: Ági és én című novelláját! Majd beszéljétek meg, 
miért voltak ők nagyon jó testvérek!

Szómagyarázatot igényel: 
hangraforgó: gramofon, lemezjátszó

Vedd figyelembe!
A csoportok döntsék el, hogy olvasnak: mindenki magában, vagy egyvalaki han-
gosan felolvas, miközben a többiek követik a szöveget!

3.2b Külső és belső hangok 
Külső hangok
Elalvás előtt felerősödnek a külső hangok, és különös erővel hatnak. A gyerekek 
most hunyják be a szemüket, mintha már este lenne! Füleljenek egy ideig, és 
figyeljenek arra, hogy mi mindent hallanak! 
Egy-két percnyi figyelem után adjunk jelt, és a csoportok beszéljék meg, ki mi-
lyen hangot hallott, és az minek-kinek a hangja lehet!

Belső hangok
A csoportok egymás felé fordulnak. Az önként vállalkozó gyerekek beleélik magu-
kat a szereplők helyzetébe, és „kihangosítják”, vagyis elmondják a gondolataikat, 
érzéseiket a következő helyzetekben.
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JEGYZETEIM

Mondd el, mit érzett, mit gondolt Ági, amikor
− összeveszett a bátyjával
– este szótlanul megágyaztak
− odament békülni a bátyjához
− elkezdtek játszani
− felborult a szék 
− megbüntették a bátyját
− odabújt hozzá a fásládán!

Mit érzett, mit gondolt Miklós ugyanezekben a helyzetekben?

Vedd figyelembe!
A gyerekek továbbra is maradjanak csoporthelyzetben!
A külső hangok megfigyeléséhez érdemes kinyitni az ablakot, hogy erősebb le-
gyen az utcazaj.
A belső hangok „kihangosításához” viszont zavaró lehet a külső zaj, ehhez csuk-
juk be az ablakot!

Variáció
Füllentős játék
Mindenki írjon a szöveg alapján Ági és Miklós kapcsolatáról két igaz és két hamis 
állítást!
Az önként vállalkozók felolvassák a mondataikat, a többiek pedig tippelnek, hogy 
igaz az állítás, vagy sem. A cseles mondatok igazságát nehéz lesz eldönteni.

3.2c Az én tesóm 
Egy előre kivágott nagy, piros, szív alakú kartont rögzítsünk fel a táblára 
(mágnessel vagy Blu-Tack gyurmaragasztóval)!
Mindenki írjon rá egy(-két) szót, mit szeret legjobban a tesójában! Ha nincs tesó-
ja, azt írja fel, hogy milyennek képzeli, mi lenne a legjobb benne!

A tumultus elkerülése végett ugyanezt mindenki felírhatja egy kis cédulára is, 
amit aztán a táblán elhelyezett szívre tűz vagy ragaszt fel.



280

5
perc



JEGYZETEIM 

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Lázár Ervin: Nagyon 
testvérek
László Noémi: A rossz 
testvér
László Noémi: Jó testvér 
nem verekszik
Kiss Judit Ágnes: A tesó

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Tábla, kréta vagy filc

Füzet, írólap, 
íróeszköz

Nagyon testvérek 2.
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

(magyar, dráma, kreatív írás)

Nem könnyű jó testvérnek lenni, ami különböző mesei és lírai 
szöveghelyzeteken keresztül tárul elénk ebben a két órában is. 
Ugyanakkor vágyunk rá, hogy egymás jó testvérei legyünk, amit 
keresztény szóhasználatunk is tükröz, hiszen testvérnek szólítjuk 
egymást a gyülekezetben. Mert szükségünk van testvérre és test-

véri szeretetre. Ezzel a szükséggel találkozhatnak a gyerekek a különböző irodal-
mi szövegeken keresztül.

Áttekintő vázlat
4.1 Tizenkét testvér  30 perc 

4.1a Tükörjáték  5 perc
4.1b Emlékeztető  5 perc
4.1c A testvérek panasza  10 perc
4.1d A világ legboldogabb emberei  10 perc

4.2 A rossz testvér  15 perc 
4.3 A jó testvér  45 perc 

4.3a Jó testvér portrék  30 perc
4.3b Nem lehetsz testvértelen  15 perc

Összesen:  2x45 perc

Variáció
4.1 Tizenkét testvér  30 perc 

4.1a Tükörjáték  5 perc
4.1b Emlékeztető  5 perc
4.1c A testvérek panasza  10 perc
4.1d A világ legboldogabb emberei  10 perc

4.2 (4.3b) Nem lehetsz testvértelen  15 perc 
4.3 Testvérlisták  45 perc
Összesen:  2x45 perc

Az előző tanegység órájával külön-külön és egy blokkban is 
megtartható a mostani két óra. Az itt közölt óráknak ráadásul két 
változata is van, ezért előre át kell gondolni, hogyan is kapcsoljuk 
őket össze. Fontos szempont az is, hogy a gyerekekkel feldol-
goztuk-e, és milyen fokon, Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika 

című meseregényének első fejezetét, illetve további részeit.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Azonosulás a szereplők-
kel, a történet végének 
kitalálása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozdulatutánzó játék
Mese előzményeinek 
felidézése 
Mesehallgatás, a történet 
végének kitalálása
Mímes-mozgásos játék
Egyéni meseolvasás vagy 
mesemondás

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tábla, kréta vagy filc

JEGYZETEIM

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Tizenkét testvér 

4.1a Tükörjáték 
A pedagógus a gyerekekkel szemben áll, különböző mozdulatokat tesz, és 
a gyerekek tükörképszerűen utánozzák azt.

4.1b Emlékeztető 
Emlékeztek még Szegény Dzsonira és Árnikára? Kik voltak ők? Milyen va-
rázslat érte őket? 

Vedd figyelembe!
A 4. osztályos állami Olvasókönyvben találjuk a Szegény Dzsoni és Árnika első 
fejezetét (I/109-115.o.), amit feltehetőleg feldolgoztunk már. Erre épül a mostani 
óra.
Beszéljük meg a gyerekekkel, hogy mi a Dzsonit és Árnikát ért gonosz varázslat 
lényege! (Egyikük kacsa, másikuk ember lehet egy időben.) 

4.1c A testvérek panasza 
A pedagógus olvassa fel Lázár Ervin Szegény Dzsoni és Árnika című mese-
regényéből a hetedik fejezet részletét, ami Nagyon testvérek címmel szerepel a 
szöveggyűjteményben! (Elejétől a következő mondatig: „Jaj, de megvert bennün-
ket az isten!”)

Legyünk most nagyon testvérek! Én vagyok kint az erdőn. Mutassátok, mi történik 
veletek otthon! (A pedagógus csak testmozgással játszik, a gyerekek ismétlik.)
Ezek után a szövegnek megfelelően játsszák el a gyerekek a többi szituációt is: 
fuldoklás a folyóban, gyomorrontás! (Mindkét szituációhoz válasszunk másik 
gyereket, aki előjátssza a mozgást!)

Találjuk ki a történet végét közösen!
Mit gondoltok, hogyan folytatódik a történet? (Aki ismeri a mesét, még ne árul-
ja el!)
A befejezés-variációkat egy-egy címszóval írjuk fel a táblára!

4.1d A világ legboldogabb emberei 
Olvassátok el önállóan a mese befejezését!
Mi volt a megoldás? (Karikázzuk be a táblán, vagy írjuk fel!)

Variáció
Ha van a gyerekek közt, aki jól ismeri a mesét, a saját szavaival mesélje el!
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JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Negatív tulajdonságok 
felismerése és „jóra” 
fordítása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása és értel-
mezése csoportmunká-
ban, közös megbeszélés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tábla, kréta vagy filc

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A „testvér” fogalmának 
személyessé tétele és 
kiterjesztése. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Kreatív írás: vers, jellem-
zés vagy történet a jó 
testvérről
Felolvasás, beszélgetés a 
művek alapján
Vers olvasása és értel-
mezése, beszélgetés

4.2 A rossz testvér  

A gyerekeket osszuk 4-5 fős csoportokra, és csoportokban olvassák el László No-
émi: A rossz testvér című versét! Majd beszéljék meg versszakról versszakra, mit 
kellene tennie a rossz testvérnek, hogy jó testvér váljon belőle!

A feladat értékelése táblán:
Kulcsszavakkal jelöljük a versszakokat (például: világ közepe, duzzog, gyűjtöget, 
elégedetlen, kincsesdomb, páva és pulykakakas, irigy)! A csoportok egy-egy kép-
viselője írja a kifejezések mellé, köré a saját megoldásaikat, így kialakul a vers 
asszociációs gondolattérképe!

4.3 A jó testvér  

4.3a Jó testvér portrék 
Fordítsuk írásban is jóra a rossz testvér képét:
„A jó testvér” címmel (vagy alcímmel) írj egy verset, egy jellemzést vagy egy tör-
ténetet! 
Miután elkészültél a feladattal (szigorúan csak az után!), olvasd el László Noémi 
versét a jó testvérről is! 

Végül olvassák fel írásaikat az önként vállalkozók!
Felolvashatjuk László Noémi: Jó testvér nem verekszik című versét is, és összeha-
sonlíthatjuk a gyerekek írásaival.
Vajon melyik a reálisabb? Mik a jó testvér közös vonásai?

4.3b Nem lehetsz testvértelen 
Olvassuk fel Kiss Judit Ágnes: A tesó című versét, ami továbbviszi a témát!
Beszélgessünk a vers alapján:
• Milyen a jó tesó? Kiből lehet jó tesó?
• Kit nevezhetünk még tesónak a vér szerint testvéreinken kívül? 

Kapcsolódó
„…van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél.” (Példabeszédek 18,24)
„Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik.” (Péld 17,17)
Dávid és Jónátán barátsága: „Elszorul a szívem, testvérem, Jónátán, oly kedves 
voltál nekem!” (2Sámuel 1,26)
A gyülekezet testvéri közössége: „Köszöntsetek minden testvért szent csókkal!” 
(1Thesszalonika 5,26) „Aki szereti a testvérét, az a világosságban marad…” (1János 
2,10)
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A „testvér” fogalmának 
személyessé tétele és 
kiterjesztése. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Tulajdonságlista írása
Tulajdonságsoroló játék
Kreatív írás: történet, 
vers két testvérről
Felolvasás a saját írá-
sokból
Versek olvasása és értel-
mezése

JEGYZETEIM

4.4 Testvérlisták

Alternatív megközelítési és feldolgozási mód a jó és rossz testvér témára. Ha ezt 
választjuk, akkor Kiss Judit Ágnes: A tesó című versével zárhatjuk az első órát, 
majd jöhet az alábbi óra.

Egyéni munka: 
Hosszában hajtsd ketté a lapot (füzetlap vagy írólap), és gyűjtsd össze egyik ol-
dalára a jó, másik oldalára a rossz testvér tulajdonságait, jellemző cselekedeteit! 
A gyűjtés listaszerű felsorolással, címszavas jegyzeteléssel történik, a gyerekek 
személyes tapasztalatai vagy – ha nincs tesójuk - elképzelései alapján.

Közös tulajdonsággyűjtés:
Hangos gyűjtés, mindenki mondhat egy új tulajdonságot, jellemzőt a listájáról, 
ami még nem hangzott el. A játék lényege, hogy csak új jellemzővel lehet jelent-
kezni – a játék addig tart, amíg van ilyen.

Egyéni munka:
Ezek után képzelj el két testvért! Válassz a listáidról olyan tulajdonságokat, ami 
jellemzi őket (lehet jó is, rossz is), és írj velük egy történetet vagy egy verset! (A 
lista bővíthető a közös feldolgozás közben megismert tulajdonságokkal, jellem-
zőkkel is.)

Közös felolvasás:
Akik elkészültek, olvassanak fel az írásaikból! Aki nem készült el, otthon befejez-
heti.

Végül olvassuk fel László Noémi két versét a jó és a rossz testvérről: László Noé-
mi: A rossz testvér; László Noémi: Jó testvér nem verekszik! 
Beszéljük meg:
• Hogyan és miért sarkítja a két végletet a költő? 
• Létezik-e a valóságban csak jó és csak rossz testvér? 
• Mit tehetünk a jóért, a rossz tulajdonságaink ellen?
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Csukás István: 
Sün Balázs

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Internet, projektor, 
hangfal

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Rajzlap
Villa, tempera, festés 
eszközei

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Karakterek, testvéri 
viszonyok megfigyelése, 
felfedezése a mesében.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Névadó játék
Mesehallgatás
Beszélgetés
Nevek és karakterek
Soroló mondóka és 
kiszámoló
Költői eszközök megfi-
gyelése

Sün Balázs
2x45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 

választható rajzos feladattal 
(magyar, kreatív írás, vizuális kultúra)

A testvérek közötti viszony ritkán idilli. Gyakran előfordul, hogy a 
legkisebbet kitúrják maguk közül a többiek. Csukás István me-
séjén keresztül ezt a problémát dolgozzuk fel. Lehetőségünk van 
arra is, hogy a nevek karakterfestő szerepéről beszéljünk. 

Áttekintő vázlat
5.1 Sün Balázs és testvérei  45 perc 

5.1a Süni névadó  10 perc
5.1b Sün Balázs  20 perc 
5.1c Sünnevek  15 perc

5.2 Süntestvérek  45 perc 
Összesen:  2x45 perc 

A villanyomat készítéséhez műanyag villát érdemes beszerezni, 
ami kevésbé balesetveszélyes, és később is használhatóhasonló 
munkához.

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Sün Balázs és testvérei  

5.1a Süni névadó 
Milyen nevet adnál a Süni család című tankocka képein szereplő sünik-
nek? (Elérhető a Reftantáron.)

Vedd figyelembe!
A gyerekek először valószínűleg beszélő neveket fognak adni a süniknek (példá-
ul: Morcos, Álomszuszék, Nagyfülű stb.) Kérjük meg őket, hogy adjanak rendes 
keresztneveket is a süniknek! Melyik keresztnév fejezhetné ki azt, hogy vala-
ki morcos (például Dömötör), Álomszuszék (Álmos), nagy a füle (Fülöp) stb. A 
lényeg, hogy a gyerekek ismerjék fel a nevek karakterfestő erejét, ami gyakran 
nem a közvetlen jelentés, hanem a hangzás alapján keletkezik (például Csenge, 
Csongor – hangfestő csengő hang)! 
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JEGYZETEIM

5.1b Sün Balázs 
Helyezkedjünk el a mesemondó sarokban, és olvassuk fel a gyerekeknek 
Csukás István: Sün Balázs című meséjét!

Beszéljük meg, mi történt a mesében: 
• Hogyan „bántak” a többiek a legkisebb testvérrel? Mit gondoltok, szándékos 

volt, hogy kitúrták a házból, vagy sem? Miért igen, miért nem? 
• Hogyan reagált Balázs arra, hogy kitúrták?
• Hogyan reagálhatott volna másként? Játsszátok el!
• Melyik a jó megoldás, és miért? 
• Mi történt Sün Balázzsal a saját házában? Hogyan reagált erre Sün Balázs?
• Tapasztaltatok-e olyat, hogy a „nagyok” nem hagyják békén a „kicsit”? Mit lehet 

tenni ilyenkor? 

Vedd figyelembe!
Egy videofilmen Süveges Gergő diafilm alapján meséli el gyerekeknek Sün Balázs 
meséjét (elérhető a Reftantáron). A film mintát ad a meséléshez, ami alapján 
kedvet kaphatunk a diafilmvetítéshez is, ha meg tudjuk szerezni a kópiát.

Ha a testvérek közötti konfliktus témája fontos a gyerekeknek, nyugodtan rászán-
hatjuk az egész órát a beszélgetésre, játékra. A kimaradt feladatok átcsúszhatnak 
a következő órára is. 

5.1c Sünnevek 
Keressük meg a mesében a testvérek neveit! Milyen süninek képzeljük el 
a nevük alapján őket? Beszéljük meg, milyenek lehetnek ők, és hogyan viszonyul-
nak egymáshoz és a legkisebb testvérükhöz, Balázshoz! 

Megtanulhatjuk a névsort, mint egy soroló mondókát, és akár kiszámolót is játsz-
hatunk vele:

Sün Aladár, 
Sün Piroska, 
Sün Adorján, 
Sün Dorottya, 
Sün Demeter, 
Sün Tihamér, 
s a legkisebb: 
Sün Balázs. 

Melyik szó ismétlődik? Találtok-e sorvégi rímelő szavakat? 
Minden sor egyforma hosszú? Melyik a kivétel? (Sün Balázs sora egy szótaggal 
rövidebb, mint a többi – ebben is ő a legkisebb.)
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JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Sünkarakterek ábrázo-
lása nyelvi és grafikai 
eszközökkel.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Kreatív írás: mese foly-
tatása Sünkarakterek 
villanyomattal

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, villa, tempera, 
festés eszközei

5.2 Süntestvérek  

Ezen az órán több kreatív feladat közül választhatnak a gyerekek:

1. Írják meg Sün Balázs és testvérei mesébe illő történetét, ahol a hét testvér segíti 
egymást! Fontos, hogy a meséből kiderüljenek a testvérek személyiségvonásai. A 
mese inkább prózaformában íródjon, de azért ne tiltsuk a versformát se! 

2. „Villás” sünifestés: A villafejet nyomóformaként használva készítsék el a gye-
rekek az öt süntestvér képét úgy, hogy érzékelhető legyen a karakterek közötti 
különbség! (Képes minta elérhető a Reftantáron.)
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Döbrentey Ildikó: 
A négy szőke

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

CD-lemez
Színkártyák
Hangjátékhoz: 
A dal sorai szócsíkokon
A pedagógusnak szín-
kotta

JEGYZETEIM

Négy szőke
45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

(magyar, ének-zene, tánc)

Zene, színek, játék és mozgás, mindez az összetartozás jegyé-
ben, ami az érzékszervek összhatásával éri el célját, a gyermeki 
szívet. Mert a feldolgozott történet igazán szívhez szóló, a felnőtt 
számára is érvényes üzenettel. Miért kell a sztárkultusz, mikor 
közösségben, csoportban (kórusban) könnyebben boldogulunk, 

és valóban boldogabbak lehetünk?

Áttekintő vázlat
6.1 Égből pottyant mese  25 perc 

6.1a A négy szőke  10 perc
6.1b Színsarkok  5 perc
6.1c Csoporthangjáték  10 perc

6.2 Csoportmese, csoportkórus  20 perc 
6.2a Mesebefejezés másként  15 perc
6.2b Zárótánc  5 perc 
(Variáció: Hangjáték  kb. 10 perc)

Összesen:  45 perc

Érdemes utánajárni a dalnak, és felvételről vagy élőben 
megtanítani a gyerekeknek. 
A színcsoportválasztást megkönnyíti és gyorsítja a színkártyák 
használata, ezeket is érdemes elkészíteni.
A szavalókórus négy színszólamával való játékot akkor javasoljuk, 

ha az osztálynak már van kórustapasztalata vagy elég fegyelmezett. A pedagógus 
részéről a karmesteri irányítás előzetes gyakorlást, mozgáspróbát igényel, ám ha 
sikerül, nagy élményhez vezet.
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JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A mese élményszerű 
befogadása, azonosulás 
a szereplőkkel.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mesehallgatás
Szómagyarázat
(Daltanulás)
Mozgásos játék: színcso-
portválasztás
Hangos dramatikus olva-
sás csoportban

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
CD-lemez
Színkártyák

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Problémahelyzet meg-
oldása más befejezés-
sel vagy a kóruspróba 
közösség-élménye.

FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Égből pottyant mese

6.1a A négy szőke 
Hallgassuk meg az Égből pottyant mesék című könyv CD-mellékletén talál-
ható előadást vagy olvassuk fel Döbrentey Ildikó: A négy szőke című meséjét, és 
ha van rá lehetőség, tanuljuk meg a dalt! 

Szómagyarázatot igényel: 
Impresszárió: aki az előadóművészek fellépéseit szervezi, gazdasági ügyeit intézi. 
(Ma inkább a zenei ügynökség, menedzsment fogalmakat haználjuk.)

Vedd figyelembe!
Az óra énekre, énekes párbeszédekre épül, ezért érdemes megszerezni a mese 
hanganyagát Levente Péter és Gryllus Vilmos előadásában (a könyvben melléklet-
ként megtalálható), vagy mi magunk adjuk elő az éneket! Ha egyik sem megy, az 
óra akkor is megtartható, így a versszöveg hangzása, zeneisége kerülhet előtérbe.

6.1b Színsarkok 
A terem sarkait nevezzük el a színekről, és a gyerekek válasszanak sarkot 
maguknak a színek alapján! 

Vedd figyelembe!
Ügyeljünk az arányos elhelyezkedésre! Segíthet ebben, ha megfelelő számú szín-
kártyát készítünk, és ebből húznak a gyerekek. 

6.1c Csoporthangjáték 
Minden csoport olvassa el közösen, dramatizálva a mesét! Előbb osszák 
ki maguk közt a szerepeket: Mesélő, Kékorrú, Barnaorrú, Zöldorrú, Pirosorrú, 
Impresszárió! Az énekszöveget a négy szőke együtt olvashatja, kivéve a színek 
neveit, mert az saját szöveg.

6.1 Csoportmese, csoportkórus  

6.1a Mesebefejezés másként 
Beszéljük meg közösen, az egész osztállyal, miért nem lett sztár Barnaor-
rú! Mi volt a baja?
Mi lett volna, ha

a.) mind a négyen elmennek az impresszárióval?
b.) Barnaorrú tényleg sztár lesz?
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Mesealkotás csoportban
Körtánc, éneklés
Vagy: szavalókórus négy 
szólamban

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Hangjátékhoz: 
A dal sorai szócsíkokon, 
szétvágva – minden 
csoportnak a saját szö-
vegrésze
A pedagógusnak kotta, 
amit a kinyomtatott 
szöveg színezésével vagy 
betűjelekkel készíthet 
elő magának

JEGYZETEIM

A csoportok fejezzék be közösen a mesét másként (Döbrentey Ildikó: A négy 
szőke)!
Csoportonként egy vállalkozó mesélje el a többieknek is a befejezésüket!

6.1b Zárótánc 
Alakítsunk közös körtáncot a Négy szőke dalára!

Variáció
Hangjáték az ének strófáira, amit a közös mesealkotás és zárótánc helyére il-
leszthetünk be.

Kiosztjuk a dal elemeit színek-szerepek szerint a csoportoknak:
Kék: Kéken / télen-nyáron
Barna: barnán / fürgén, dalosan
Zöld: zölden / mindig frissen
Piros: pirosan / mindig magosan
Mind: lábunk toppan mostan urasan 

A pedagógus pálcával vezényel, az adott csoportra mutatva, és mindkét kezét 
felemeli, amikor mindenki együtt következik. A gyerekek csoport-, illetve összkó-
rusban mondják a soron következő szövegrészt.

A vezénylés jó ütemérzéket kíván, tehát a pedagógusnak is kihívás. Segíthet eb-
ben egy jó kotta, például betűjelekkel: 

1. versszak: 
K-B-Z-P / M / K-B / Z-P
2. versszak:
K-B-Z -P / K-B / Z-P / M
3. versszak: 
K-B-Z -P / Z-P / M / K-B
4. versszak:
K-B-Z-P / M / Z-P / K-B

Színes kiemeléssel:

Kéken, barnán, zölden, pirosan,  
lábunk toppan mostan urasan, 
télen-nyáron fürgén, dalosan, 
mindig frissen, mindig magosan.
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Kéken, barnán, zölden, pirosan,  
télen-nyáron fürgén, dalosan, 
mindig frissen, mindig magosan,
lábunk toppan mostan urasan. 

Kéken, barnán, zölden, pirosan,  
mindig frissen, mindig magosan,
lábunk toppan mostan urasan, 
télen-nyáron fürgén, dalosan. 

Kéken, barnán, zölden, pirosan,  
lábunk toppan mostan urasan, 
mindig frissen, mindig magosan,
télen-nyáron fürgén, dalosan. 



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek éljék át, 
legalább képzeletben, 
hogy jó gyereknek lenni, 
és csak úgy játszani.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása, megbe-
szélése párban
Vidámparktervek készí-
tése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Félíves csomagolópapír 
vagy A3-as rajzlap
Filctoll, zsírkréta

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Képzelt barát 
megszemélyesítése 
a történeten és 
illusztrációján keresztül.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Illusztráció készítése

JEGYZETEIM

Egyéb ötletek
FELADATOK LEÍRÁSA

7.1 Vidámparkban, gyerekbőrben  

A gyerekek alkossatok párokat szabad választás alapján!
A párok olvassák el együtt Ijjas Tamás: Vidámparkban, saját bőrben című versét, 
majd beszélgessenek arról, ők a vidámparkban milyen játékot próbálnának ki 
legszívesebben! 

Ha maguk tervezhetnék meg, milyen lenne a legjobb vidámpark? Milyen játékok, 
milyen jó helyek lennének benne?
Rajzoljanak a párok egy-egy vidámparktervet félíves csomagolópapírra vagy 
A3-as rajzlapra! A terven térképszerűen szerepeljenek a játékhelyek, útvonalak, 
különböző épületek, terek!

A párok a végén bemutathatják a terveiket, és kiállítást is szervezhetünk belőlük.

7.2 A képzeletbeli barát 

Önálló képalkotó feladat a gyerekeknek:
Olvasd el Tarbay Ede: A kisróka című történetét a Reftantáron, aztán rajzold le 
vagy fesd le Eszter képzeletbeli barátját! Ha neked is van képzeletbeli barátod, őt 
is mellé rajzolhatod.

Vedd figyelembe!
A saját képzeletbeli barátot nem kötelező lerajzolni.
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293

Miről szól 
ez a téma? 

Miért fontos 
nekünk?

Mit szeretnénk 
elérni?

Irodalmi művek, népszokások megismerése a 
pünkösd témakörében, a pünkösd szimboliká-
jához kapcsolódva. Kapunyitás a nyár szabad 
létformája felé a kötetlenebb műhelymunka 

bevezetésével.

A pünkösd nem olyan ismert és „felkapott” 
keresztény ünnep, mint a karácsony vagy a hús-
vét. De éppen ezért szabadabban is alakítható 

a hozzá köthető megismerő és alkotó tevékeny-
ség, ami jó esetben új szokásokat is kialakíthat 
az ünnephez kapcsolódva. A szél és a láng/vi-
lágosság, valamint pünkösdi szokásaink szim-
bolikáját sokrétűen feltárva differenciálhatjuk 

a gyerekek pünkösdképét, és segíthetjük a 
teológiai gondolkodás, szimbólumértés alapjai-

nak kialakulását, elmélyülését.



FELDOLGOZOTT MŰVEK
Szabó Lőrinc: 
Szél hozott, szél visz el
Horgas Béla: Szél (rész-
let)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Internet, projektor, 
hangfal

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Rajzlap
Színes fonalak
Olló, ragasztó

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek szélről 
alkotott képe differenci-
álódjon. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zenehallgatás
Vers olvasása, értelme-
zése
Széldefiníciók
Szélképek mozgással
Kreatív írás: versszakok 
a szélről

JEGYZETEIM

Szél hozott
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

(magyar, ének-zene, vizuális kultúra)

A szélről minden gyereknek van tapasztalata, de hogy mi is a szél, 
azt a költők tudják megfogalmazni igazán. A gyerekek most megis-
merkedhetnek néhány ilyen megfogalmazással, majd ők maguk is 
megalkothatják saját szél-képüket szóban, írásban és képben is. 

Áttekintő vázlat
1.1 Szél hozott  45 perc 

1.1a Szél hozott…  20 perc
1.1b Mi a szél  15 perc 
1.1c Megmondom neked…  10 perc

1.2 Fonalkép  45 perc 
Összesen:  2x45 perc

A fonalmaradékokat érdemes előre összegyűjteni, bekérni a szü-
lőktől. Legjobb, ha van egy fonalgyűjteményünk, amit többször is 
felhasználhatunk.

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Szélbeszéd 

1.1a Szél hozott… 
Hallgassuk meg Szabó Lőrinc: Szél hozott, szél visz el című versét Halász 
Judit előadásában (elérhető a Reftantáron), majd olvassuk el a verset közösen!

• Vajon ki lehet a versbeszélő? 
• Mi az, amit megtudunk, és mi az, amit nem tudunk meg róla?
• Kinek és milyennek képzeljük el? 
• Milyen kifejezések, sorok támasztják alá, hogy esetleg maga a szél beszél?

Kis csoportokban próbálják megfogalmazni gyerekek, hogy mi a szél, majd mond-
ják el, mire jutottak!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Szél ábrázolása vizuá-
lisan.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Fonalkép készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap
Színes fonalak
Olló, ragasztó

1.1b Mi a szél 
A gyerekek olvassák el Horgas Béla: Szél című versét! Mindenki válaszon 
egy-két versszakot, és találja ki, hogyan tudná megjeleníteni mozgással! A vál-
lalkozók jöjjenek ki, mutassák be a versszakra kigondolt mozgásukat, a többiek 
pedig találják ki, melyik versszakra gondolt a mutogató! 

1.1c Megmondom neked… 
A gyerekek saját maguk is folytassák a verset, és fogalmazzák meg, hogy 
nekik mit jelent a szél! 

Használhatják a versben megismert „Megmondom neked…” formulát, és a vers-
formát 8 szótagos páros sorokkal és rímekkel.
De egyik sem kötelező, kitalálhatnak más, rokon formát és versbeszédet is.

1.2 Fonalkép

Horgas Béla: Szél című versét kiválóan illusztrálhatjuk fonalgrafikával, ahol a 
fonalak által kialakított vonalak elég hangsúlyosak és „beszédesek”.
A gyerekek előbb próbálgassák és tervezzék meg „szárazon”, hogy milyen képet 
szeretnének! Vágják le a megfelelő fonaldarabokat, majd ragasztóval rajzolják rá 
a rajzlapra a vonalakat, és ragasszák bele az oda szánt fonalakat!

A Reftantáron elérhető Fonalképek című tankockán látható képek kedvet 
ébreszthetnek az absztrakt ábrázoláshoz. 
Először kérdezzük meg a gyerekeket, mi jut eszükbe az egyes fonalképekről! Mire 
emlékeztetik őket a formák, a vonalak? Melyik képnek milyen címet adnának?
Majd beszélgessünk róla, hogy a szelet milyen vonalakkal, színekkel, fonalritmu-
sokkal tudnák ábrázolni! Ami kifejezheti a szél mozgását, hatását, hangulatát és 
azt a titkot is, ami a természetéből következik.
A képek forrása elérhető a Reftantáron.
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Lackfi János: Bújócska
Az úrvacsora szerezteté-
se – 1Korinthus 11,23–26
Weöres Sándor: Mi 
volnék?
Nyilas Atilla: Móci és a 
szél
Dsida Jenő: Egyszerű 
vers a kegyelemről
Túrmezei Erzsébet: 
Átragyog-e rajtunk?

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Rajzlap, rajzeszközök
Csoportonként egy 
műszaki karton vagy 
félíves csomagolópapír, 
rajzeszközök
Felvágott selyempapír, 
ragasztó (cellux, Blu-
Tack)
(Pauszpapír, színes se-
lyempapír, olló, ragasztó)

JEGYZETEIM

Pünkösdi bújócska
3x45 perces komplex szövegfeldolgozó és 

képalkotó témanap 
(magyar, vizuális kultúra, kreatív írás)

A Szentlélek a teológusok számára is nehezen meghatározható 
isteni személy. Leginkább hasonlatokkal, metaforákkal szokták 
körülírni, mint a szél és a tűz. Teológiai alapozásnak is számít, ha 
ezeket a képeket felfedezzük és differenciáljuk a költői látásmód 
segítségével. 

Áttekintő vázlat
2.1 Bújócska égen-földön  45 perc 

2.1a Búvóhelyek  10 perc
2.1b Boldog, aki…  20 perc
2.1c Mi volnék?  15 perc

2.2 A szél és a Lélek  45 perc 
1.2a Szélasszociációk  5 perc
2.2b Hol van a szél?  20 perc
2.2c Szélrajzok  20 perc

2.3 A kegyelem népe  45 perc 
2.3a Kegyelem  20 perc
2.3b Templomablak  25 perc

Összesen:  3x45 perc

A témanap több változatban is feldolgozható és szervezhető, 
először ebben kell döntésre jutnunk. Legtöbb előkészületet az 
ablakdíszek készítése igényli, de pünkösd ünnepére érdemes 
színes napképekbe öltöztetni az osztályunkat.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Teológiai gondolkodás 
alapozása, elmélyítése 
a versek és a bibliai ige 
kapcsolatának felfede-
zésével, alkotó feldolgo-
zással.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Ráhangoló beszélgetés
Versek olvasása, értel-
mezése
Felelgető hangos olvasás
Kreatív írás: vers a minta 
alapján

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Bújócska égen-földön  

2.1a Búvóhelyek 
Beszélgessünk: 
Ha el kellene bújnod, és bármivé változhatnál, mibe bújnál legszívesebben?

2.1b Boldog, aki… 
Olvassuk el Lackfi János: Bújócska című versét!
Megfigyelési szempont: 
• Figyeljétek meg a versben: hol, mi mindenben jelenik meg Isten?
• Először azt beszéljük meg, mi volt a gyerekek számára a legérdekesebb! Miért?
Magyarázzuk meg az „ostya” kifejezést, és vonjunk párhuzamot az Úrvacsorával! 
• Mindenki válasszon ki egy versszakot, ami számára a legkedvesebb, majd  

versszakonként vegyük végig, hol, miben találhatjuk meg Istent! 
• Ti találkoztatok-e már Vele valamilyen módon? 
• Miben szokott neked elbújni Isten? Vagy másként fogalmazva: miben mutatja 

meg magát a leggyakrabban? 
• Mikor érzed azt, hogy Isten egészen közel áll hozzád?
• Mit jelenthet ez a két sor:
 „Boldog, aki ismerte, látta,
 de ki nem látta, jobb barátja.”
Keressük meg azokat a kifejezéseket, amelyek Isten mindenhatóságára mutatnak!

Kiegészítő feladat: az utolsó vacsora elmesélése/felidézése, szereztetési ige fel-
olvasása, megbeszélése Az úrvacsora szereztetése – 1Korinthus 11,23–26 alapján. 
Ha a gyerekek nyitottak rá, beszélgethetünk arról is, hogyan van jelen Jézus a 
kenyérben (ostyában) és a borban (nem szó szerint, hanem jelképi értelemben).

Kapcsolódó
A kiemelt két sor (Boldog, aki…) is bibliai gyökerű: a kételkedő, de aztán bizo-
nyosságot nyerő Tamás apostol története záródik ezzel a jézusi mondattal: „Mivel 
látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak, és hisznek.” (János 20,29)

2.1c Mi volnék? 
Olvassák el a gyerekek némán Weöres Sándor: Mi volnék? című versét!
Majd olvassuk el felelgetve: a pedagógus minden sor elő szavát mondja, a gyere-
kek kórusban válaszolnak a folytatással. (Néhány ismétlés után fejből is fújhatjuk 
a verset.)
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A szél rejtett jelenlé-
tének felismerése, és 
párhuzamba állítása a 
Szentlélek munkájával.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Asszociációs játék
Vers olvasása és értel-
mezése
Mímes-mozgásos játék
Bibliai párhuzam felfe-
dezése
Illusztráció készítése a 
vers képeihez
(Kreatív írás: vers a 
szélről)

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, rajzeszközök

JEGYZETEIM

Beszélgessünk:
Mi az összefüggés, mi a kapcsolat a 

• tűz és parázs (egész-rész; a tűz lángja ellobban, de a parázs még sokáig őrzi 
magában a tüzet)

• víz és moha (a víz mozgatja, az ad a mohának életet)
• levegő és jegenyefa között? (a jegenye úgy hajlik, ahogyan a levegő mozog, 

de a fa oxigént is termel)
• Mi a kapcsolat az apa és fia között? (szeretet)
• Az Atya és Jézus között? (Isten-ember, rész-egész, azonosság és különbség, a 

legnagyobb szeretet)
Írjatok egy rövid verset, hogy ti hol és mik lennétek! Főleg természeti helyszínek-
re gondoljatok!
A helyet másképp is meg lehet nevezni, például folyóban, tengerben, égen, fel-
hők közt, erdőben stb. 
A versetek utolsó sora azonos tartalmú lehet a Weöres-vers utolsó sorával: „föl-
dön apám fia volnék” vagy „földön anyám lánya volnék”! De a gyerekek maguk is 
kitalálhatnak olyan záró sort, ami „beszédes”, „üzenetes”.

Végül az önként vállalkozók olvassák fel a verseiket!

2.2 A szél és a Lélek  

1.2a Szélasszociációk 
Szélben még mi lehetnék? – mindenki válaszoljon egy szóval, ami az eszé-
be jut (és még nem hangzott el)!

Szentlélek – szóasszociáció: Mi jut róla eszetekbe, ha ezt a szót halljátok, és sem-
mit nem tudtok róla? 

2.2b Hol van a szél? 
A pedagógus olvassa fel Nyilas Atilla: Móci és a szél című versét!
• Ki beszél a versben? Kihez beszél? Kikről van még szó? 
• Megtudjuk-e, hogy mi a szél? Mit látunk helyette? (Megtudjuk, hogy mi NEM a 

szél, és miben mutatkozik meg mégis.)

Mutassuk meg a szél jelenlétét
• az ágak, növények hajladozásával,
• a ruhánk lobogásával,
• a hajunk kócolódásával!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A konkrét és elvont gon-
dolkodás differenciálása, 
teológiai gondolkodás 
alapozása, elmélyítése, 
pünkösd ünnepének 
felelevenítése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versek olvasása és értel-
mezése
Illusztráció készítése 
csoportmunkában
Hajtogatott és/vagy mo-
zaik ablakdísz készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Csoportonként egy 
műszaki karton vagy 
félíves csomagolópapír, 
rajzeszközök
Felvágott selyempapír, 
ragasztó (cellux, Blu-
Tack)
(Pauszpapír, színes se-
lyempapír, olló, ragasztó)

Miért hasonlítható a Szentlélek munkája a szélhez? Olvassuk el a verset újra, és 
próbáljunk válaszolni a kérdésre! 
Jézus erről így beszélt: „A szél fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, 
honnan jön és hová megy: így van mindenki, aki a Lélektől született.” (János 3,8)

2.2c Szélrajzok 
Melyik kép ragadott meg legjobban a versből? Rajzold le, készíts a vershez 
illusztrációt!

Végül rakjuk ki sorban a képeket! Szerepel-e a vers valamennyi képe? Össze tud-
juk-e a képekből illeszteni az egész verset? Vagy ez már egy másik vers?

Variáció
Otthoni feladat lehet, hogy írjanak a gyerekek saját verset a szélről. Nem kötele-
ző, csak aki „ihletést” kapott, az fogjon hozzá! Az „ihlet”, az inspiráció is a Szentlé-
lek „szabad” munkái közé tartozik.

2.3 A kegyelem népe  

2.3a Kegyelem 
Olvassuk el Dsida Jenő: Egyszerű vers a kegyelemről című versét!
Mi vezette a beszélőt? Mit akart elérni? Mit mindent tett ezért?
Mi kellett ahhoz, hogy elérje a célját?

Kis csoportokba rendeződve készítsenek a gyerekek egy-egy plakátot!
Négy fő alkot egy csoportot, négy részre osztják a csomagolópapírt, és mindenki 
lerajzol egy versszakot (a versszakot idéző képet, képi jelet). 

2.3b Templomablak
Olvassuk el Túrmezei Erzsébet: Átragyog-e rajtunk? című versrészletét!
Melyik bibliai történet lehetett az ablaküvegen?
Te mit kérdeztél volna az anyukádtól?
Mit jelenthet ez a mondat: 
,,A keresztyének olyan emberek, 
akiken átsüt a nap!”
Vajon mit jelenthetett a fenti gondolat a kisfiú számára, és mit jelenthetett a 
tanító számára? 
Mit jelentett a költő számára? Mit akart üzenni vele?
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Készítsünk ablakdíszeket selyempapírból! A lángformák hajtogatása a csillag 
mintájára vörös, piros, narancs és sárga selyempapírból. (A hajtogatás fázisrajzai 
és további csillagváltozatok elérhetők a Reftantáron.)

Az elkészült munkákat erősítsük az ablakra!

Variáció
Alternatív feladatlehetőség: ablakkép papírmozaik technikával, bármilyen 
alapformával elkészíthető (néhány ablakkép és az elkészítés módja elérhető a 
Reftantáron).

Vedd figyelembe!
Az óra két versfeldolgozó-képalkotó feladata közül az egyik elhagyható, így egy 
egész tanórát rászánhatunk a választott feladatra.
Másik lehetőség: csoportmunkában párhuzamosan is feldolgozhatjuk a két ver-
set, megosztva a csoportok között a verseket és feladatokat.

Csillag-változat: A hajtogatásminta eredetileg karácsonyi csillagot takar, tehát 
karácsony előtt is bevethetjük ezt az ötletet.
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Kányádi Sándor: 
Májusi szellő
Lázár Ervin: Széllelbélelt

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Internet, projektor, 
hangfal

Műanyag palackok, 
csoportonként tálca, 
kancsó víz
Szókártyák (szélnevek)

Szöveggyűjtemény

Iránytű
Tű, mágnes, madzag
(tálka vízzel töltve, para-
fadugó-szelet, ragasztó-
szalag)

Szélhangok
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

(magyar, ének-zene, természetismeret)

Ahhoz, hogy a gyerekek megértsék a szelek szimbolikáját, sokfé-
le érzéki tapasztalatot kell szerezniük a szélről, közvetlenül és a 
képzelet útján is. Erre szolgálnak a most feldolgozott szövegek és 
a hozzájuk kapcsolódó feladatok.

Áttekintő vázlat
3.1 Szélhangok  25 perc 

3.1a Szélorgona  5 perc
3.1b Palack-orgona  10 perc
3.1c Szélerősségek  10 perc

3.2 Májusi szellő  20 perc 
3.2a Szógyűjtő olvasás  10 perc
3.2b Ritmikus olvasás  10 perc

3.3 Szélmese  45 perc 
3.3a Szelek és égtájak  10 perc
3.3b Szélellentét  5 perc
3.3c Szélkereső  10 perc
3.3d Szélvita  10 perc
3.3e Iránytűkészítés  10 perc

Összesen:  2x45 perc

A palackok gyűjtését időben kezdjük, hogy biztosan jusson min-
denkinek! A szélorgona készítése megéri a fáradságot, ugyanígy 
az iránytűkészítő kísérlet is. Előtte mindkettőt érdemes a peda-
gógusnak kipróbálni.
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Előkészületek

3. 
tanegység



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A szél és szélerősségek 
felidézése hangzó élmé-
nyen keresztül.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szélorgona hangjának 
megfigyelése
Szélsíp, szélorgona készí-
tése palackokból
Szélfajták utánzása moz-
gással, hanggal

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Műanyag palackok, 
csoportonként tálca, 
kancsó víz
Szókártyák (szélnevek)

JEGYZETEIM

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Szélhangok  
Minden gyerek hozzon magával egy műanyag üdítős palackot az órára! Mindegy, 
hogy milyen űrtartalmú, jobb, ha minél többféle van.

Vedd figyelembe!
A balesetveszély elkerülése végett CSAK műanyag palackokról lehet szó!
A palackok több-kevesebb vízzel töltve jól hangolhatók. A vastag falú palackok 
erősebb hangot adnak, könnyebb megszólaltatni őket.

3.1a Szélorgona 
Tengeri orgona hangja:
Először kép nélkül, csak a hangot hallgassuk meg a Zadar című tankockáról 
(elérhető a Reftantáron).
Vajon mi lehet ez? Ötleteljünk!

A gyerekek valószínűleg valamilyen fúvós hangszerre fognak tippelni. Ami igaz is, 
csak itt egy gigantikus fúvós hangszerről van szó, amelyen a szél játszik a zadari 
tengerparton. (A tengeri szél – mint a videón látható – lépcsősen elhelyezkedő 
lyukakba fúj bele, így keletkeznek a hangok.)

Vedd figyelembe!
A kép- és hangforrások a Reftantáron elérhetők.

3.1b Palack-orgona 
Készítsünk közösen szélorgonát a műanyag palackokból! Próbáljuk ki, 
hogy szól, hogy lehet víz beletöltésével hangolni, magasabb, mélyebb hangokat 
kiadni!
Csoportmunkában készítsenek a gyerekek hangkompozíciót, ritmus-hangjátékot, 
a palackorgona hangjaira!

Vedd figyelembe!
Számíthatunk rá, hogy a szélhangok betöltik majd a termet, ami egy szélzenekar 
próbatermére hasonlít majd.

3.1c Szélerősségek 
Képzeljük el, hogy ott állunk mi is a zadari tengerparton! Figyeljük, ahogy 
a szél hajtja a hullámokat! Fogjuk meg egymás kezét sorban (láncot alkotva), és 
hullámozzunk előbb szépen, csendesen! A pedagógus mondja, milyen erősségű 
szél fúj, a gyerekek pedig mozogják le, hogyan hullámzik a tenger!
Az instrukciók között a következő kifejezések szerepeljenek:

fuvallat, szellő, szél, vihar, orkán
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A versritmus felismerése, 
hangzó élménnyé tétele.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers önálló olvasása, 
szógyűjtés
Ritmizálás, ritmikus 
olvasás

Ha jól sikerült a palackokkal való hangjáték, ugyanezt hangokkal is eljátszhatjuk: 
Olyan erősségű szélhangot adjatok ki, amilyen szélfajta nevét halljátok!

Állítsátok sorrendbe a szélneveket! Melyik a leggyengébb és melyik a legerősebb 
szélfajta? (A fenti szélneveket szókártyákon felerősíthetjük a táblára.)
Ismertek-e további kifejezéseket a különböző szélerősségekre?

3.2 Májusi szellő  

3.2a Szógyűjtő olvasás 
Olvassák el a gyerekek önállóan Kányádi Sándor: Májusi szellő című ver-
sét, és gyűjtsék ki azokat a szavakat, amelyek vidámságot fejeznek ki! 
Majd beszéljük meg közösen, mit találtak a gyerekek!

3.2b Ritmikus olvasás 
Tapsoljuk le közösen az első két sor ritmusát! (Lehet felelgetve: a tanító 
tapsol, a gyerekek ismételve válaszolnak.) Milyen szabályos ritmust fedeztek fel?

Almavirággal  – U U | – – tá-ti-ti-tá-tá
futkos a szellő,   – U U | – – tá-ti-ti-tá-tá

Igen ám, de a szellő játékos, hamar megunja ugyanazt a dolgot. Hogyan vált rit-
must a második két sorban?

akár egy kócos  U – – | – – ti-tá-tá-tá-tá 
semmirekellő.   – U U | – – tá-ti-ti-tá-tá

A második szakaszban aztán belejön a játékba, még bolondosabb és szabálytala-
nabb lesz (két soronként):

Kócosnak kócos, – – – | – – tá-tá-tá-tá-tá 
de nem mihaszna, U – U | – U ti-tá-ti-tá-ti
okot nem ád ő  U – U | – – ti-tá-ti-tá-tá 
soha panaszra.   U U U | – U  ti-ti-ti-tá-ti

A legutolsó sorral pedig mint játék után a gyerek, „hazatér” a vers a kezdő rit-
mushoz. Az utolsó két sor ritmusa:

elüldögél egy  U – U | – – ti-tá-ti-tá-tá 
kék nefelejcsen.  – U U | – – tá-ti-ti-tá-tá
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Szélfajták tulajdonságai-
nak megismerése mesei 
és szerephelyzetben, 
nézőpontváltással.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Égtájak átismétlése Moz-
gásos tájékozódó játék
Mesehallgatás
Kereső és hangos 
olvasás
Vita, érvelés
Fizikai kísérlet: iránytű 
készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Iránytű
Tű, mágnes, cérna
(tálka vízzel töltve, para-
fadugó-szelet, ragasztó-
szalag)

JEGYZETEIM

Mivel fejezi ki a versritmus a vidámságot?
Mondjuk el közösen (vagy felelgetve), két soronként ritmizálva akár a teljes ver-
set, tapsolva, dobogva hozzá a ritmust, és/vagy a szélorgonánkon kísérve!
Vedd figyelembe!
A vers dallamos ritmusát az időmértékes verselésnek köszönheti, akkor is, ha 
az változatos, és szabálytalannak tűnik. A kezdő sorok mértéke az úgynevezett 
adóniszi kólon: tá-ti-ti-tá-tá (– U U | – –). ). Ez a hexameter sorok kötelező zárlata, 
és a szapphói strófa végén önállóan is előfordul. Modern líránkban is gyakran 
találkozunk vele, tisztán és variációkban is (lásd például Nemes Nagy Ágnes: Ta-
vaszi felhők című versét a 6. tanegységben). Kányádi Sándor rakoncátlan májusi 
szellője bőven ad példát a variációkra.

3.3 Szélmese  

3.3a Szelek és égtájak 
A szeleknek másféle nevet is szoktunk adni. Tudjátok-e, milyet? 
(Rávezető kérdés: Milyen „előnevet” kaphatnak a szelek?)
Bizony, van Északi, Keleti, Nyugati és Déli szél. És mind különböző.
De hogyan tudjuk megállapítani az égtájakat?
Erdőben: moha a fák északi törzsén.
És itt, a teremben? Nézzünk ki az ablakon! Hol látjuk a napot? Hány óra van? 
Akkor merre lehet Dél? Kelet? Észak? Nyugat?

Ellenőrizzük megállapításunkat egy iránytű segítségével! Határozzuk meg, és 
kössük valamihez az égtájakat! (Például: a tábla Északra van, a virágállvány Délre, 
a faliújság Keletre, az ablakok Nyugatra.)

A gyerekek mozgással kövessék az utasításokat:
− Akin van piros ruhadarab, az forduljon délnek!
− A barnák északnak!
− A szemüvegesek keletnek!
− Akinek van cipőfűzője, nyugatnak! Stb.

3.3b Szélellentét 
A pedagógus olvassa fel Lázár Ervin: Széllelbélelt című meséjét! Fontos, 
hogy hangjával megfelelően érzékeltesse a két szél közötti karakterkülönbséget.
Megfigyelési szempont: Figyeljétek meg, hogy melyik két szélről van szó leginkább 
a mesében! 
Neked melyik szél tetszik jobban?
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JEGYZETEIM 

3.3c Szélkereső 
Válaszd ki a szövegből, mit csinált eredetileg a számodra kedves szél! 
Vigyázz, később épp a másik csinálja!

Ellenőrzés: Olvassátok a fel a Déli és az Északi szél jellemzőit, tevékenységeit!

3.3d Szélvita 
Rendezzetek vitát, miért jobb az Északi, és miért jobb a Déli szél! Mit ka-
punk az egyiktől, és mit a másiktól? Mi lenne velünk az egyik és a másik nélkül?
Zárásként beszéljétek meg közösen (a vitahelyzetből kilépve): Van-e értelme az 
Észak-Dél vitának a szelek esetében! Mit jelent az a tartós szerepcsere, amiről az 
utolsó mondat beszél? Mit üzen ezzel számodra a mese?

Vedd figyelembe!
A vitához érdemes két egyenlő félre osztani az osztályt, nem a szimpátiaválasztás 
alapján. A feladat az adott szempont védelme, értékeinek képviselete érvekkel, 
ellenérvekkel.
A záró szintézisbeszélgetés már szerephelyzetből kilépve történik.

3.3e Iránytűkészítés
Az iránytű készítésének legegyszerűbb módja, ha egy varrótűt bemágne-
sezünk: egy mágnest azonos irányban többször végighúzunk rajta (nem oda-visz-
sza!). Ezután a tűt hurkoljuk rá egy minimum 20 centiméteres cérnára, és emeljük 
fel úgy, hogy szabadon mozoghasson. A tű be fog állni északi irányba. 

Kicsit bonyolultabb iránytű is készíthető, amikor a mágnesezett tű parafadugóra 
erősítve egy tálka vízfelületén áll be északi irányba (a készítés módja elérhető a 
Reftantáron).

Variáció
A mese erős karakterábrázolása alkalmas arra is, hogy a gyerekek lerajzolják vagy 
lefessék az Északi vagy a Déli Szelet, esetleg maszkot készítsenek, amely valame-
lyik szelet ábrázolja. Ebben az esetben a vitát el lehet hagyni, vagy a tanegységet 
ki lehet egészíteni egy rajzórával.
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Pünkösdikirályné-járás 
(részlet) – magyar szo-
kásdal, Vitnyéd (Sopron)
Pünkösd története és 
szokásai
Pünkösd reggelén – 
elmeséli Miklya Luzsányi 
Mónika

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Megfelelő tér a moz-
gáshoz
A4-es színes papír
Mezei, kerti virágok
Olló, zsineg

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Ráhangolás a pünkösdi 
szokások megismeré-
sére.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos, énekes játék
Ismerettartalmú szöveg 
elolvasása, értelmezése

JEGYZETEIM

Pünkösdölő
Komplex pünkösdi témanap 

(magyar, ének-zene, hittan, testnevelés, 
vizuális kultúra)

Talán a pünkösd a legkevésbé ismert keresztény ünnep, sokkal 
inkább pünkösdi népi szokásaink és dalaink jutnak róla eszünkbe. 
A népi szokásréteget összeköthetjük a keresztény ünnep lényegé-
vel, és egy komplex ünnepélményt nyújthatunk így a gyerekeknek. 
Hiszen valamennyi bibliai ünnep ősibb előzményekre épül, ami az 

ünnep része maradt, mint hálaadás a javakért, életfeltételekért, termékenységért. 
Gyermekjátékaink is ennek a nyomait őrzik, élhetünk velük mi is hálaadással.

Áttekintő vázlat
4.1 Pünkösdre hangoló  15-25 perc 

4.1a Ácintos, pácintos  10-15 perc
4.1b Három csoport  5-10 perc

4.2 Csoportbeszámolók  min. 45 perc 
4.2a Pünkösd eredete  15 perc
4.2b Pünkösdikirály-választás  min. 15 perc
4.2c Pünkösdikirályné-járás  15 perc

4.3 Pünkösdi korona, koszorú  min. 30 perc 
Összesen:  min. 2x45 perc

Ezt a tanegységet legjobb a szabadban tanítani, akár sétát is 
tervezhetünk egy közeli virágos rétre. Teremben is megoldha-
tó, ebben az esetben húzzuk el a padokat, és teremtsünk minél 
nagyobb helyet a mozgáshoz! A terem szélére rendezett padok 
alkalmas teret adnak a kézműves munkához is.

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Pünkösdre hangoló 

4.1a Ácintos, pácintos 
A gyerekek valószínűleg ismerik az „Ácintos, pácintos” kezdetű népi gyer-
mekdal első versszakát (Pünkösdikirályné-járás (részlet) – magyar szokásdal, 
Vitnyéd (Sopron)). Énekeljük el közösen (vagy tanuljuk meg), és játsszunk párvá-
lasztó körjátékot! Válasszunk ki egy pünkösdi királynét, ő álljon a kör közepére! A 
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JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A pünkösdi szokástör-
ténet tevékenységeken 
keresztüli megismerése

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Ismerettartalmú szöveg 
elmélyítése, csoportos 
feldolgozás, beszámoló
Történethallgatás
Mozgásos, ügyességi 
verseny

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Megfelelő tér a mozgás-
hoz

többiek a dalt énekelve kézen fogva körbejárnak. Az utolsó sornál megáll a kör, 
szembe fordulnak a királynővel, aki választ maga helyett egy másik királynőt vagy 
királyt, ám a helycsere előtt forognak egy-két kört.

4.1b Három csoport
A pünkösdről szóló ismerettartalmú szöveget osszuk három részre:

1. Pünkösd eredete
2. Pünkösdikirály-választás
3. Pünkösdikirályné-járás

A gyerekeket osszuk három csoportba, adjuk ki nekik a három szövegrészt, amit 
csoportonként olvassanak el, és készüljenek fel rá, hogy be fognak számolni róla!

4.2 Csoportbeszámolók  

4.2a Pünkösd eredete 
Az 1. csoport beszámolója.
A beszámoló után a pedagógus mesélje el vagy olvassa fel a Pünkösd reggelén 
(elmeséli Miklya Luzsányi Mónika) című történetet (a Beszélgető Biblia „Erő az 
égből” című története alapján)!

Vedd figyelembe!
Az élő történetmesélés mindig erősebb, bizonyságtételként hat a gyerekekre. 
Érdemes megpróbálkozni vele.

4.2b Pünkösdikirály-választás 
A 2. csoport beszámolója.
A beszámoló után gyorsasági „lovas” bajnokság következik. Jelöljük ki a rajt- és 
a célvonalat! A fiúk alkossanak párokat! Egyikük lesz a ló, a másik a lovas, akit a 
társa a hátára vesz, és így megy/szalad vele a célig. Jelre egyszerre indulnak a 
lovaspárok. A célban gyorsan cserélnek: az eddigi ló lovas lesz és viszont, majd 
igyekeznek vissza a startvonalhoz. Az a páros győz, akik leghamarabb visszaérnek 
a starthoz.

Vedd figyelembe!
Természetesen lányok is beállhatnak a lovasjátékba, akár ki is hívhatják a fiúkat, 
de ez számukra ne legyen kötelező. 
A helytől és létszámtól függően több előfutamot, majd döntőt is szervezhetünk. A 
játékra bátran szánhatunk több időt is, ha van rá lehetőség.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Manuális készségfej-
lesztés és a térlátás 
fejlesztése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Fejdísz készítése kirigami 
technikával
Virágkoszorú fonása

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
A4-es színes papír
Mezei, kerti virágok
Olló, zsineg

JEGYZETEIM

4.2c Pünkösdikirályné-járás 
A 3. csoport beszámolója.
A pünkösdikirályné-hordozás most hasonló az előző játékhoz, csak itt hármas 
csoportokat alkotnak a gyerekek, és „gólya viszi a fiát” technikával (alkarfogással) 
viszik ketten a harmadikat. Játszhatjuk ezt is versenyszerűen. A célnál most nem 
kell cserélni.

Játszhatnak most is lányok-fiúk vegyesen. Arra ügyeljünk, hogy akit visznek, az 
mindig lány legyen!

4.3 Pünkösdi korona, koszorú  

Pünkösdi királyi korona készítése kirigami technikával, és/vagy mezeivirág-ko-
szorú készítése.

A virágkoszorú készítéséhez szervezhetünk sétát egy közeli virágos rétre.

A kirigami korona fázisrajzait és a virágkoszorú fonásának lépéseit megtaláljuk a 
Reftantáron.
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
József Attila: Harma-
tocska
Kántor Péter: Hullámok
Nemes Nagy Ágnes: 
Tavaszi felhők 

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal 

Rajzlap, festőeszközök

Füzet, íróezköz

Vershullámok
Alkotóműhely, párhuzamos műhelymunka 

(magyar, kreatív írás, dráma-tánc, ének-zene, 
vizuális kultúra)

A szél, a pünkösdi lángok az inspiráció, az ihlet forrását is jelö-
lik. Év vége felé közeledve átadhatjuk a terepet a spontánabb, 
műhelyszerű alkotómunkának, ahol a gyerekek művet és műfajt, 
kifejezési és tevékenységi formát választhatnak, és csoport- vagy 
egyéni műveket alkothatnak. Szintézis ez az év során szerzett 

tapasztalatok nyomán, és átvezetés a nyári szünet szabadabb, kötetlenebb lét-
formájába, hogy akkor se hagyják abba az olvasást és az alkotó, teremtő játékot, 
hisz mindez nem iskolához kötött.

Áttekintő vázlat
5.1 Mozgásműhely  25-45 perc 

5.1a Harmatocska  5 perc
5.1b Koreográfia  20-40 perc

5.2 Festőműhely  45 perc 
5.2a Hullámok  10 perc
5.2b Tájhullámok  35 perc

5.3 Hangműhely  45 perc 
5.3a Tavaszi felhők  10 perc
5.3b Hangjáték, versírás  35 perc

Párhuzamosan:  min. 45 perc

A műhelyfoglalkozást (párhuzamos műhelymunkát) kötetlen 
formában, több lehetőség közül választva tartsuk - ennek ér-
demes egy közös, játékos bevezetést adni, amikor a gyerekek 
élményszerűen ismerkedhetnek meg a feldolgozható szövegek-
kel. A bevezető blokkot a pedagógus szervezze meg a választható 

elemekből, illetve saját kreatív ötleteiből!
Minden esetben többféle csoport- és egyéni munkára készítsünk elő anyagokat, 
eszközöket!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Csoportműhely: közös al-
kotás létrehozása a vers/
dal alapján.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zenehallgatás
Vers/dal előadása moz-
gással, tánccal, ritmuskí-
sérettel

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Csoport/egyéni műhely: 
közös mozgásélményre 
épülő képalkotás a vers 
nyomán.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás, mozgáskísé-
ret, mozdulatjáték
Festés hullámos ecsetvo-
nalakkal

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, festőeszközök

JEGYZETEIM

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Mozgásműhely

5.1a Harmatocska
Hallgassuk meg József Attila: Harmatocska című versét Sebő Ferenc fel-
dolgozásában a Reftantáron!

5.1b Koreográfia 
Készítsetek a dalhoz mozgásos, táncos koreográfiát, amit azután adjatok is 
elő! 
Megtanulhatjátok a dalt, és énekelve, a dalt ritmushangszerekkel kísérve is 
előadhatjátok.

5.2 Festőműhely 

5.2a Hullámok 
Olvassuk fel Kántor Péter: Hullámok című versét, ringatózva, ütemes moz-
gással kísérve, amit a gyerekek is átvehetnek!

Majd indítsunk mozdulathullámot:
Álljunk körbe, a mozdulatmester elindít egy egyszerű mozdulatot – például 
felemeli és oldalra nyújtja a jobb kezét. A mozdulat végén ezt a jobb oldali 
szomszédja megismétli, így halad tovább a mozdulat, amíg ismét a mozdulat-
mesterhez ér. A mozdulat hullámszerűen halad körbe, majd a mozdulatmester 
új mozdulatot indít, ami hasonlóan hullámzik tovább. Néhány sikeres hullámkör 
után mozdulatmestert lehet cserélni. 

Vedd figyelembe!
A vers ütemhangsúlyos, 4|4 sormetszetű sorokból áll, ezért mozgással is könnyen 
ritmizálható.

5.2b Tájhullámok 
Fessétek le a színes, hullámzó dombokat! Az ecsetvonalakkal is követheti-
tek a hullámmozgást, így hullámozni fog az egész kép.

Variáció
Vincent van Gogh képein megfigyelhetjük az ecsetvonalak és a táj hullámzását. 
A Tájhullámok című tankockán néhány hullámzó tájképe szerepel (elérhető a 
Reftantáron).
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JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Csoport/egyéni műhely: 
közös ritmusélményre 
épülő hangjáték és vers 
alkotása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás, ritmizálás
Hangjáték készítése
Kreatív írás: vers hasonló 
ritmussal

5.3 Hangműhely  

5.3a Tavaszi felhők
Olvassuk fel Nemes Nagy Ágnes: Tavaszi felhők című versét!
Megint egy időmértékes vers, és a már sokszor emlegetett adóniszi sor (tá-ti-
ti-tá-tá), spondeusokkal (tá-tá) és anapesztusokkal (ti-ti-tá) váltogatva. Jelölé-
sünkben a szorosabban összekapcsolódó ritmusegységek (kólonok) közé tettünk 
ütemhatár-jelzőt.
Korábbi ritmusgyakorlatainkra építve ritmizáljuk, majd ritmikusan olvassuk a 
verset:

Bodzavirágból, bodzavirágból   – U U – – | – U U – –
hullik a, hullik a sárga virágpor.   – U U – U U | – U U – –

Fönt meg a felhők szállnak az égen,  – U U – – | – U U – –
bodzafehéren, bodzafehéren.   – U U – – | – U U – –

Szállj, szállj, felhő,    – – – –
pamacsos,     U U –

hullj le, te zápor,    – U U – –
aranyos,     U U –
hullj le, te zápor,    – U U – –
égi virágpor,     – U U – –
égen nyíló bodzavirágból.   – – – – | – U U – – 

Vedd figyelembe!
Lásd még a 3. tanegységben Kányádi Sándor: Májusi szellő című versét, ami szin-
tén az adóniszi kólonnal játszik.

5.3b Hangjáték, versírás 
Készítsetek a versből hangjátékot, amit kopogással, ritmushangszerekkel is kísér-
hettek.
Írjatok verset hasonló ritmuselemekkel, ritmusjátékkal! A téma és a hangzás 
lehet más, a vers ritmikája viszont építkezzen hasonlóan!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Logikus gondolkodás 
fejlesztése, bibliai pár-
huzamok felismerése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Találós kérdések meg-
fejtése
Mesehallgatás, folytatás 
kitalálása vagy felidézése 
emlékezetből
Barkochba-játék, szó-
bokrok bibliai párhu-
zammal

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Szókártyák
Tábla, mágnes vagy 
Blu-Tack

JEGYZETEIM

Egyéb ötletek
FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Megtölteni a termet 

6.1a Találós verseny 
Tíz találós kérdést gyűjtöttünk pünkösdi csokorba a Reftantáron: Miklya 
Zsolt: Bibliai találósok.
Ki találja ki az összes találós kérdés megfejtését?
A pedagógus olvassa fel a találós kérdéseket, a gyerekek pedig sorszámmal je-
gyezzék le a megoldásokat, hogy mire gondolnak! 

6.1b Mesetalálós 
A tanító felolvassa fel a Megtölteni a termet című legendamesét a követ-
kező mondatig: „…de ő nem szólt semmit, derűsen üldögélt.”
Mi történt ezután? Mivel töltötte meg a legkisebb fiú a termet, amivel megnyerte 
a versenyt?

Vedd figyelembe!
A legendamese szerepelt már a téli szöveggyűjteményünkben (Angyalmese, 72-73. 
o.), a Csodabölcső című téma 5. tanegységében, adventi mesedélután keretei 
között ajánlottuk feldolgozásra. Hiszen a fény, a mécses lángnyelve karácsonyi és 
pünkösdi jelkép is lehet.
Ha elolvastuk akkor a mesét, most építhetünk rá, és emlékezetből idézhetik fel 
a gyerekek. Ha nem olvastuk, és ők sem emlékeznek rá, akkor kezelhetjük új szö-
vegként, találós meseként.
Ebben az esetben ötleteiket írjuk fel a táblára, majd olvassuk el a folytatást, és 
karikázzuk be vagy írjuk fel a táblára a megoldást!

6.1c Király-barkochba 
Képzeljétek el, hogy a királynak igazából hét fia és lánya volt! A másik 
négy is próbálkozott, és sikerrel járt. Egy vállalkozó gyerek üljön ki az osztály elé a 
„trónszékre” (tanári szék drapériával letakarva), és adjunk a kezébe egy szókártyát! 
A többiek barkochba-kérdésekkel találják ki, ő mivel töltötte meg a termet! Majd 
ismételjük meg a játékot új vállalkozóval! A kitalált szavakat rakjuk fel a táblára! 
Szókártyák kézben, majd a táblán:

levegő
vízpára
szó / beszéd / hang
szeretet
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JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek hallgassák, 
értsék és lássák is a 
verset.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
A vers meghallgatása, 
összehasonlítása a Biblia 
pünkösdi történetével
Illusztráció készítése 
rajzzal vagy festéssel

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, rajz- és festő-
eszközök

További szókártyákkal alakíthatunk szóbokrokat. A gyerekek mondják meg, hogy 
melyik szó melyik szóbokorba való:

levegő – szél, pünkösd, Szentlélek
vízpára – húsvét, keresztelés, felhő (mennybemenetel)
szó – teremtés, Ige(hirdetés), Atya Isten
szeretet – karácsony, Jézus Krisztus

6.2 Egy lángocska története 

Olvassa fel a pedagógus Tóth Árpád: Láng című versét! 
Hasonlítsuk össze a lángocska történetét a pünkösdi lángokéval! 
• Mi a hasonlóság, mi a különbség? 
• Mi volt a gyufaláng vágya? Mikor teljesülhetett volna? Mi lehetett volna belőle?
• Beszélhetünk az erdőtüzek veszélyéről, a nyári tűzgyújtás szabályairól.
• Miféle „tűzvész” lett a pünkösdi lángokból? Mi kellett hozzá, hogy az evangéli-

um elterjedjen a világban? (A Szentlélek munkája)

„Nem látta senki más, csak én” – állítja a költő/versbeszélő a végén. 
Igazat mond? Ti látjátok a lángocskát? Rajzoljátok vagy fessétek le, ahogy a vers-
történetben elképzelitek!

Vedd figyelembe!
A pünkösdi lángokhoz lásd a Pünkösd reggelén című történetet (4. tanegység), 
ami az ApCsel 2,1–11-re épül.
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