
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Csukás István: Őszi 
tücsök hegedül 
József Attila: Hangya
Petőcz András: 
Egy-két láb
Géczi János: Hangya-vers

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Cédulák a közmondá-
sokkal
Rajzlap, írólap
Rajz- és festő eszközök
Ritmushangszerek

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek éljék át, hogy 
ugyanazt a helyzetet 
mennyire másként látják 
az esemény szereplői. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Közmondások megjele-
nítése mímes mozgással
Vers olvasása és értel-
mezése, hangzóssága, 
hangulati elemei
Vita: a tücsök és a han-
gya érvei 

JEGYZETEIM

Tücskök és hangyák
2x vagy 3x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

műhelyfoglalkozással
(magyar, dráma, kreatív írás, vizuális kultúra)

A tücsök- és hangyalét viszontagságainak megismerése a verse-
ken keresztül. Nézőpontváltások. Kreatív műhelymunka.

Áttekintő vázlat
4.1 Tücsökzene  45 perc

4.1a Közmondások  15 perc
4.1b Őszi tücsök  15 perc
4.1c Vita  15 perc

4.2 Hangyamódi  45 perc
4.2a Az álmos hangya  15 perc
4.2b Hangyaözönvíz  15 perc
4.2c Egy-két láb  15 perc

4.3 Tücsök- és hangyaműhely 45 perc
Összesen  2x vagy 3x45 perc

Cédulákra írjuk fel előre a közmondásokat! 
Ha a műhelymunkát is vállaljuk, rajz- és festőeszközök, anyagok, 
ritmushangszerek előkészítése.

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Tücsökzene

4.1a Közmondások
Előzetesen írjuk fel az alábbi közmondásokat egy-egy külön cédulára! A 
gyerekek közül öt vállalkozó kapjon egy-egy cédulát, majd szavak nélkül, némán 
mutogassák el az osztálynak a közmondásokat, amit a többiek találjanak ki! 
Közmondások:
• Ki, mint veti ágyát, úgy alussza álmát.
• Aki nem dolgozik, ne is egyék.
• Aki másnak vermet ás, maga esik bele.
• Addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik.
• Aki nyáron nem gyűjt, télen keveset fűt.
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4. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

45
perc

15
perc
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MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Cédulák a közmondá-
sokkal

Vedd figyelembe!
A gyerekek ma ritkán találkoznak közmondásokkal, szólásokkal, így nem biztos, 
hogy segítség nélkül ki tudják találni azokat. Ha úgy gondoljuk, hogy segítség-
re van szükségük, írjuk fel a táblára előre, vagy vetítsük ki a közmondásokat! A 
mímes bemutató közben minden gyerek írásban tippeljen, ki melyik közmondást 
mutogatta el! Végül lássuk, kik és hányan tippeltek jól!

4.1b Őszi tücsök
Olvassuk el hangosan Csukás István: Őszi tücsök hegedül című versét!
• Melyik közmondás illik erre a vers-történetre? Miért? Indokoljátok!
• Mikor játszódik? Milyen időszakban? Mit tudunk meg az időszakról?
• Milyen a tücsök hangulata? Miért? Hogyan fejezi ezt ki a vers? 
Keressetek szavakat, kifejezéseket, amelyek szomorú hangulatot árasztanak! 
Keressetek olyanokat is, amelyek csúfolódóak!
• Mivel utánozza a tücsök hegedűszavát a költő? 
• Hogyan szólt a cirr-cirr nyáron, és hogyan szól most? 
Cirregjünk mi is! Legyünk nyári tücskök, cirregjünk vidáman! 
Jön az ősz, cirregjünk szomorúan! Cirregjünk csúfolódva! 
Közeledik a tél, cirregjünk egyre fázósabban! Cirregjünk reménykedve!

4.1c Vita
Mi történt később az őszi tücsökkel? Elevenítsük fel szóban La Fontaine A 
tücsök és a hangya című meséjét!
Rendezzünk vitát a tücsök befogadásáról! A csoport egyik fele lesz a hangyák 
pártja, ők amellett érvelnek, hogy ne fogadják be a tücsköt, a másik a tü-
csök-párt, akik a tücsök érdekeit képviselik. Ha a gyerekek még nem elég gyakor-
lott vitázók, szabadon választhatnak pártot. Ha már többször játszottunk vitát, 
akkor érvelhetnek kiosztott szerephelyzetből is.

Kapcsolódó
Lásd a Második osztályos, állami olvasókönyv 1. részében A tücsök és a hangya 
meséjét (La Fontaine, Rónay György fordítása)!
Vö. Csukás István: A téli tücsök meséi című meséjének részleteivel (Harmadik osz-
tályos, állami olvasókönyv)!
Mi történt az őszi tücsökkel? – Téli tücsök lett.
És még? – Az író befogadta, és a tücsök mesélt.

15
perc

15
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
Ráérzés a vers elégikus, 
szemlélődő hangvéte-
lére, a vers rétegeinek 
felfedezése. Hangya és 
ember perspektívája, 
párhuzama, különbségei. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versek olvasása, 
értelmezése, hangulati, 
gondolati elemei, 
hangzóssága
Projekciós játék hanggal, 
mozgással

JEGYZETEIM

4.2 Hangyamódi

4.2a Az álmos hangya
Először hallgassuk meg József Attila: Hangya című versét Gryllus Vilmos 
feldolgozásában a Reftantárról, vagy olvassa fel a pedagógus kifejezően a verset!

Nyissák ki a gyerekek a szöveggyűjteményt, és olvassák el ők is a verset!
Legelőször tisztázzuk, hogy mik is a bábok („hangyatojások”, amikben a kishan-
gyák növekednek a kikelés előtt)!
• Milyen hangulata van a versnek? 
• Kiben milyen érzéseket kelt?
• Milyennek tartjátok a verset? 
• Szép? Érzékeny? Igaz? Varázslatos? Tűnődő? Érthetetlen? Unalmas? Stb. – Melyik 

jelző illik rá a legjobban az elhangzottak közül?

Figyeljük meg egy kicsit jobban a verset! Fedezzük fel a hangyát és a szemlélődőt! 
• Ki lehet ő? 
• Hol vette észre a hangyát? 
• Milyennek látta? 
• Mi jutott róla eszébe? 
• Mi történt közben?
• Mi jó a hangyának? 
• Mit jelent a: „Különben jó az is.” 
• Mi az, ami nem lenne jó neki? (szalmaszállal felkelteni? vagy maga az eső?)
• Mi jó a hangyát figyelő embernek? 
• Mit jelent számára az „erősen beborult”? 
• Csak az ég borulhat be? 
• Mit idézhet még fel benne ez a borulás? (Lehet, hogy őt is bántja valaki vagy 

valami?) 
• Hányféle jelentése fordul elő a versben a „csöpp” szónak? 
• Találsz-e olyan szót, ami a csöppre rímel, a csöppel cseng össze? („és – hopp – 

egy csöpp” – az ilyet belső rímnek nevezzük)

Készüljetek fel a vers felolvasására! Próbáljátok meg úgy olvasni a verset, hogy 
ezt a szemlélődő, tűnődő, varázslatos hangulatot érzékeltessétek!

Vedd figyelembe!
A Harmadik osztályos, állami tankönyv II. részében, már a májusi szövegek között 
szerepel József Attila: Altató című verse. Negyedik osztályos csoporttal, ha a gye-
rekek már ismerik jól a verset, felfedeztethetjük a párhuzamokat (differenciáló 
feladatnak is alkalmas).
Keressék a két vers közötti kapcsolatot, keressenek párhuzamos képeket, gondo-
latokat:
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Altató    Hangya
Lábára lehajtja fejét,  fejét csillámokra hajtja
alszik a bogár, a darázs, elaludt a hangya
velealszik a zümmögés – alszik véle csöpp árnyéka is

Variációk
Nem biztos, hogy az elégikus hangvételű vers első hallásra elnyeri minden gye-
rek tetszését. Segítsünk ebben nekik! 
• Egyik lehetőség, hogy sokféle színű és árnyalatú színespapír-csíkot (cetlit) 

viszünk be, és minden gyerek választ magának egy olyan színt, ami szerinte 
kifejezi a vers hangulatát. Majd indokolja is meg, hogy miért pont azt a színt 
választotta. Itt a színek hangulati értéke segít.

• Másik lehetőség, hogy a hangulatot kifejező szavakat – szép, érzékeny, igaz, va-
rázslatos, tűnődő, érthetetlen, unalmas stb. – felírjuk a táblára egy-egy virág(fej) 
közepére (szirmokat nem rajzolunk). Minden gyerek ahhoz a virághoz rajzol szirmot, 
amelyik szerinte legjobban kifejezi a verset. Egy virághoz csak egy szirmot rajzol-
hat egy gyerek, ám több virághoz is lehet rajzolni. Beszéljük meg velük, hogy egy 
vers, vagy bármilyen irodalmi mű, többféle hatást is kiválthat belőlünk! Egyszerre 
érezhetjük szomorúnak, netán unalmasnak, de varázslatosnak is. Lehet, hogy nem 
mindent értünk belőle, mégis borzongatóan szép. Ha van időnk, és tetszik a gyere-
keknek a játék, új virágokat is rajzolhatunk, amelyekbe ők javasolnak szavakat. 

4.2b Hangyaözönvíz
• Miért lehet veszélyes az eső a hangyákra? 
• Képzeljük el, hogy hangyák vagyunk, és jön egy kiadós zápor! 
• Hogyan éljük meg? 
• Hogyan hat ránk? 
• Milyen veszélyeket rejt? 
• Hogy tudunk védekezni? 
Készítsünk közösen hangjátékot vagy pantomimjátékot a hangyaözönvízről!

Variációk
• Tudtátok, hogy a hangya is időjósló állat? A népi megfigyelések szerint:

• Ha a hangyák járnak, eső lesz.
• Ha a hangyák ösvényt vernek, esni fog.
• Ha hangyák a boly tetején járkálnak, esni fog.

• És ha a hangya alszik, mi lesz?
• Ha a bábok között alszik el a hangya, mi lesz? 

4.2c Egy-két láb
A hangyaözönvíz után a másik hangyaveszélyről is essen szó! Mi az? 
Olvassák el a gyerekek Petőcz András: Egy-két láb című versét, és fogalmazzák 
meg saját szavaikkal, milyen hangyaveszélyről van benne szó!
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15
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Versek alkotó feldolgozá-
sa különböző készségek, 
képességterületek aktivi-
zálásával.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Hangjáték dallam- és 
ritmuskísérettel 
Előadás pantomimmal, 
mozdulatjátékkal
Illusztráció vagy kép-
regénykocka rajzolása, 
festése
Írásos petíció 
fogalmazása vagy 
plakátkészítés 
Rajzolás hangyaperspek-
tívából
Betűgrafika rajzolása, 
értelmezése 
Hangya-kalendárium 
készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, írólap
Rajz- és festőeszközök
Ritmushangszerek

JEGYZETEIM

Hasonlítsuk össze József Attila és Petőcz András két versét! 
• Mi a hangya és az ember viszonya? 
• Hol kiszolgáltatottabb a hangya? 
• Hol érzékenyebb az ember? 
• A Petőcz-versben mi jelenik meg az emberből?
• A láb tud-e szemlélődni, gondolkodni? 
• Érzékeli a hangyát egyáltalán?

Keressétek meg a vers slusszpoénját! Mi a szójáték lényege? 
Olvassátok fel a verset poénosan!
Rím-, ritmus és jelentésjáték egyszerre:

Ez a láb.
Az a láb.
Legalább.

4.3 Tücsök- és hangyaműhely

Dolgozzuk fel a megismert verseket alkotó módon, műhelyszerűen, ahol a gyere-
kek választhatnak a következő feladatok között! Egyéni, páros vagy csoportmun-
kában is dolgozhatnak.
• Adjátok elő Csukás István: Őszi tücsök hegedül című versét hangjátékként, han-

gokkal, zörejekkel, ritmushangszerekkel kísérve! Dallamot is kitalálhattok hozzá.
• Adjátok elő pantomimmozgással, néma mozdulatjátékként valamelyik megis-

mert verset! (Bármelyiket a három közül. Akár többet is lehet.)
• Készítsetek illusztrációt József Attila: Hangya című verséhez, vagy rajzoljatok 

meg egy képregénykockát a hangyaözönvíz történetéből! 
• Írjatok a hangyák nevében petíciót, vagy készítsetek plakátot, amelyben 

felhívjátok az emberek figyelmét, mennyire veszélyeztetik a hangyák létét!
• Rajzoljátok le Petőcz András: Egy-két láb című versében a hangyákat veszélyez-

tető lábakat a hangyák szemszögéből! 

Választhatnak és megismerhetnek a gyerekek új verseket is:
• Olvassátok el Géczi János: Hangya-versét! Hogyan lehet ezt olvasni? Mi benne 

az érdekes? Mi a poénos? Találjatok ki hasonló betűjátékot, betűrajzot a han-
gya- vagy tücsök-témára!

• Készítsetek hangya-kalendáriumot Markó Béla: Mit gyűjt a hangya? című verse 
alapján! A kalendárium témája lehet: Az év melyik időszakában mit lehet, mit 
érdemes gyűjteni. A kalendáriumot rajzokkal is illusztrálhatjátok. (Lásd még az 
Egyéb ötletek 6.1. részét!)

240

45
perc


