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JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Fedezzük fel: mit jelent 
a gyűjtőszenvedély, 
gyűjtőmunka ember- és 
hangyanézőpontból.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Projekciós ön- és társis-
mereti játék
Vers olvasása, értelme-
zése, információgyűjtés
Bibliai közmondások

Egyéb ötletek
FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Mit gyűjt a hangya?  

Te mit gyűjtesz? Írj fel egy cédulára három jellemző dolgot (név nélkül)!
Dobjuk a cédulákat egy kalapba, majd mindenki húzzon egyet (ne a sajátját, azt 
dobja vissza)! Egymás után olvassátok fel a cédulákat, és mondjátok el, a gyűjté-
se alapján ki lehet az, aki a cédulát írta! Mi alapján ismerhetsz rá? 

És mit gyűjt a hangya? Szerepel-e az ő gyűjteménye a cédulákon?
Olvassátok el Markó Béla: Mit gyűjt a hangya? című versét, és keressétek benne a 
választ!
Keressük együtt is a választ! 
• Mivel játszik a költő? 
• Mi mindent sorol először? 
• Kik gyűjtik ezeket a dolgokat? 
• És mit gyűjt a hangya? Tudjátok-e a választ?
A kérdésre részletes választ kapunk a maggyűjtő hangyák életmódjának bemuta-
tásával a Wikipédia Hangyák szócikkében, amely elérhető a Reftantárról is.

Kapcsolódó
A hangya gyűjtőszenvedélye közmondásos, és a Bibliába is bekerült. Megkeres-
hetjük a gyerekekkel ezeket az igéket:
„Eredj a hangyához, te rest, figyeld, hogy mit tesz, és okulj! Bár nincs vezére, 
elöljárója vagy uralkodója, mégis biztosítja a kenyerét nyáron, begyűjti eledelét 
aratáskor.” (Példabeszédek 6,6–8)
„Nem erős a hangyák népe, mégis beszerzik nyáron az eledelüket.” (Példabeszé-
dek 30,25)

Lásd még a 4. tanegység (Tücskök és hangyák) utolsó, „hangyaműhely” feladatát!

6. 
tanegység
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Helyezkedjünk egy 
kicsit kukac- és 
gilisztaperspek tívába.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos játék
Versek olvasása, értel-
mezése, szerkezetük 
megfigyelése
Soroló vers írása
Illusztráció megfigyelése 
és készítése a versekhez

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, írólap, rajzeszköz

JEGYZETEIM

6.2 Kukacok és giliszták

6.2a Kukac- és gilisztamozgás
A gyerekeket osszuk 3-4-5 fős csoportokra! A gyerekek csoportonként álljanak 
egymás mögé, és fogják meg két kézzel az előttük álló vállát vagy derekát! A cso-
portok így lesznek kukacok. A terepen (udvar, tornaterem, osztályterem) keres-
sünk vagy helyezzünk el olyan tereptárgyakat, amikbe bele lehet bújni, meg lehet 
mászni vagy kerülni stb. A „kukacoknak” nem szabad elszakadniuk egymástól, a 
tereptárgyak „legyőzése” közben sem! 
Nehezebb akadályok leküzdésekor könnyíthetünk a testhelyzeten: egyszerű kéz-
fogással, láncban kell a kukacoknak haladni.
Végül álljon össze az egész osztály derék- vagy vállfogással egyetlen gilisztává, és 
együtt mozogva kanyarogjanak a terepen, teremben!

6.2b Kukac- és gilisztaversek
A giliszta gyűrűsféreg, teste azonos felépítésű szelvényekből áll. A kukac, vagyis a 
rovarlárva teste is hasonlóan szelvényezett. 
Figyeljük meg Bertóti Johanna: Kukac (Reftantáron) és Schein Gábor: Giliszta 
című versében (szöveggyűjteményben) az ismétlődéseket: azonos felépítésű 
sorok ismétlődnek, íródnak egymás alá, mint a giliszta vagy kukac szelvényei. 
Soroló versnek is nevezzük az ilyen szerkezetet, de nevezhetjük szelvényes vagy 
giliszta-, kukacversnek is.
Keressetek olyan témákat, amelyekhez illik a hosszabb felsorolás! Írjatok egy-egy 
témához kukac- vagy gilisztaverset!

A Giliszta című vershez miért illik a soroló szerkezet? Mi mindent sorol a versbe-
szélő gyerek? Ha giliszta lenne, milyen testrészei lennének? Miért csak az „egész” 
tudna neki fájni?

A Kukac című verset megnézhetjük illusztrációval együtt az Író Cimborák blogon, 
ahol először megjelent, a link elérhető a Reftantáron.
Hogyan ábrázolja az illusztráció a soroló szerkezetet?
Készítsetek ötletes illusztrációt a Kukac vagy a Giliszta című vershez ti is!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Helyezkedjünk 
pókperspektívába.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása, értelme-
zése
Viaszrajz és vízfestés őszi 
színek keverésével

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Helyezkedjünk 
verébperspektívába.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Történet olvasása, majd 
egy-egy részletének 
elmesélése különböző 
nézőpontból

6.3 Háló az ősz falán

Olvassuk el László Noémi: Pók című versét!
• Hogy kezdődik a pókmese? 
• Hová indul a pók? 
• Hová jut?
• Mi a véleményetek: ki lehet-e őt szabadítani az ősz faláról?
• Mit idéz fel bennetek ez az őszi hangulat?

Készítsünk pókhálóképet a következőképpen: gyertyával vagy fehér zsírkrétával 
rajzoljátok meg előbb a pókhálót a rajzlapon! Betöltheti az egész lapot, vagy csak 
egy részét is. A vonalak elég erőteljesek legyenek! 
A lapot ezután fessétek le vízfestékkel, az őszt (és a verset) idéző színekkel! Áb-
rázolhat a kép formákat, például ágakat vagy a sás leveleit, de dolgozhattok csak 
színfoltokkal is. Akár így, akár úgy, a pókháló látszódni fog az „ősz falán”. Már 
csak a pókot kell odafesteni valahová. 

A pók és a pókháló összetartozik: a pók sosem fog megszabadulni a pókhálóhoz 
kötött léttől.

6.4 Verébérettségi

Olvassátok el Lázár Ervin: Verébérettségi című állattörténetét a Reftantáron, majd 
meséljétek el egy-egy sztoriját!
• Meséljétek el a kutya elé esett verébfióka történetét úgy, mintha egy akciófilm 

részlete lenne! 
• Hasonlóan meséljétek el az ember „támadását” is, amire válaszként csapatban 

mentik meg tőle a kisverebet!
• Verébnézőpontból is mesélhettek: mintha az öreg, tapasztalt verebek mesélnék 

a fiataloknak ezeket a történeteket.

Vedd figyelembe!
Forrás: Lázár Ervin Lovak, kutyák, madarak című írásából kiemelt részlet (Tüskés 
Varabin, Osiris, 2003)
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