
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Janicsák István: Vágta
Simon István: Mirza

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz 

Kopogó tárgyak: pohár, 
kupak, toll stb.
Tábla, kréta vagy filc

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A versritmus lüktető, 
kopogó átélése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Ritmusjáték
Vers ritmikus olvasása 

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Kopogó tárgyak: pohár, 
kupak, toll stb.

JEGYZETEIM

Vágta
45 perces szövegértő és szövegalkotó óra 

(magyar, kreatív írás)

A gyerekek éljék át a versritmust mint lovak vágtáját, majd azt, 
hogy mennyire ragaszkodott a kiscsikóhoz a nagymama!

Áttekintő vázlat
6.1 Vágta  10 perc
6.2 Mirza  35 perc

6.2a Szókitaláló  5 perc
6.2b Mirza útja  15 perc
6.2c Búcsúlevél  15 perc

Összesen:  45 perc 

Érdemes néhány műanyag poharat, kupakot kipróbálni, és előké-
szíteni a ritmusgyakorlathoz.

FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Vágta

Utánozzuk lábdobogással a lovak lassú, majd tempós járását, aztán ügetését, 
vágtáját!
Játsszuk el ugyanezt az asztalon kopogva is!
Szabályozzuk a lovat a következő ritmussal: tá-ti-ti-tá-ti-ti-tá-ti-ti-tá
(A tanító kopog, a gyerekek ismétlik, amíg jól nem megy.) Használatunk egyszerű 
ritmushangszereket, illetve tárgyakat is. 
Ma ez lesz a vágtázó lovak ritmusa.

A pedagógus olvassa fel Janicsák István: Vágta című versét, majd olvassuk el a 
gyerekkel többször egymás után, minél erősebben ritmizálva!
Második-harmadik olvasás után kopoghatjuk hozzá a ritmust is. A felolvasás tem-
póján is gyorsíthatunk. (A kopogás hangulatosabb, ha valamilyen eszközzel végez-
zük, ami felidézi a patakopogást. Például tollal, pohárral, filc kupakjával stb.)
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6. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

10
perc
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JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A verstörténés értelmező 
és empatikus közelítése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szókitaláló
Vers néma olvasása, 
értelmezése
Útvonal, helyszínek tér-
képszerű ábrázolása
Kreatív írás: búcsúlevél 

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

Végül beszéljük meg a gyerekkel, milyen eszközökkel érte el a költő, hogy a szö-
veg maga is „vágtázzon”!

Vedd figyelembe!
Erősen metrizált vers, az időmérték alakítja ki a szabályos ritmust, miközben az 
ütemhangsúly is érvényesül. A sorpárok összetartoznak, sorpáronként három 
daktilust (tá-ti-ti) követ egy fél spondeus (tá):

Vágtat a parton / a büszke lovam,  — U U | — U U | — U U | —   
koppan az úton / a lópata tramm.  — U U | — U U | — U U | — 

tá-ti-ti-tá-ti-ti-tá-ti-ti-tá
tá-ti-ti-tá-ti-ti-tá-ti-ti-tá

Néhol megtörik a szabályos ritmus, a lovam, patkó, Pejkó szavak esetében 
(mindkét szótag hosszú). A költő tudatosan tehette bele a versbe ezt a játékot. Mi 
lehetett a célja? Hogy megtörje a monotóniát, és ne legyen olyan unalmas? Vagy 
a ló egy kicsit rakoncátlan, és ilyenkor ágaskodik egy kicsit? Ezt a hosszú szótag 
kiemelésével el is lehet játszani. Például: 

Trappol a Pejkó / az utca kövén… — U U | — — | U — | U U — 

tá-ti-ti-tá-tá-ti-tá-ti-ti-tá

6.2 Mirza

6.2a Szókitaláló
Szerintetek mit jelenthet ez a szó: Mirza?
Hallgassuk meg a tippeket, majd kérjük meg a gyerekeket, hogy nyomozzanak a 
szó után Simon István: Mirza című versében!
(Csupán ötletbörzét tartsunk, ne leplezzük le se a versbéli, se a szótári jelentést!)

6.2b Mirza útja
Olvassátok el Simon István versét magatokban! Figyeljetek arra, hogy mi-
lyen helyeken járt Mirza!
Keressük ki Mirza életének helyszíneit:
Vásár – istálló/kaloda – udvar – konyha – templom/mise – kert – kapu 
Készítsetek egy térképet Mirza útjáról!

35
perc
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15
perc



JEGYZETEIM

Vedd figyelembe!
Gyengébben olvasó osztály esetén az érzelmi hatás elérése érdekében a verset a 
pedagógus olvassa fel először! 

6.2c Búcsúlevél
Írjanak a gyerekek egy rövid búcsúlevelet, amit nagymama írhatott volna 
Mirzának! Olvassanak fel néhány levelet! 

• Szerintetek illett-e a csikóhoz a név? Miért?

Végezetül egy improvizációs játékkal játsszák el, hogyan szólította nagyanya Mir-
zát akkor, amikor megérkezett hozzájuk, és akkor, amikor elvezették tőlük! 

Vedd figyelembe!
Elárulhatjuk a mirza szó eredeti jelentését is: perzsa méltóságnév; az uralkodó 
fia, illetve nagyúr, úr. 
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