
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Tasi Katalin: A tükör

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz
Rajzlap, rajzeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A téma előkészítése 
nyelvi játékkal.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Asszociációs szólánc

JEGYZETEIM

A rabul ejtett idő
Minimum 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó 

és képalkotó óra 
(magyar, kreatív írás, vizuális kultúra)

A gyerekek ragaszkodnak a kisállataikhoz, de néha szembe kell 
nézniük azzal, hogy kedvenceik is mulandóak.

Áttekintő vázlat
6.1 Ha azt mondom…  10 perc
6.2 A szabadulás  50 perc

6.2a A tükör  20 perc
6.2b Kalitkalét  15 perc
6.2c Ha meghal a kis kedvenc…  min. 15 perc

6.3 Tükörrajz  min. 30 perc
Összesen  min. 2x45 perc

Csak akkor tartsuk meg ezt az órát, ha a gyerekek és mi magunk 
is nyitottak, fogékonyak vagyunk a témára! Szerephelyzetben, egy 
kisállat elvesztésén keresztül talán könnyebben el lehet gondol-
kodni az élet mulandóságán és maradandóságán. Gondolkodjunk 
el előbb mi magunk azon, hogy miben áll a „tükörvarázslat”!

A két tanórát háromra bővíthetjük, ha a beszélgetésre, alkotómunkára több időt 
tudunk szánni (például egy rajzóra hozzákapcsolásával).

FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Ha azt mondom…

A gyerekekkel alkossunk asszociációs szóláncot! Minden gyerek toldja meg az 
asszociációsort egy szóval!
Mi jut eszedbe, ha azt mondom:

madár → ?
kalitka → ?
szabadság → ?
halál → ?
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6. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

10
perc
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JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A házi kedvenc kisállat 
halálának feldolgozása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Váltó, szerepváltó 
olvasás
Beszélgetés 
Kreatív írás: monológ

6.2 A szabadulás

6.2a A tükör
Olvassuk el együtt hangos váltóolvasással Tasi Katalin: A tükör című 
versét! A váltóolvasás szerepváltó is legyen: a gyerekek váltva olvassák a vers-
beszélő kislány szövegeit (1-6. és 8-9. részek), a hosszabb szövegeket (1., 8.) 
akár ketté is lehet bontani! Az anya hosszú válaszát (7.) a pedagógus olvassa, 
ami a felnőttet idézve teljesen adekvát, és olvasástechnika szempontjából is 
ajánlott! 

• Mit gondoltok, miért nem énekelt a madár, amikor a kislányhoz került? 
• Miért volt szomorú, hallgatag? 
Képzeljétek magatokat a helyzetébe! 
• Vajon mit mondana kis gazdájának, ha tudna beszélni? 
Írjátok le néhány mondatban, majd a vállalkozók olvassák is fel!

6.2b Kalitkalét
A gyerekek olvassák el újra, némán a verset, és közben keressenek választ a kö-
vetkező kérdésekre!
• Mi történt a kismadárral? 
• Jól döntött-e a kislány, amikor kiengedte? 
• Miért igen, miért nem? Rendezzetek erről vitát!
• Mivel, hogyan vigasztalta a kislányt az édesanyja?

6.2c Ha meghal a kis kedvenc…
Beszélgetés: 
• Kinek halt meg már kisállata? 
• Mit éreztél a halálakor? 
• Hogyan, mivel vigasztaltak a szüleid? 
• Mivel tudtál igazán megvigasztalódni?
• A kislányt miért vigasztalta meg a varázstükör? 
• Mire képes ez a tükör? 
• Miből áll a varázslata?

Vedd figyelembe!
Érdemes a pedagógusnak is alaposan elgondolkodni, mielőtt a vers 
feldolgozásába kezd a gyerekekkel, hogy miből is áll anyu szerint a 
tükörvarázslat. Mit jelent, hogy a madár a tükör kapujából átkiabál: „Ne féljetek! 
Nincsen halál!”
• Tagadja a halál tényét?
• Azt jelenti, hogy Jézus legyőzte a halált, és örök élete van egy kismadárnak is? 

(Vö. 1Korinthus 15,54–57)

50
perc

20
perc

15
perc

min. 15 
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
Projekciós rajz készítése 
a vers alapján.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Tükörrajz – grafikus ábrá-
zolás

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, rajzeszköz

JEGYZETEIM

• Vagy az emlékezet és képzelet gyógyító összjátékáról van szó, amellyel a szere-
tett lény tovább él emlékezetünk tükrében?

• Talán épp a szeretetkapcsolat az a varázslat, ami megőrzi az elveszett lényt a 
tükör túloldalán?

6.3 Tükörrajz

Rajzold le, mit látott a kislány a tükörben!

A rajzokból állítsatok össze egy tükör-galériát!

Variáció
A rajz témája ez is lehet (szabadon választható):
Rajzold le, mit látnál a varázstükörben, ha te magad néznél bele!
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min. 30 
perc


