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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Nógrádi Gábor: Tititá 
Csacsukuáról
A Messiás eljövetelének 
próféciája – Ézsaiás 
11,6–9

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal 

Rajzlap, rajz- és festő 
eszközök, anyagok

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A téma előkészítése, 
ritmusérzék, fantázia 
fejlesztése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Ritmusjáték
Kommunikáció tapsje-
lekkel

Tititá Csacsukuáról
3x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

(magyar, ének-zene, hittan, vizuális kultúra)

A világ számos részén ma is háború folyik, gyerekek milliói kerül-
nek reménytelen helyzetbe. A migrációról ma minden gyerek hall, 
így fontos, hogy megmutassuk nekik, mit is jelent a háború elől 
menekülő gyermekek élete.

Áttekintő vázlat
1.1 Ritmusbolygó 10 perc
1.2 Tititá Csacsukuáról 35 perc

1.2a Névkarakter 5 perc
1.2b Szövegfeldolgozás kiscsoportban 15 perc
1.2c Történet-összefoglaló 15 perc

1.3 Hol van Csacsukua?  25 perc
1.3a Szövegvizsgálat 10 perc
1.3b Történetpótlás 15 perc

1.4 Békében és háborúban  65 perc
1.4a Fotógaléria 20 perc
1.4b Képalkotás 30 perc
1.4c Képgaléria 15 perc

Összesen: 3x45 perc

Csoportmunkához teremrendezés, rajzolás-festés előkészítése.

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Ritmusbolygó

Mutatkozzunk be a nevünk ritmusával! Először tapsoljuk le a gyerekeknek a saját 
nevünket, például: Miklya Luzsányi Mónika – tá-ti-ti-tá-ti-tá-ti-ti 
Majd a gyerekek is tapsolják le a saját nevük (vezetéknév + utónév) ritmusát! 
Például: Baráth Klaudia: ti-tá-ti-ti-ti-ti 
Próbáljunk különböző szavakat is letapsolni! Például: uborkaszezon: ti-tá-ti-ti-tá 
(az utolsó szótag semleges, alkalmazkodó, itt inkább hosszú). 
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1. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

10
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A szöveg megismerése, 
szövegrészlet kiscso-
portos, illetve önálló 
feldolgozása, közös 
megbeszélés.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Jellemzés név alapján
Olvasás, értelmezés cso-
portmunkában, beszá-
molás az olvasottakról

JEGYZETEIM

Most képzeljétek el, hogy egy olyan bolygón jártok iskolába, ahol tapssal kom-
munikálnak! Próbáljuk megtanulni az alapvető utasításokat! Például: Figyeljetek 
ide!: ti-tá-ti-ti-ti-ti
A tanító először tapssal kísérje az utasításokat, a gyerekek hajtsák végre! Rit-
musnevekkel (ti-tá) is mondjuk el a közösen az utasításokat, és figyeljük meg a 
különbségeket, azonosságokat! Például: 
Nyissátok ki a könyvet!: tá-tá-tá-ti-ti-tá-tá
Nyissátok ki a füzetet!: tá-tá-tá-ti-ti-ti-ti-tá 
A két felszólítás a végén különbözik, egyiknél tá-tá, másiknál ti-ti-tá a végződés. 
Az „Álljatok fel!” és „Üljetek le!” utasítás ritmusa viszont közel azonos, alig lehet 
érzékelni a különbséget az utolsó szótagok hosszúsága között. Ilyenkor csak 
a szituációból tudjuk, mi az utasítás: ülő helyzetből felállunk, álló helyzetből 
leülünk.
Amikor jól megy a szöveg-ritmus felismerés, játsszuk úgy a játékot, hogy csak a 
ritmust tapsoljuk, a gyerekek pedig elvégzik az utasításokat! 

Vedd figyelembe!
Ne legyen túl sok utasítás, mert nem tudják megjegyezni a gyerekek!
Példák ritmizált utasításokra:
• Álljatok fel!: tá-ti-tá-tá
• Üljetek le!: tá-ti-tá-ti
• Nyisd ki a füzeted! / Csukd be a füzeted!: tá-ti-ti-ti-ti-tá 
• Nyisd ki a könyved! / Csukd be a könyved!: tá-ti-ti-tá-tá
• Guggolj le!: tá-tá-ti (de inkább: tá-tá-tá)
• Ugrálj fél lábon!: tá-tá-tá-tá-tá

1.2 Nógrádi Gábor: Tititá Csacsukuáról

1.2a Névkarakter
• Ha valakit úgy hívnak, hogy Tititá, akkor ő ki lehet? 
• Milyennek képzelünk el egy Tititá nevű szereplőt?

1.2b Szövegfeldolgozás kiscsoportban
A gyerekeket osszuk négy csoportba! Mind a négy csoport Nógrádi Gábor: 
Tititá Csacsukuáról című szövegének különböző részletét olvassa el, válaszol a 
kérdésekre, majd beszámol a többieknek az olvasottakról.

1. csoport – 1. szövegrész
A mű elejétől a „…megint beírt az ellenőrzőmbe” befejezésű mondatig.
• Milyen volt Tititá? Írjátok le kívülről, mutassátok be a belső tulajdonságait is!
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• Mit gondoltak a többiek, honnan érkezett?
• Honnan tudjuk, hogy Gábor szerelmes lett Tititába?

2. csoport – 2. szövegrész
„A következő szünetben… – …nekem nyolc.”
• Honnan jött Tititá?
• Mi volt Gáborral a közös titkuk?
• Mi lett a titokból?

3. csoport – 3. szövegrész
„Attól kezdve… − … nem érheti el.”
• Miért nem mondhatja meg Tititá, hogyan érkezett ide?
• Tititá szerint mi Csacsukua?
• Miben hasonlít a Földhöz, és miben más?

4. csoport – 4. szövegrész
„Tititát délután…” – szöveg végéig.
• Mi történt Tititával?
• Mi történt Gáborral?

Vedd figyelembe!
A szövegolvasásánál, feldolgozásnál kisebb létszámú osztálynál valódi csoportokat 
alkossunk (4-6 fő), akik közösen olvassák és dolgozzák fel a szöveget! Ha nagyobb 
létszámú az osztály, mindenki egyénileg dolgozik, de csak a saját csoportjának meg-
felelő szövegrészt olvassa el, és csak az oda tartozó feladatokat oldja meg. Jól olvasó 
gyerekek több szövegrészt is elolvashatnak, megoldhatnak a megadott idő alatt. 

1.2c Történet-összefoglaló
Az olvasottak alapján kis történet-összefoglalót mond valaki a csoportból, 
majd válaszolnak a kérdésekre a gyerekek. Így mozaikosan, de a gyerekek aktív 
bevonásával áll össze a történet.

Vedd figyelembe!
A közös megbeszélés célja nemcsak az ellenőrzés, hanem inkább a történet ösz-
szefoglaló elmesélése a többiek számára. Ezzel a megoldással a gyerekek moza-
ikszerűen, interaktív közlésben ismerkednek meg a történettel.

Variáció
Ha a történet és szöveg egységét tartjuk fontosabbnak, akkor megismerésére a 
tanítói felolvasást javasoljuk. Ehhez is hosszabb idő kell (kb. 20 perc), ezért vagy 
egy plusz óra beiktatása, vagy a csoportmunka elhagyása és frontális megbeszé-
lés lehet a megoldás. 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Az írói nézőpont, balla-
dai homály szerepének 
felfedezése (a fogalom 
alapozása), fantázia, em-
pátia, szókincs fejleszté-
se. Érzékenyítés.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
A novella homályos 
részeinek kibontása
Történet-kiegészítés

JEGYZETEIM

1.3 Hol van Csacsukua?

1.3a Szövegvizsgálat
Beszéljük meg a gyerekkel, hogy milyen nézőpontot választott az író 
(Nógrádi Gábor: Tititá Csacsukuáról), és vajon miért! (E/1, visszaemlékezés, sze-
mélyes hang, az olvasó könnyen sajátjának érzi a szöveget, mintha velem/velünk 
történt volna stb.)
Ez a látásmód azt is magával hozza, hogy sok mindent nem tudunk meg a törté-
netből.
Vizsgáljuk át a szöveget, és próbáljuk meg összeszedni, mi mindenre nem ad 
konkrét választ a szerző? Például:
• Ki is volt valójában Tititá? 
• Honnan jött? 
• Hogy került Magyarországra? 
• Ki volt az anyukája és az apukája valójában? 
• Hova ment? 
• Miért kellett visszamennie? 
• Miért titkolózott Tititá? 
• Miért választotta inkább a mesét, mint azt, hogy elmondja a valóságot? 
És még több hasonló kérdés merülhet fel a gyerekekben is.

1.3b Történetpótlás
Próbáljunk meg válaszolni a „hiányosságokra”! Találjuk ki:
• Valójában honnan jött Tititá, kik az igazi szülei, milyen lehetett az élete a saját 

országában, és miért kellett elmenekülnie? 
• Ha valóban háború dúlt a szülőhazájában, akkor miért írta le mégis olyan szép-

nek Csacsukuát? 
Vessük össze Csacsukua leírását a Messiás eljövetelének próféciájával (Ézsaiás 
11,6–9), és keressük meg a hasonlóságokat! 

Vedd figyelembe!
A valóságban Tititá valószínűleg a vietnámi háború elől menekülő vagy menekí-
tett kislány volt. A háború húsz évig tartott (1955–1975), és Magyarország aktívan 
kivette a részét Vietnám támogatásában, elsősorban a békefenntartás területén, 
így sok vietnámi gyereket menekítettek Magyarországra. 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Empátia és a vizuális 
kultúra fejlesztése, önál-
ló képalkotás.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Képzelet és valóság 
összehasonlítása
Önálló képalkotás

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, rajz- és festő 
eszközök, anyagok

1.4 Békében és háborúban

1.4a Fotógaléria
Nézzük meg a gyerekekkel egy képsorozatot (Békében és háborúban című 
tankocka), melyet Uğur Gallenkuş török fotográfus képei közül válogattunk!
Beszélgessünk a képpárokról! 
• Mi van az egyik, és mi van a másik oldalon? 
• Melyik lehet Gábor, és melyik Tititá világa?

1.4b Képalkotás
A gyerekek rajzoljanak/fessenek hasonló szerkezetű képet! Az egyik olda-
lon Gábor, a másik oldalon Tititá világát jelenítsék meg!

1.4c Képgaléria
A gyerekek által készített festményekből rendezzünk (alkalmi) kiállítást! 
A vállalkozó gyerekek mondják el, mit szerettek volna kifejezni, megmutatni az 
alkotásukkal!

Variáció
Ha csak két tanóra áll rendelkezésünkre, és a rajzórát nem tudjuk megvalósítani, 
a képsorozat megtekintésével és a hozzá kapcsolódó beszélgetéssel is befeje-
ződhet a szövegfeldolgozás. Ebben az esetben záró feladat lehet:
Adjatok nevet a képeken látható gyerekeknek! A név lehet valós (Gábor, Gabri-
el) és kitalált is (Tititá, Matui). A távoli ország is kaphat nevet (például Portuha, 
Ramacsili stb.).

Vedd figyelembe!
A teljes képsorozat igen megrázó. Csak a kiválogatott képeket nézzük meg a gye-
rekekkel!
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