
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Krokodil – malájföldi 
népköltés, Rákos Sándor 
fordítása
Óriáskígyó – malájföldi 
népköltés, Rákos Sándor 
fordítása 

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet vagy írólap, 
vonalas lap, 
íróeszköz

Internet, projektor, 
hangfal 

Rajzlap, rajzeszközök
Zsineg, csipeszek vagy 
gemkapcsok (csomago-
lópapír, BluTack)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Mozgás és kooperáció 
fejlesztése, listázó 
(soroló) versszerke-
zet felismerése, majd 
kreatív írás-gyakorlat.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Fogójáték
Vers olvasása, értelme-
zése
Kreatív írás: saját vers 
választott állat alapján

JEGYZETEIM

Veszélyes állatok
2x45 perces komplex versfeldolgozó, 

vers- és képalkotó óra (magyar, kreatív írás, 
ének-zene, tánc, vizuális kultúra)

A gyerekek értsék meg, hogy a művészi kifejezőeszközök segíte-
nek a félelmek legyőzésében.

Áttekintő vázlat
3.1 Krokodil  45 perc

3.1a Krokodil-fogó 10 perc
3.1b Krokodil-karakter 10 perc
3.1c Állat-karakter 20 perc
3.1d Felolvasó 5 perc

3.2 Óriáskígyó  45 perc
3.2a Ká dala 10 perc
3.2b Óriáskígyó-karakter 10 perc
3.2c Csodalény-portré 20 perc
3.2d Kígyó-galéria 5 perc

Összesen:  2x45 perc

Az első játékot érdemes az udvaron vagy a tornateremben játszani.
Az állatversek faliújságon való elhelyezése, illetve a kígyórajzok 
elhelyezése kígyó alakzatban a falon fontos eleme lehet a foglal-
kozásnak, amit érdemes alaposan átgondolni és előkészíteni.

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 A krokodil 

3.1a Krokodil-fogó
A maláj gyerekek szeretnének átkelni a folyón, de a vízben ott van a kro-
kodil, aki el akarja kapni őket.
Jelöljük ki a folyó két partját (legalább három méter legyen a két vonal között), 
és a gyerekek sorakozzanak fel a parton!
Három gyerek alkotja a krokodilt úgy, hogy az egyik egyenesen áll, a másik kettő 
derékban meghajol és megfogja az előtte álló gyerek csípőjét. Az álló gyerek két 
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3. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

45
perc

10
perc
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MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Írólap, vonalas lap

kinyújtott karjával tátogat, csattogtatja a fogait az áldozatok felé. Vajon hány gye-
reket tud megfogni a krokodil? Ha a krokodil elszakad, el kell engednie az éppen 
akkor megfogott áldozatát.

Vedd figyelembe!
A játékot az udvaron vagy tornateremben érdemes játszani. Ha a teremben vagy 
a folyosón játsszuk, akkor csak egy gyerek legyen a krokodil, mivel értelemszerű-
en keskenyebb lesz a folyó.

Variáció
Ha a krokodil mozgása túlzottan akadályozott, akkor könnyíthetünk a testtartá-
son: a derékban hajló gyerekek felegyenesedhetnek, de továbbra is az előttük 
álló társuk csípőjébe kapaszkodnak, így próbálnak együtt lépni, futni.

3.1b Krokodil-karakter
Olvassuk el a Krokodil című maláj népköltést Rákos Sándor fordításában!
Gyűjtsük össze a táblán, mit tudunk meg a vers alapján erről az állatról!
Milyen tulajdonsággal egészítenétek még ki a listát?
Mi történik a vers végén? (Mi a vers csattanója, üzenete?)

Vedd figyelembe!
Meggyorsítja a gyűjtést, ha a versben található tulajdonságokat előre kiírjuk 
papírcsíkokra. 
A csíkokat pikkelyszerűen egymásra helyezhetjük (ferdén, oldalirányban elcsúsz-
tatva), amivel felidézzük a krokodil pikkelyes testét.

Kapcsolódó
Jób könyvében részletes leírást olvashatunk a krokodilról, ami sok mindenben 
hasonlít a maláj népdalra (Jób 40,25 – 41,26). Párhuzamként ennek egy részletét 
is felolvashatjuk a gyerekeknek: Jób 41,4–26. 
A bibliai krokodil-dalnak mi a csattanója? (A krokodil az állatok királya.)

3.1c Állat-karakter
Válasszatok ki magatok is egy állatot, és írjatok róla hasonló verset! Talál-
jatok ki olyan csattanót (záró fordulatot), ami bemutatja az állat fő tevékenységét 
vagy az ember hozzá fűződő lényegi viszonyát! 
A vers szerkezete:
• az állat megnevezése
• tulajdonságai listázó ismétléssel
• csattanó: egy telitalálatos gondolat
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A költői túlzás felfedezé-
se, fogalmának alapo-
zása, a metafora képi 
megjelenítése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zenehallgatás
Mozgás zenére, a kígyó 
vonzása
A kígyó jellemzése a vers 
alapján
Kígyóábrázolás: a mesés 
telön rajza
Kiállítás-rendezés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, rajzeszközök
Zsineg, csipeszek vagy 
gemkapcsok (csomago-
lópapír, BluTack)

JEGYZETEIM

3.1d Felolvasó
Az arra vállalkozók olvassák fel a verseiket!

Vedd figyelembe!
Ha sokan szeretnének felolvasni, szervezhetünk egy délutáni versbemutató fog-
lalkozást, vagy a faliújságra is feltehetjük a verseket, ahol bárki elolvashatja. Ha 
az utóbbi lehetőségre számítunk, a gyerekek eleve írólapra vagy füzetből előre 
kiemelt lapokra írjanak!

3.2 Az óriáskígyó

3.2a Ká dala
Hallgassuk meg Dés László – Geszti Péter A dzsungel könyve című 
musicaljéből Ká dala első részét (a 8-szoros „Bizony”-ig) a Reftantáron!
Azután álljunk körbe, és a gyerekek mozogjanak úgy a zenére, mintha középen 
ott állna Ká, és egyre vonzaná őket, hogy lebénítsa és bekapja mind! 
Kiknek énekel Ká? Kiket fenyeget?

Vedd figyelembe!
A dal jól felezhető, második része már túlságosan belevisz a történetbe.

3.2b Óriáskígyó-karakter
Olvassuk el az Óriáskígyó című maláj népköltést (Rákos Sándor fordítása)!
• Milyen néven illeti a vers az óriáskígyót?
• Hogyan írja le? Jegyezzük fel a kifejezéseket a táblára!
• Valóban ilyen az óriáskígyó?
• Miért túloz a vers? Mit akar kifejezni?
• Mit érezhettek a malájok, ha az óriáskígyóra gondoltak?

Vedd figyelembe!
Először leírja a vers, ismétlő gondolatokkal a telön mozgását. Középtájon már 
nem valós tulajdonságokat, hanem a képzelet által felfokozott képeket, metafo-
rákat sorol. Végül az elnyelt áldozatokat soroló, fokozott félelmet kifejező hal-
mozás következik, aminek csattanója: még a félelmes tigrist is elnyeli. Tehát az 
óriáskígyó a dzsungel királya.

Szómagyarázat: A pandanusz illatos csavarpálma, amelynek levelei tüskések.
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https://www.youtube.com/watch?v=Tvqjm_o3yOo
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3.2c Csodalény-portré
A versben az óriáskígyó, a „telön” egy mesés csodalénnyé válik. Rajzoljá-
tok le ezt a csodalényt úgy, ahogy a vers alapján elképzelitek!
(Házi feladatként is kiadható.)

3.2d Kígyó-galéria
Mutassátok be egymásnak rajzaitokat! Rakjátok ki a rajzokat kígyóvonalban 
a padlón, majd helyezzétek el hasonlóan a falon vagy egy kifeszített zsinóron!

Vedd figyelembe!
A kiállítás-rendezés gyors és praktikus eszköze lehet a zsineg, amit két pont kö-
zött kifeszítünk a teremben (lehet a falon is), majd csipesszel vagy gemkapoccsal 
tűzzük rá a rajzokat.
Jelen esetben egy csomagolópapírra is felrajzolhatunk egy nagy, hullámzó kígyót, 
amibe beleragaszthatják a gyerekek a saját rajzukat, így a rajzok fogják alkotni a 
kígyó testét. 
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