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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Lackfi János: Népsoroló

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Világtérkép, földgömb

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal 

Füzet, íróeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismereteinek 
feltérképezése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Élménybeszámolók
Projekciós játék

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Világtérkép, földgömb

Népsoroló
45 perces szövegfeldolgozó óra (magyar, kreatív írás)

A vicces jellemzések segítségével a gyerekek próbáljanak meg 
saját tapasztalataik alapján hasonló verssorokat alkotni.

Áttekintő vázlat
5.1 Élménybeszámolók  10 perc
5.2 Népsoroló  10 perc

5.2a Népsor 5 perc
5.2b Képek és verssorok 5 perc

5.3 Kreatív írásgyakorlat  25 perc
5.3a Rímkarakterek, rímjátékok 10 perc
5.3b Néprímelő  15 perc

Összesen: 45 perc

Az óra különösebb előkészületet nem igényel.

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Élménybeszámolók

Vigyünk be egy világtérképet és egy földgömböt! A gyerekek próbálják megkeresni 
a kontinenseket mindkét szemléltető eszközön! Majd beszélgessünk arról, hogy: 
• Ki járt már Afrikában? 
• Melyik országban jártatok? Meséljetek róla!
• Milyennek képzelitek el Afrika többi részét és az ott élő népeket?

Vedd figyelembe!
A gyerekek jó része nem járt Afrikában, és aki igen, jobbára Egyiptomban, esetleg 
Tunéziában, és ott is csak a tengerparton. Viszont valószínűleg mindenki látott 
Afrikáról szóló természetfilmet, rajzfilmet vagy játékfilmet. Így ez a feladat rész-
ben az információk összegyűjtésére és a képzelet aktivizálására szolgál, és akkor 
is megoldható, ha az osztályból senki sem járt még Afrikában.
Ha mégis jártak ott, akkor előre megkérhetjük az érintett gyerekeket, hogy hozzanak 
magukkal fényképeket Afrikáról, vagy állítsanak össze egy rövid slide-ot még otthon.
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5. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

10
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
Népek és jellemzőik a 
vers alapján.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers megismerése, 
értelmezése
Multimédiás feladat: szö-
veg-kép párosító

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Népkarakterek frappáns 
jellemzése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Tömörítés, lényegki-
emelés
Jellemzés egy mondat-
ban
Kreatív írás: rímelő sor-
pár, versszak
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5.2 Népsoroló

5.2a Népsor
Olvassuk el Lackfi János: Népsoroló című versét!
• Milyen népeket sorol fel? 
• Mit tudunk meg róluk?

5.2b Képek és verssorok
Vajon felismerjük a verssorok alapján az említett népek közé tartozó 
embereket? Egyeztessük a képeket és versszakokat a műhöz tartozó tankockában 
a Reftantáron!

5.3 Kreatív írásgyakorlat

5.3a Rímkarakterek, rímjátékok
Lackfi János versszakai (Népsoroló) viccesek, rövidek, de találóak, hiszen 
felismertük a versek alapján a népek képviselőit. 
A csattanót a találó információk és játékos rímek együtt hozzák létre.
Keressük meg a vers rímeit! Előbb önállóan keressék a gyerekek, és húzzák alá a 
sorok végén összecsengő szavakat! Figyeljék meg, mi a rímelés szabálya, rendje! 
(páros rímek)
Majd közösen emeljük ki a rímpárokat: 

busmanok / bús manók
pigmeusok / víg manusok
berberek / emberek
jorubák / -ó ruhák
tuaregek / túl öregek
maszájok / a szájuk
kicsoda / Afrika

Beszélgessünk róla, ki milyen országban járt, mely népek képviselőivel találko-
zott már! Vagy melyik országról, népről látott egy jó filmet, ami alapján el tudja 
őket képzelni? Hogyan jellemeznétek őket egy-egy mondattal? És hogyan mutat-
nátok be viccesen egy rímpárral vagy rímelő sorpárral? Például:

Mosolyognak a japánok.
Mosolyogni van talán ok?
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perc

5
perc

5
perc

25
perc

10
perc
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5.3b Néprímelő 
Írjatok ti is hasonló versszakokat azokról a népekről, akikről szó volt, vagy 
akiket ismertek! 
A versforma (sorszám, szótagszám, rímképlet) változhat, de fontos, hogy legyen 
benne találó csattanó, rímjáték. 
Végül olvassátok is fel a verseiteket!

Vedd figyelembe!
Ha a jelentés- és rímjáték együtt hangzik, az az igazi csattanó. Olyan ez, mint egy 
jó rejtvény: ha stimmel a megfejtés, az telitalálat.
Ha a népnevekkel való rímjáték „neccesnek” tűnik, választhatunk a rímjátékhoz 
állatkaraktereket is. Például:

Álldogálnak a flamingók,
szélre, hullámra nem ingók.

A feladat differenciálásra alkalmas: egyéni, páros vagy csoportmunkában is vé-
gezhetik a gyerekek, otthoni feladat lehet a kitartó rímfaragóknak, és akár frontá-
lisan is végezhetjük, ilyenkor szóban alkotunk egy közös verset. 
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15
perc


