
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Acsai Roland: 
Az északi szajkó 
A bálnagyerek 
Fjord-bálnák

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal 

Csoportonként egy mul-
timédiás eszköz, 
Rajzlap, rajz- és festő-
eszközök, anyagok

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A versek képei segítsé-
gével egy képzeletgaz-
dagító északi „utazás” a 
gyerekekkel.
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Északi tájak és képek
2x45 perces szövegfeldolgozó és képalkotó óra 

(magyar, természetismeret, vizuális kultúra)

Az északi, skandináv tájakat filmszerű képekben bemutató versek 
nemcsak a természet, a természeti jelenségek szépségéről, kü-
lönlegességéről tájékoztatnak, hanem a szemlélő hozzá fűződő 
viszonyáról is. Így válik az információ jellé, jelképpé. Ezt a folya-
matot követjük a dupla óra során képi és nyelvi ismeretszerzés-
sel, értelmezéssel, majd képi jelalkotással az alkotó ábrázolás 
segítségével.

Áttekintő vázlat 
6.1 Északi képek 10 perc
6.2 Északi versek 20+15 perc
6.3 Északi rajzok 45 perc
Összesen: 2x45 perc

A csoportmunka alaposabb előkészületet igényel, mert nemcsak 
az optimális létszámról és elhelyezkedésről kell gondoskodnunk, 
hanem a multimédiás eszközhasználatról is, csoportonként. A 
csoportmunka szervezése egy könyvtári órához hasonlít, csak 
most az ismeretszerzés forrása nem a könyvespolcokon, hanem 
az interneten található. 

FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Északi képek

• Járt már valaki közületek Európa északi részén? 
• Tudjátok-e, hogy milyen országok vannak ott? 
 (Többek között: Norvégia, Svédország, Finnország, Dánia, Izland.)
• Mit lehet ott látni? 
Kukkantsunk be ebbe a világba néhány északi képen keresztül a Reftantáron 
elérhető tankocka segítségével!
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6. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

10
perc
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Interaktív multimédiás 
feladat
Versek olvasása, értel-
mezése csoportmun-
kában
Információgyűjtés inter-
netes forrásokból
Csoportbeszámolók
Egyéni képalkotás 
grafikai vagy festőeszkö-
zökkel
Kiállításrendezés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, rajz- és festőesz-
közök, anyagok

6.2 Északi versek

Acsai Roland költő a családjával (feleségével és kislányával) hosszabb ideig élt 
északon, itt szerzett élményeiből keletkeztek északi versei. Vajon melyik vers 
kinek a szemével „látja” az északi világot: apa, anya vagy a kislány (Zsófi) szemé-
vel? (Lásd még Acsai Roland: Zsófi úszni tanul a jávorszarvasokkal című versét a 
júliusi első téma online anyagában: 11-1/7.2!)

Kis csoportokban ismerkedjenek meg a gyerekek a három verssel: Acsai Roland: 
Az északi szajkó; A bálnagyerek; Fjord-bálnák. Miután megismerték a szöveget, 
beszéljék meg, hogy ez anya, apa vagy Zsófi verse! Majd keressék meg, hogy 
a versben szereplő képek közül melyekkel találkoztak a tankockán! Nézzenek 
utána, mit tudhatunk még meg ezekről!

Csoportmunka:
Az északi szajkó 
Nézzetek utána a Reftantáron elérhető linkek segítségével, mit tudhatunk még 
meg az északi szajkóról és az északi fényről! 
Az északi szajkót a versbeszélő bölcsnek mutatja be. 
• Miben rejlik a bölcsessége?

A bálnagyerek 
Nézzetek utána a Reftantáron elérhető linkek segítségével, mit tudhatunk még 
meg a bálnákról és a fjordokról!
• Mit gondoltok, mi a dolga a „bálnafigyelőnek”? 
• Milyennek látja magában, milyennek képzeli a bálnát? (türkiz = kékeszöld, zöl-

deskék szín)

Fjord-bálnák
Nézzetek utána a Reftantáron elérhető linkek segítségével, mit tudhatunk még 
meg a fjordokról és vízesésekről és fatemplomokról! 
• Miért lehet a (a 6.1 Északi képek című tankockán is látható) Geirangerfjordot 

bálnához, óriás cethez hasonlítani?

Beszámolók (csoportonként 5 perc):
A csoportok olvassák fel egymásnak a versüket, majd beszéljenek róla, mutassák 
be, mit tudtak még meg, mit gondolnak róla a kérdések, feladatok alapján!

Vedd figyelembe!
Nagyobb osztálylétszám esetén háromnál több csoportot is alakíthatunk, tehát 
egy-egy verset két csoport is tanulmányozhat ugyanazokkal a feladatokkal. Opti-
mális csoportlétszám: 4-6 fő.
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20+15
perc
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6.3 Északi rajzok

A gyerekek önálló képalkotással dolgozzák fel élményeiket:
• Melyik kép ragadott meg titeket legjobban a versekből? 

• A bölcs szajkó? 
• A repülni tanuló északi fény? 
• A fjordbálnák? 
• A bálnafigyelő? 
• A sirálytávlat? 
• A vízesés dala? 
• A hegyeket néző fatemplom? 
• Vagy valami más?

• Válasszatok ki egyet, és rajzoljátok vagy fessétek le, ti hogy látjátok, hogyan 
képzelitek!

Végül rendezzünk kiállítást az elkészült képekből!
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45
perc


