
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Takács Zsuzsa: Kidobós
Móra Ferenc: A csókai 
csata

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Kréta
Labda (db/csoport)
(Esetleg Magyarország 
térkép)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek éljék át a 
győztes és vesztes lel-
kiállapotát, illetve a há-
borús felek között lévő 
feszültséget. Empatiku-
san éljék át a trianoni 
veszteség fájdalmát.

JEGYZETEIM

Békés együttélés
2x45 perces komplex foglalkozás 

(magyar, testnevelés, hon- 
és társadalomismeret, etika)

A gyerekek értsék meg, hogy a nemzetek közötti ellenségeske-
dést csak egymás elfogadásával lehet megoldani.

Áttekintő vázlat
1.1 Nemzetes 45 perc

1.1a Nemzetes játék  le/felvonulással 30 perc
1.1b Területfoglalás  5 perc
1.1c Kidobós  10 perc

1.2 A csókai csata 45 perc
1.2a A hajnal szava  15 perc
1.2b Az író üzenete  15 perc
1.2c Békés egymás mellett élés feltételei  15 perc

Összesen: 2x45 perc

Az első óra az udvaron vagy a tornateremben kezdődik. Érdemes 
a köröket előre felrajzolni az aszfaltra, és részekre osztani.

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Nemzetes

1.1a Nemzetes játék (le- és felvonulással összesen)
Az órát az udvaron kezdjük, ahol osszuk nyolcfős csoportokra a gyereke-
ket! Minden csoport rajzoljon egy nagy kört (minimum három méter átmérőjűt), 
és azt osszák nyolc körcikkre! Ha az osztály létszáma nem osztható nyolccal, 
akkor annyi nyolcas csoport legyen, ahány lehetséges, az utolsó csapat „földjét” 
pedig a tanító ossza fel igazságosan! 
A játékosok álljanak egy-egy körcikkbe, és válasszanak ország/nemzetnevet ma-
guknak, amit írjanak is be a körcikkbe (elég a kezdőbetű vagy rövidítés)! Ugyanaz 
az országnév nem szerepelhet kétszer. Az adott ország területét a körcikk jelképezi. 
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1. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

45
perc

 30
perc
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Területfoglaló, mozgásos 
játék
Történelmi ismeretek 
bővítése
Vers olvasása, értelme-
zése
Beszélgetés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Kréta 
Labda (db/csoport)
(Esetleg trianoni Magyar-
ország térkép)

Kisorsoljuk az első dobó szerepét. A labdát letesszük a kör közepére, a sugarak 
metszéspontjára. 
A pedagógus (síp)jelére a gyerekek szétfutnak a körből, miközben a dobó oda-
szalad a labdához, felkapja, és azt kiáltja: „Stop!” Ekkor minden menekülő 
megáll, és nem mozdulhat el a helyéről a következő fordulóig. A dobó a kör 
közepén állva próbálja valamelyik társát megdobni a labdával. Ha sikerül eltalál-
nia, akkor „foglalhat” az eltalált játékos területéből: saját területén állva (amihez 
már elmozdulhat a dobóhelyről), nyújtott lábbal (tehát nem leguggolva), krétával 
kikanyaríthat egy szeletet a másik „országából”, és ráírhatja a saját országa nevét. 
Értelemszerűen a szomszédos országokból tud legnagyobbat kanyarítani, így 
igyekezni fog mindenki szomszéd játékost megdobni, de az „anyaországokhoz” 
tartozhatnak távoli „szigetek”, „gyarmatok” is. Ha a megdobott játékos elkapja 
a labdát, akkor a támadást sikeresen visszaverte, és ő kanyaríthat egyet a dobó 
országából. 
A következő fordulóhoz mindenki visszatér a saját országába, az előbb megdo-
bott játékos lesz az új dobó, és a játék hasonlóképpen folytatódik. A játékidő 
20 perc, az nyer, aki a legnagyobb területű országgal rendelkezik. Ha több játék-
csoport is alakul, és a pedagógus nem tud mindre figyelni, csoportonként egy 
„országbírót” választhat játékvezetőnek.

Vedd figyelembe!
A játékba lehet, hogy belelendülnek a gyerekek. Akkor nyugodtan játszhatják 
szünetben, délután is. 

1.1b Területfoglalás 
Játék után (akár az udvaron) beszélgessünk egy kicsit arról, 
• Milyen érzés volt ezt a játékot játszani? 
• Mit éreztek azok, akik nyertek? 
• Mit éreztek azok, akik sok területet veszítettek? 
• Létrejöttek-e szövetségek a játék során? (Például egymást nem támadjuk meg.) 
• Lehet-e ezt a játékot úgy játszani, hogy valaki ne érezze rosszul magát?
Ezután beszéljünk arról, hogy a magyar történelemben az egyik legnagyobb meg-
rázkódtatás az I. világháború után történt, amikor a Trianoni békediktátum során 
hazánk területének kétharmadát elveszítette. (Ha a beszélgetés a teremben 
zajlik, mutathatunk térképet is.)
• Vajon mit érezhettek a magyarok ekkor? 
• Mit éreztek azok a magyarok, akik az elcsatolt területeken éltek? 
• Milyen lehetett a viszony a szomszédos népekkel? 
• Létezhetett-e erre a helyzetre jó megoldás?
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg, 
hogy a nemzetek közötti 
ellenségeskedést csak 
egymás elfogadásával 
lehet megoldani.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Történet befejezésének 
kitalálása
Írói üzenet felismerése
A békés egymás mellett 
élés feltételeinek 
megfogalmazása

Vedd figyelembe!
Ha az osztály még nem érett rá, ne beszéljünk Trianonról, csak arról, milyen 
feszültséget jelenthet a háború a harcoló nemzetek között, különösen akkor, ha 
szomszédokról van szó.

1.1c Kidobós
• Ti a játék során milyen országneveket, nemzetneveket használtatok? 
• Melyek fordultak elő többször (több csoportban is)? 
• Melyek hiányoznak az ismertek közül? 
• A most következő versben milyen országok, nemzetek fordulnak elő?

Olvassuk el Takács Zsuzsa: Kidobós című versét! 
Soroljuk fel a versben szereplő országokat, nemzeteket! 
• Kik vannak a legjobbak között (a top 6-ban)? 
• Van köztük egy furcsa név is, ki tudja, mit jelent? (NSZK – Német Szövetségi 

Köztársaság: Nyugat-Németország 1949 és 1990 között.) 
• Mit gondoltok, miért nem akart senki magyar lenni a játékban?
• Hogyan érezte magát a vers főszereplője a játék során? 
• Hogyan érezték magukat a többiek? 
• Milyen „életbölcsességre” jutott az esetből a főszereplő? 
• Igazat adtok neki? Mit tehet az, aki sosem kerül a győztesek közé?

1.2 A csókai csata

1.2a A hajnal szava
Beszéljünk a gyerekeknek arról, hogy az első világháború előtt és után is 
feszült volt a helyzet Magyarországon a nemzetiségek között. Móra Ferenc több-
ször járt a délvidéki Csókán, régészeti ásatásokat vezetett, így jól ismerte a csó-
kaiakat. Elbeszélését a két világháború között írta, de jóval korábbra, a magyar 
szabadságharc idejére helyezte a történetet, amit meg fogunk ismerni. 

Olvassuk fel Móra Ferenc: A csókai csata című történetét a következő mondatig: 
„…a Teremtő mindnyájatokat szeret.”
Tegyük fel a kérdést: 
• Vajon a csókaiak és szanádiak hallgattak a hajnal szavára?
• Szerintetek hogyan folytatódik a történet? 
Fejezzük be közösen! 
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Vedd figyelembe!
A gyerekek többsége nagy valószínűséggel a harc mellé áll, és mivel elég sok 
öldöklős filmet látnak, illetve a számítógépes játékok is igen erőszakosak, való-
színűleg részletesen leírják majd a két falu háborúját. Hagyjuk, hadd vessék fel 
ezt a szálat, de ne engedjük „túlragozni”, hanem az indulatok elszabadulása előtt 
beszéljük meg, hogy ennek a harcnak valószínűleg csak rossz vége lehetne, senki 
sem kerülne ki győztesen, hanem kiirtanák vagy jól megritkítanák mindkét falu 
lakosságát. 

1.2b Az író üzenete
Nézzük meg, mit gondolt minderről Móra Ferenc!
A gyerekek némán, magukban olvassák el a történet befejezését, és figyeljék meg: 
• Miben mutattak példát a gyerekek a felnőtteknek?
• Majd beszéljük meg, hogyan zajlott le a csata! 
• Mikor játszódik a történet?
• Miért haragudtak a magyarok a szerbekre (régiesen: rácokra)?
• Kik állították meg a gyűlölködést? 
• Fogalmazzuk meg, miben mutatott példát a két kislány!
• Mit gondoltok, mire akar tanítani az író ezzel a történettel? Mire akarta tanítani 

a kortársait?

1.2c Békés egymás mellett élés feltételei
A padtársak képzeljék el, hogy egyikük a szerb, másikuk a magyar gyerek 
(nem kell kislánynak lenni hozzá, a fiúk is azonosulni tudnak a szereppel)! Írjátok 
össze néhány pontban, milyen tanácsokat adnának az édesapjuknak ahhoz, hogy 
a két falu békésen egymás mellett tudjon élni, annak ellenére, ami körülöttük a 
világban történik!
A tanácsokat olvassák fel a párok!
Nagy létszám esetén minden pár mondhat egy-egy jó tanácsot a listájáról (ami 
lényegében még nem hangzott el), amíg ki nem fogynak a tanácsokból. Így ké-
szülhet közös lista a békesség feltételeiről.

Vedd figyelembe!
Ha az osztályban visszatérő probléma az ellenségeskedés vagy a csoportok, 
klikkek közötti versengés, akkor érdemes lehet aktualizálni az osztály problé-
máira azokat a gondolatokat, melyeket a gyerekek a békés egymás mellett élés 
szempontjából kifejtettek. Hogy érett-e rá a helyzet, ahhoz nagy tanítói empátiá-
ra van szükség. Ha nem, akkor is bízhatunk benne, hogy a szerepben való átélés 
segít a helyzet kezelésében, közelítheti egymáshoz a „háborús” feleket.

JEGYZETEIM 

155

15
perc

15
perc


