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FELDOLGOZOTT MŰVEK
A cigány nép eredetmon-
dája – Mészáros György 
gyűjtése
Zöld az erdő – cigány 
népdal (himnusz) 
– Orsós Jakab gyűjtése
Krumpli krumpli – erdé-
lyi jiddis népköltés, Ká-
nyádi Sándor fordítása
Egy gödölye története – 
ismeretlen szerző, Gréda 
József fordítása
Miklya Zsolt: Az egyszeri 
drótostót
Elvisz a drótostót! – is-
merettartalmú szöveg 
Kányádi Sándor: 
Patkánysíp (A szászok 
legendája)
Három tücsök összejött 
– bolgár népdal, Nagy 
László fordítása
Lány a testvérét szaba-
dítja – délszláv ballada, 
Nagy László fordítása
A szarvassá változott 
fiúk – román népballada

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Szöveggyűjtemény 
(minden helyszí-

nen)

1. helyszín
Internet, projektor, 
hangfal 

Gyerekenként 2 kanál

2. helyszín
Internet, projektor, 
hangfal 

12 db A/3-as rajzlap
12 csomag zsírkréta vagy 
filctollkészlet

Nemzetiségi forgó
6x45 perces (egész napos) összművészeti foglalkozás 

a magyarországi nemzetiségek témakörében
vagy 

6x45 perces komplex szövegfeldolgozó órasorozat
(magyar, kreatív írás, társadalomismeret, dráma, 

vizuális kultúra, ének-zene, technika)

A forgórendszerű témanapon a gyerekek hat Magyarországon élő 
nemzetiség, népcsoport, vallási kisebbség életébe, kultúrájába 
kapnak bepillantást.

Áttekintő vázlat
2.1 Cigányok 45 perc

2.1a Zenélő nemzedékek  10 perc
2.1b Cigányok eredete  10 perc
2.1c Cigány himnusz  10 perc
2.1d Kanalazás  15 perc

2.2 Zsidók 45 perc
2.2a Krumpli krumpli 7 perc
2.2b Mi az a jiddis?  8 perc
2.2c A kis gödölye  15 perc
2.2d Képregény  15 perc

2.3 Szlovákok 45 perc
2.3a A némabolt  15 perc
2.3b Drótosbolt  15 perc
2.3c De ki az a drótostót?  15 perc

2.4 Németek 45 perc
2.4a Honnan érkeztünk?  15 perc
2.4b Hogyan érkeztek hozzánk a németek?  5-10 perc
2.4c A szászok eredete  10-15 perc
2.4d Patkánysíp  10 perc
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2. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?
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3. helyszín
Internet, projektor, 
hangfal 

4. helyszín
Európa térkép

5. helyszín
Internet, projektor, 
hangfal 

6. helyszín
Anyagok, eszközök a 
terepasztalhoz: hullám-
papír, olló, ragasztó, tem-
pera, festés eszközei 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Betekintés a cigányság 
kultúrájába, eredetébe. 
Érzékenyítés.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zenehallgatás
Beszélgetés
Szövegek olvasása, értel-
mezése
Animációs film megte-
kintése
Ritmusjáték: kanalazás

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Minden gyereknek két 
kanál

2.5 Délszlávok 45 perc
2.5a Három tücsök  10 perc
2.5b Forgatókönyvírás

szövegírás 15 perc
felolvasás 10 perc

2.5c A ballada valós befejezése  10 perc

2.6 Románok 45 perc 
2.6a A szarvassá változott fiúk  15 perc
2.6b Terepasztal készítése  30 perc

Összesen:  6x45 perc

A tanegység alkalmas arra, hogy forgórendszerben tanítsuk, amihez 
hat különálló teremre lesz szükségünk. A gyerekek kisebb csopor-
tokban, helyszínről helyszínre haladnak, és vesznek részt a foglal-
kozásokon. Minden helyszínen egy pedagógus fogadja őket. Az órák 
külön-külön is taníthatóak. Sorozatot is szervezhetünk belőlük.

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Cigányok

2.1a Zenélő nemzedékek
A gyerekek nézzék meg a Zenélő nemzedékek című tankockában a vi-
deofilm részletét a Reftantáron!
Hány nemzedéket, generációt látunk a videón? Mit csinál a nagypapa, az apa, az 
unokák? Min játszik a középső unoka? Tudjuk-e, mire használják azt a tárgyat a 
hétköznapokban? És itt mire? Figyeljük meg, hányféle hangot ad a kanna! 

2.1b Cigányok eredete
Beszélgessünk arról, hogy mit tudnak a gyerekek, kik a cigányok! Honnan 
jöttek, kik a beások, és kik a romák?
Olvassuk el a cigány nép eredetmondáját, Mészáros György gyűjtése alapján! 
Kiknek a leszármazottai a cigányok, miért szegények a monda szerint?

Vedd figyelembe!
A Reftantáron megtalálható linken egy rövid összefoglaló található a cigányok 
eredetéről, magyarországi történetéről. Ha valakit bővebben érdekel a téma, a a 
Reftantáron megtalálható linkről letöltheti ingyenesen a Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetem romológia tankönyvét.
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2.1c Cigány himnusz 
A cigányoknak, csakúgy, mint minden más nemzetnek, van saját himnusza. 
Nézzük meg a Gandhi gimnázium tanulóinak animációját a Zöld az erdő című 
népdalra, a cigány himnuszra (Orsós Jakab gyűjtése) a Reftantáron!
Az animáció a kép nyelvén beszél a cigányok eredetéről, vándorló életmódjáról, 
helyzetükről az európai kultúrában. Először nézzük meg egyben a videofilmet, 
majd szakaszról szakaszra játsszuk le ismét úgy, hogy közben elemezzük a látot-
takat, hallottakat! Nem árt, ha a gyerekek megkapják a szöveget, és a beszélge-
téshez néma olvasással követik.
1. szakasz: 0:00–0:25
• Milyennek írja le az első versszak a cigányok helyzetét? Mi ennek az oka? 
• Mit jelent a „gond”, a „gondok kése” és a „gondok kése húsunkba vág” kifejezés?
2. szakasz: 0:25–0:45
• Hogyan viselkedik a világ a cigányokkal? 
• Hogyan fejezi ki az animáció az „űzött” állapotot? 
• Mi a cigányok bűne a himnusz vallomása szerint? 
• Szerintetek mivel jár, ha valaki szeget lop Jézus tenyeréből? 
3. szakasz: 0:43-tól 0:59-ig, majd végig
• Miért könyörögnek a cigányok? 
• Milyen átokkal verte meg őket Isten? Vajon miért? 
• Milyen magyarázatot ad erre a himnusz? (Gondoljatok az előző versszakra is!)
• Hogyan mutatja be a „csavargó”, vándorló életmódot az animáció?
• Mely földrészekre, országokba szóródtak szét a cigányok? 
• Milyen ott az életük?

2.1d Kanalazás
A Reftantáron elérhető videofelvételen egy érdekes cigány hangszerrel 
ismerkedhettek meg. 
• Vajon milyen hangszeren játszik a férfi? 

Próbáljuk ki mi is a kanalazást! Ehhez két egymásnak háttal fordított kanalat kell 
nyelüknél marokba fogni úgy, hogy a nyelek közé kerüljön egy ujjunk. Az összefo-
gott kanalakat ütögethetjük a térdünkhöz, másik kezünkhöz. 
Ha már jól megy a kanalazás, a gyerekek megtanulhatják a cigány himnuszt a 
második videó segítségével, és kanállal kísérhetik a dalt.

Vedd figyelembe!
A kanalazás megtanításánál természetesen az a legjobb, ha valamelyik gyerek az 
iskolából vagy valakinek a rokona tud kanalazni, és eljön bemutatni a gyerekek-
nek. Ha ez nem megoldható, akkor a Reftantáron elérhető videofilm alapján a 
pedagógus megtanulhatja a kanalazás alapjait. 

JEGYZETEIM

158

10
perc

15
perc



JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék meg 
a kis gödölye meséjét 
a Peszachi Haggadából, 
majd csoportmunkában 
alkossanak belőle kép-
regényt.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zenehallgatás
Beszélgetés
Hittan ismétlés
Mesehallgatás, -értel-
mezés
Folyamatábra készítése
Képregény alkotása

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
10 db A/3-as rajzlap
10 csomag zsírkréta vagy 
filctollkészlet

Variációk
Ha valamiért nem tudjuk a kanalazást megtanítani, akkor tanítsuk meg a gyere-
keknek önmagában a cigány himnuszt!

Ha az osztály érett rá, vagy ha több roma gyerek van, írassunk a gyerekekkel 
imádságot, könyörgést (lehet próza- vagy versformában is). 
• Mit kérnének ma a cigányok Istentől? 
• Milyen nehézségeik vannak, amiket csak Isten tudna megoldani? 
• Milyen örömeik, melyeket meg szeretnének osztani Istennel?

Végül az önként vállalkozók olvassák fel az írásaikat!

Kapcsolódó
A cigányság kultúrájáról a 4. osztályos, állami olvasókönyvben magazinszerű 
összeállítást találunk.

2.2 Zsidók

2.2a Krumpli krumpli
Ki szereti a krumplit?
Hallgassuk meg a krumpliról szóló jiddis dalt (Krumpli krumpli – erdélyi jiddis nép-
költés, Kányádi Sándor fordítása) a Gryllus-fivérek feldolgozásában a Reftantáron!
Milyen hangulata van ennek a dalnak? Mi volt a jiddis család étrendje? Mit ettek 
hétfőn? kedden? …vasárnap? (A táblára írjuk fel a napok neveit, mellé pedig a 
„menüt”, a krumplit!)
Te mit szólnál hozzá, ha minden nap krumplit kellene enned? Mit gondolsz, miért 
evett ez a család minden nap krumplit? (Szegények voltak.)

Figyeljétek meg a dal szövegét: Hogyan listázza a napokat? Mely napok kerülnek 
egy sorba? Melyik a leghosszabb sor? Mit gondoltok, miért? (A szombat a zsidó 
nyugalomnap, mint a keresztények számára a vasárnap.) 
Olvassuk fel a verset felelgetve: egy-egy gyerek vállalja egy-egy nap nevét, a töb-
biek pedig kórusban vágják rá, hogy „krumpli”!

Vedd figyelembe!
A táblára szókártyákkal is felkerülhetnek a szavak, ami meggyorsítja a feldolgo-
zást. Ehhez előre el kell készíteni a napok és krumplik szókártyáit.
A nyomtatott szöveget csak a táblakép kialakítása után vegyük elő a gyerekekkel! 
Össze lehet hasonlítani a táblára írt „menüsor” képét a dal sorainak képével. 
Feltűnő a piramis- vagy lépcsőszerkezet, a szombat soráig.
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2.2b Mi az a jiddis? 
A jiddis a hazájuktól távol (szétszórattatásban) élő zsidók nyelve, főleg 
Európa középső és keleti részén, így Magyarországon, Erdélyben is. A jiddis nyel-
vet beszélők tehát zsidók, de ma már kevesen beszélik ezt a középkori eredetű 
nyelvet. Elevenítsük fel a gyerekekkel, mit tanultak hittanórán a zsidókról!
Milyen nép? Ki az Istenük? Ki volt Mózes, miért volt fontos személy? Mi a páska 
ünnepe? Miért kellett Istennek megszabadítani a népét Egyiptomból? Mi az a „szét-
szórattatás”? (Fogságba vitel, majd kényszerű elvándorlás a világ minden tája felé.)

2.2c A kis gödölye
A zsidók a hazájukban, majd messzi idegenben, a szétszórattatásban is 
megtartották hitüket és szokásaikat. Páska (a zsidó húsvét) ünnepén olvasták 
fel a gyerekeknek A kis gödölye meséjét, amely arról szól, hogy az apa a páska 
ünnepére vesz egy kis gödölyét (bárányt vagy kecskegidát). Nézzük, mi történik a 
kis gödölyével!
Olvassuk fel az Egy gödölye története (ismeretlen szerző, Gréda József fordítása) 
című mesét (tanító bemutató olvasása) egységenként, a következő kérdéssel: Ki 
az új szereplő? (Minden új szereplőhöz egy egység tartozik, amihez a kétsoros 
szakaszok és a záró szakasz is csatlakozik.) A gyerekek hallás után kövessék a 
mesét, és az egység végén nevezzék meg az új szereplőt, akinek a neve felkerül a 
táblára (így készül el a láncmese folyamatábrája):

gödölye → vadmacska →kutya →nádpálca → tűz → víz 
→ökör → metsző (mészáros) → Halál Angyala → Jóisten

• Mire figyelmezteti a vers a gyerekeket? (Hogy vigyázzanak a gödölyére.)
• Miért kell vigyázni a gödölyére? (Az az áldozati állat.)
• Ki tud igazán vigyázni rá? (Isten.)
• Ezek után beszéljünk a gyerekeknek arról, hogy a gödölye, az áldozati állat a 

zsidó népet jelképezi. 
• Miről szól tehát valójában ez a mese? (Isten minden bajtól megmenti az ő ki-

szolgáltatott népét. Vö. Ézsaiás 43,1–3)

Végezetül olvassuk újra hangosan a mesét úgy, hogy minden szereplőt elvállal 
egy gyerek! Amikor a hangos olvasásánál meghallja a saját szereplője nevét, 
akkor feláll, majd visszaül a helyére. 

Vedd figyelembe!
A kis gödölye meséjéhez is készítsük elő a szereplők neveit szókártyákon! A 
folyamatábra is listaszerűen kerülhet a táblára, a heti krumplilista mellé. A két 
lista számossága is beszédes (7, 10), a 10 Isten parancsolatainak a száma, amit a 
népének adott.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Egy szlovák mesterség 
megismerése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Némajáték
Ritmusjáték
Feleletválasztás
Kép felismerése

2.2d Képregény
A gyerekeket a történetnek megfelelően osszuk 10 csoportba (vagy párba)! 
Minden csoport rajzoljon le egy jelenetet a meséből, majd rendezzük a rajzokat 
sorrendbe, hogy egy képregényt kapjunk! 
A gyerekek ehhez a feladathoz kapják meg a vers szövegét, amiben a saját szaka-
szukat (szakaszaikat) keressék meg, és olvassák el!

Vedd figyelembe!
Forgórendszerű órában inkább csak jelzésszerű rajzokat készítsenek a gyerekek, 
mert az időbe nem fér bele egy részletesen kidolgozott rajz elkészítése!

Ha nem forgórendszerben, hanem külön órákban gondolkozunk, akkor a képre-
gény-készítés egy teljes 45 perces órát is felölelhet.

Kapcsolódó
Rokon szerkezetű láncmesék a Harmadik osztályos állami olvasókönyvben:
• A macska és az egér (Arany László)
• Kismadár és kóró (Várszegi Adél)

2.3 Szlovákok

2.3a A némabolt
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy bolt, ahova ha valaki belépett, 
azonnal megnémult. Egy szó nem sok, annyit sem tudott kimondani. De nem csak 
a vevők, a boltos sem tudott beszélni. Nem volt így könnyű vásárolni, de mindig 
volt vevő, és jobbnál jobb dolgokat árultak a némaboltban. 
A gyerekek most kipróbálhatják, milyen lehet a némaboltban vásárolni, ahol csak 
mutogatással értethetik meg magukat. 
A játékban először a pedagógus legyen a boltos, a vállalkozó gyerekek a vevők! 
A játékba humort is vihetünk: a vevő elmutogatja, hogy mit kér, de a boltos úgy 
tesz, mintha nem értené vagy félreértené a mozdulatait, és mást ad, mint amit 
a vevő kér. A boltos is elmutogatja a tárgyat, amit átad a vevőnek. Ha a vevő úgy 
gondolja, hogy a megfelelő tárgyat kapta, akkor kilép a szerepből: megmondja 
hangosan, hogy mit kért, és szerinte mit tart a kezében. A boltos vagy megerősíti 
ezt, vagy cáfolja, majd elmondja, hogy valójában mit adott át a vevőnek.
Több kört játsszunk, hogy minél több félreértés, vicces helyzet jöhessen létre! 
Körönként boltost és vevőt lehet cserélni.
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Vedd figyelembe!
A játékot figyelő gyerekek közül is elmondhatja valaki, mit kért a vevő, és mit 
kapott. A vevő és a boltos némán, bólintással jelezheti, ha eltalálta az illető. Csak 
akkor szólaljanak meg, ha a megfigyelő téved! 

2.3b Drótosbolt
Miklya Zsolt Az egyszeri drótostót című versében egy furcsa boltról van 
szó. Olvassátok el magatokban, aztán mondjátok el, hogy 
• Szerintetek mi benne a furcsa? 
• Majd vegyétek sorra: 
• Mi mindent árult a drótostót? 
• Miből lett a nyeresége? 
• Szeretett-e a boltban árulni? 
• Mi volt a szíve vágya? 
• Kiderül-e a versből, hogy ki az a drótostót? (Miből következtethetsz rá?)

A versnek erős, játékos ritmusa és rímelése van. Keressétek meg a sor végi rímeket! 
• Milyen szabályszerűséget vesztek észre? (Páros rímek, 5 sorpáron keresztül.) 
• Mi történik a végén? (Az utolsó sorpárba közbeékelődik egy felsorolás: három 
sor, hármas rímmel.) 
• Na de mit jelentenek a tót, vót, bót/bótot, fót, fótot szavak? Régies/népies ejté-
sű: vót = volt, bót = bolt, fót = folt. A tót pedig egy nép régies neve, a szlovákokat 
hívták régen tótoknak.
Olvassátok fel rím-szereposztással a verset: a páros rímelésű sorokat mindig más 
valaki olvassa, a hármas rímelésű sorokat megint más valaki (így hét felolvasóra 
lesz szükség):

A: Vót egyszer egy drótostót,
A: három napig bótos vót.
B: Mind eladta a zsemlyét,
B: krumplit, meg a cseresznyét.
C: És aki csak halat kért,
C: annak három kassal mért.
D: Negyednapra nem maradt
D: semmi sem a pult alatt.
E: A pócot is elvitték,
E: ebből lett a nyereség:
F: Bezárhatta a bótot,
F: s rakta tovább
G: kislábasra,
G: nagylábasra,
G: vasfazékra 
F: a fótot.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék 
meg a szászok eredetét 
feldolgozó mondát.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Térbeli tájékozódó játék
Térképhasználat: nemze-
tiségeink anyaföldje
Fantáziajáték
Szövegolvasás, értel-
mezés 
Vonulós játék

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Európa térképe

2.3c De ki az a drótostót?
A gyerekek kis csoportokban olvassák el az Elvisz a drótostót! című is-
merettartalmú szöveget, majd oldják meg a Mit csinál a drótostót? és az Elvisz a 
drótostót! című tankockák feladatait a Reftantáron!

Végezetül beszélgessünk a drótostót munkájáról! Miért keltek vándorútra a szü-
lőföldjükről? Mihez értettek? Mi lett velük a fémedények elterjedése után? Valami 
más munka után kellett nézniük. Mi lehet megfelelő mesterség egy fémhez értő 
munkás számára? 

Persze nemcsak dróthoz, fémhez értettek a tótok. Nagyobb létszámú szlovák 
népesség telepedett le Magyarország északi részén és az Alföldön, főleg Békés 
megyében. Ők földműveléssel, állattartással foglalkoztak. A tót népnevet őrzi 
például Tótkomlós város neve is.

Kapcsolódó
A Só és arany című szlovák népmese a Negyedik osztályos, állami olvasókönyvben.

2.4 Németek

2.4a Honnan érkeztünk?
Képzeljétek el, hogy a terem a város térképe, amin középen van az isko-
la! Jelöljétek ki, merre vannak az égtájak, és hozzávetőleg hány lépés lehet egy 
kilométer! Majd mindenki álljon be nagyjából arra a helyre, ahonnan az iskolába 
érkezett! Néhányan elmondhatják az utcanevet vagy a városrész nevét is. 
• És ha azt kellene megmutatnotok, hogy valamelyik ősötök, mondjuk az egyik 

ükapátok honnan érkezett, az könnyű lenne? 
• Van-e az őseitek között olyan, aki messziről érkezett?

Üljünk a gyerekkel körbe, és beszélgessünk arról, hogy Magyarország soknemze-
tiségű ország! 
• Van-e a gyerekek között nemzetiségi? 
• Vagy olyan, akinek az ősei szlovákok, svábok, románok, cigányok stb. voltak? 
• Van-e Tóth, Szerb, Horváth stb. vezetéknevű gyerek (az ő őseik valószínűleg az 

adott néphez-népcsoporthoz tartoztak)? 
• Tudjuk-e, honnan jöttek a magyarországi nemzetiségek, népcsoportok? 
Meg tudjuk mutatni Európa térképén?

• szászok, svábok – Németország
• szerbek, horvátok, bolgárok – Balkán-félsziget
• románok – Románia
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Egy népdal és egy 
ballada megismerése a 
délszláv népköltészetből.

MIT FOGUNK CSINÁLNI? 
Zenehallgatás, versol-
vasás
Ballada folytatása – kre-
atív írás
Ballada olvasása, új cím 
kitalálása

Kik jöttek Európán kívülről? 
• cigányok, zsidók

Vedd figyelembe!
A térképjátékhoz jobb, ha a termet átrendezzük: a padok a falhoz kerülnek, előt-
tük a székek, középen üres térség, amiben játszani lehet.

2.4b Hogyan érkeztek hozzánk a németek?
Mit gondoltok, hogyan, miért érkeztek egykor a németek Magyarországra 
(beleértve Felvidék, Erdély területét is)? Próbáljuk meg kitalálni!

Vedd figyelembe!
A feladat fantáziajáték legyen! Lehet, hogy a gyerekek már hallottak azokról a 
történeti eseményekről, amelyek a németek betelepítéséhez vezettek. Ha igen, 
és elmondják, örüljünk neki! Ha nem, akkor néhány mondatban foglaljuk össze a 
történetet. Ehhez találunk háttéranyagot a Reftantáron.
A gyerekektől fantáziajátékot, eredetmonda-ötleteket várjunk!

2.4c A szászok eredete
Olvassuk el az erdélyi szászok Patkánysíp című eredetmondáját Kányádi 
Sándor feldolgozásában! 
A monda szerint kik az erdélyi szászok ősei? 
Honnan érkeztek Erdélybe, és milyen csodálatos módon?
Mi lehet a történet valóságalapja? (toborzás, fiatal telepesek útnak indítása) 

2.4d Patkánysíp
Játsszuk el a gyerekek vonulását Németországból Erdélyig! A pedagó-
gus legyen a furulyás, és egy furulyával vagy síppal irányítsa a gyerekeket, akik 
libasorban kövessék! Beszéljünk meg egyezményes jeleket, mikor kell megállni, 
jobbra, balra fordulni, óvatosan menni stb.! 

2.5 Délszlávok

2.5a Három tücsök
Kedvcsinálónak hallgassuk meg a Három tücsök összejött kezdetű bolgár 
népdalt Nagy László fordításában, Sebő Ferenc előadásában a Három tücsök 
című tankockán a Reftantárról!

Utána olvassák is el a gyerekek a verset! 
• Miről szól? (Egy vicces állatmese, ami a csatát, a törököket figurázza ki.)
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• Hogyan változik a vers jelentése és mondanivalója, ha megtudjuk, hogy a Ma-
gyarországtól délre eső területek (a Balkán-félsziget) jó részét, így Bulgáriát is 
400 évig tartotta megszállva a török?

• Miért lehetett ez a dal törökcsúfoló ének?
Ezek után olvassuk fel a dalt úgy, mit egy csúfolót!

Vedd figyelembe!
A versforma lényegében ugyanaz, mint Az egyszeri drótostót című vers esetében 
(Szlovákok):
Hétszótagos sorok, páros rímek, ütemhangsúlyos verselés, a sorok 4+3 szótagú 
ütemekből állnak. Az énekelt dallam ezt elég jól érzékelteti. 
A felolvasást érdemes úgy szervezni, hogy minden sorpárt más olvasson.

2.5b Forgatókönyvírás (szövegírás: 15 perc / felolvasás: 10 perc)
A délszláv népek (szerbek, horvátok, bosnyákok, bolgárok) 400 éven át 
szenvedték a törökök uralmát, amit balladáikban is megörökítettek. 
A pedagógus olvassa el a gyerekeknek a Lány a testvérét szabadítja című 
délszláv ballada (Nagy László fordítása) első hét sorát, a „…megmenteni kishuga 
akarja” sorig!
• Vajon mi történhetett ezután? 
Kis csoportokban írjatok forgatókönyvet, mintha egy akciófilm lenne, hogy mi is 
történt ezek után! Minden jelenetre egy-két mondat jusson!
Ha készen vagytok, olvassátok fel a forgatókönyveket!

2.5c A ballada valós befejezése 
Olvassátok el kis csoportokban a népballada folytatását! 
• Mit gondoltok erről a befejezésről? 
• Miért érdekes? 
• Mivel „győzte” le a törököket Jován kishúga? 
• Tudnátok más címet adni a balladának? 
• Szerintetek miért lenne az kifejezőbb?

Vedd figyelembe!
Ha kevés idő marad a végére, mindez történhet frontálisan, tanítói felolvasással, 
majd közös megbeszéléssel.

Kapcsolódó
A 4. osztályos, állami olvasókönyvben délszláv hagyományokról is olvashatunk és 
délszláv meséket is találunk benne: 
• A kígyó koronája (horvát népmese)
• A csodálatos hajszál (szerb népmese)
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Népballada megisme-
rése a román népkölté-
szetből.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mesehallgatás, beszél-
getés
Terepasztal készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Anyagok, eszközök a 
terepasztalhoz: hullám-
papír, olló, ragasztó, tem-
pera, festés eszközei

2.6 Románok 

2.6a A szarvassá változott fiúk
A gyerekek üljenek körbe a szőnyegen, vagy akár el is heveredhetnek rajta! 
Ha marad az osztálytermi elrendezés, akkor lehajthatják fejüket a padra, tehát 
próbáljunk meseolvasós hangulatot teremteni! A pedagógus olvassa fel a gye-
rekeknek A szarvassá változott fiúk című román népballadát – mint egy verses 
mesét – Bartók Béla gyűjtésében és fordításában! 
Majd beszélgessünk arról, hogy
• Mi történik ebben a mesében? 
• Kinek melyik részlet tetszett a legjobban? 
• Miért? 
(Ha úgy gondoljuk, beszélhetünk a gyerekeknek Bartók Béla és Kodály Zoltán 
népdalgyűjtéseiről, illetve a Kodály-módszer „Csak tiszta forrásból”-elvéről.)

Vedd figyelembe!
A közölt mű egy román vadászkolinda. A kolindák a román népköltészet balladai 
hangulatú énekes darabjai, melyeket karácsony és újév táján énekeltek a faluban 
kolindázó, házról házra járó legények. Az itt közölt változat alapján komponálta 
Bartók Béla 1930-ban a Cantata profana című művét.

Kapcsolódó
Bibliai párhuzam: Megismertethetjük a gyerekekkel, vagy ha ismerik, el is énekel-
hetjük a 42. zsoltár 2–3. verseit, illetve a református ének 1. versszakát: 

„Mint a szép híves patakra  
A szarvas kívánkozik…”

2.6b Terepasztal készítése 
A gyerekek készítsenek terepasztalt a Reftantáron található 3D-s szarvas- 
és fa-makettek segítségével! A figurákat hullámpapírra (doboz) rajzolják rá, fes-
sék, színezzék, majd állítsák össze! Az egész csoport egy közös terepasztalt készít, 
így lesz bőven fa és állat az erdőben. Az alapot színes gyűrt papírral boríthatjuk, 
rá kék papírból vághatunk patakot, forrásvizet.

Vedd figyelembe!
A terepasztal elkészítésére egy teljes technikaórát is rászánhatunk.
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