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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Ringatlak kislányom – 
cigány népköltés, Csenki 
Sándor és Csenki Imre 
gyűjtése
Fiú altató – cigány 
népköltés, Bari Károly 
gyűjtése
Babits Mihály: Cigánydal 
(részlet)
Pató Selam: Ige-létünk
Kondákor Gyöngyi: 
Falusi öregek

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, írólap 
(esetleg nyom-
tatott táblázat), 
íróeszköz

Internet, projektor, 
hangfal

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek hangolódja-
nak rá a babatémára.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Pantomimes játék
Vers ritmizálása

Cigánybölcsődal
45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

(magyar, dráma, ének-zene)

A cigány gyerekek élete egykor és ma.

Áttekintő vázlat
3.1 .Babaringató  15 perc

3.1a Babázás  5 perc
3.1b Fiú- és lányaltató  10 perc

3.2 Cigányaltató  15 perc
3.2a Mire van szüksége a babának?  5 perc
3.2b Babits Mihály: Cigánydal  10 perc

3.3 Cigánycsalád  15 perc
3.3a Tücsöklét – cigány költők versei 10 perc
3.3b Tücsökdal  5 perc 

Összesen:  45 perc

Ha a táblázattal a gyerekek önállóan dolgoznak, lemásolhat-
ják azt a füzetbe vagy egy írólapra. De ha van rá módunk, időt 
nyerünk (és motiválóbb), ha nyomtatott lapokon kapják meg a 
táblázatot, amit csak ki kell tölteni.

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Babaringató

3.1a Babázás 
Játsszuk el, mintha a kezünkben egy kisbaba lenne, aki nagyon sír! Pró-
báljuk ringatni, csitítgatni, majd adjuk körbe a gyerekeknek, akik mímes játékkal 
szintén próbálják elringatni a képzeletbeli babát.

3.1b Fiú- és lányaltató
Amíg a gyerekek a képzeletbeli babát ringatják, olvassuk fel nekik a fiú- és 
lányaltatót – Ringatlak kislányom – cigány népköltés, Csenki Sándor és Csenki Imre 
gyűjtése és Fiú altató – cigány népköltés, Bari Károly gyűjtése –, majd vetítsük ki a 
verseket, és olvassuk el közösen, ritmizálva, ütemes mozgással, mintha altató lenne!
Vajon ki tudjuk találni, milyen népcsoport bölcsődalai ezek?
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3. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

15
perc

5
perc

10
perc



JEGYZETEIM

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A vers segítségével a 
gyerekek pillantsanak 
bele az egykori vándorci-
gányok életébe.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Vers elolvasása, feldol-
gozása

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Írólap (esetleg nyomta-
tott táblázat), 

Vedd figyelembe!
A gyerekek nagy valószínűséggel nem tudják majd kitalálni a népcsoportot. Az a 
célunk, hogy megmutassuk, mindegy, milyen néphez tartozik az anya, ugyanúgy 
szereti, gondozza a gyermekét, mint más. 

A verssorok két-két ütemre bonthatók. A lányaltató 3-3 szótagos ütemekre, a fiú-
altató 4-4 szótagos ütemekre. Ha a sormetszés szóközre esik, és az ütemhangsúly 
is az ütem elején van, akkor erős a ritmus, például:

Ringatlak, | kislányom,
Gyönge kicsi | madaracskám,

Ha a második ütem szót vág ketté, vagy nem hangsúlyos szóval kezdődik, gyen-
gébb a ritmus, de a sorfelező és a ringató ritmus marad, például:

Jöjjön gyor|san álom, 
Apádat i|déző varázs,

A mozgás lehet ütemenként jobbra-balra karmozgással, illetve törzsmozgással 
(élő metronómként).

3.2 Cigányaltató

3.2a Mire van szüksége a babának?
Beszélgessünk arról, 
• Kinek van kistestvére, vagy ki volt már újszülött baba közelében?
• Mi minden várja a baba megérkezését? 
• Hova fektetik, hogyan vigyáznak rá, mivel etetik, milyen játékai vannak, stb.?

3.2b Cigánydal
Az óra elején cigány altatókat, bölcsődalokat mondtunk. Babits Mihály 
versében érzékletes képet fest arról, hogyan éltek a kis cigánygyerekek jó száz 
éve, de akár még néhány évtizeddel ezelőtt (vagy ma is, peremvidékeken). A gye-
rekek olvassák el Babits Mihály: Cigánydal című versének részletét, majd töltsék 
ki a következő táblázatot:
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek kapjanak 
bepillantást a mai cigány 
családok életébe, kap-
csolati viszonyaiba.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versek megismerése 
(videofelvétel, szövegol-
vasás)
Beszélgetés
Vers ritmizálása, zeneisé-
gének felismerése

Cigány baba a versben Mai kisbaba

Hol lakik?

Milyen az ágya?

Mivel játszik?

Minek örül?

Mitől fél?

Vedd figyelembe!
A táblázat kitöltése helyett közös megbeszéléssel is megoldhatjuk a feladatot a 
kérdések alapján.
Közösen értelmezzük a következő kifejezéseket is: keszkenő, pereputty, rajkó, 
cse’bogár (cserebogár)!

3.3 Cigánycsalád

3.3a Tücsöklét
Hallgassunk meg két verset cigány szerzőktől a véméndi cigánygyerekek 
előadásában a Reftanáron! (Szabadon repülő madár című videó) Majd olvassák 
el a gyerekek a szöveggyűjteményből a verseket, és beszélgessünk az alábbi 
kérdésekről! 

Pató Selam: Ige-létünk 
• Mihez hasonlítja (illetve mivel azonosítja) a cigányokat a szerző? 
• Mit gondoltok, miért? Ismeritek a tücsök és a hangya meséjét? 
• Mit jelent a tücsök-kép ebben a versben? 
• Miért lehet ige-lét a tücsök-lét? 
• Mit üzenhet Isten a tücskökön és cigányokon keresztül?

Kondákor Gyöngyi: Falusi öregek
Kérdések a videó 4:36–5:27 közötti szakaszaszához:
• Milyen viszonyokat láttok a videofilmen? 
• Milyen a ház? 
• Az öltözködés? 
• Mi a különbség a felnőttek és gyerekek öltözködése között? 
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• Milyenek lehetnek az emberi viszonyok? 
• Miből gondoljuk, hogy a költő, illetve a versmondó szereti az időseket, a nagy-

szüleit? 
• Mit érezhetnek a nagyszülők, ha az unokáikra néznek? Miért?

3.3b Tücsökdal
Legyünk egy kicsit mi is tücskök, szabadítsuk ki a szavakat a súlyos gránit-
tömbből, és röpítsük fel!
Mondjuk együtt ritmizálva, a ritmust ujjunkkal (padon, tenyerünkben) ütve, felel-
getősen a tücsök-vers következő sorait:

Éj-feketében – tá-ti-ti-tá-tá
fekete ében Hangszerek. – ti-ti-ti-tá-tá-tá-ti-tá
Fény-muzsikánkban – tá-ti-ti-tá-tá
Szállnak az Égre – tá-ti-ti-tá-ti
a Csillag-sóhajok – ti-tá-tá-tá-ti-tá

Ha már jól megy, összeköthetjük az 1-2. és 3-5. sort, egy-egy versmondatként 
mondva és ritmizálva:

Éj-feketében fekete ében Hangszerek. 
— U U  |  —  — — U U U  |  —  —  |  — U —
tá-ti-ti | tá-tá — ti-ti-ti | tá-tá | tá-ti-tá

Fény-muzsikánkban Szállnak az Égre a Csillag-sóhajok
— U U  |  —  — — — U U | —  U U —  |   — —  |  U U 
tá-ti-ti | tá-tá — tá-ti-ti | tá-ti-ti | tá-tá | tá-ti-tá

Vedd figyelembe!
A vers zeneiségét elsősorban az időmértékes verselésnek, a metrikus játéknak 
köszönheti, ahol a rövid-hosszú szótagok váltogatása alakítja ki a dallamos 
hatású ritmust. Alsó tagozatban ezt elég ti és tá értékekkel jelölni és mérni, a 
pedagógusnak viszont nem árt tisztában lenni a verstani háttérrel. Az ismétlődő 
tá-ti-ti-tá-tá (— U U —  —) az időmértékes verselésben gyakran előforduló úgyne-
vezett adóniszi sor (lásd többek között Kányádi Sándor: Májusi szellő című versét 
a májusi 4. témaegységben).
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