
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Képes Géza: Tankparádé
Kármán Nikola: „A le-
döntött szovjet emlékmű 
romjain játszottunk” – 
Gyermekszemmel 1956 

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A téma felvetése, előké-
szítése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Hangutánzó játék

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek azonosulja-
nak a forradalom idején 
élt gyerekek érzéseivel.

JEGYZETEIM

Tankparádé
45 perces szövegfeldolgozó óra 

(magyar, társadalmi ismeretek, kreatív írás)

Az 1956-os forradalom bemutatása felnőtt- és gyerekszemmel.

Áttekintő vázlat
2.1 Hangjáték  5 perc
2.2 Tankok Budapest utcáin 30 perc

2.2a Tankparádé  10 perc
2.2b Gyerekek a forradalomban  20 perc

2.3 Blogbejegyzés ’56-ból 10 perc
Összesen: 45 perc

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Hangjáték 

A gyerekek utánozzák különböző járművek hangjait! Legyen közöttük autó, repülő 
és tank is! 
Tisztázzuk a gyerekekkel, tudják-e, mi az a tank (harckocsi), és mire használják!

Variáció
A játék történhet hangkitalálós formában: valaki eljátszik egy járműhangot. A 
többieknek ki kell találni, mi az. Akinek pontosan sikerül, az találhatja ki a követ-
kezőt. Az egyszerű megoldások után egyre nehezebbek következhetnek (például 
tengeralattjáró), amíg bírja a gyerekek fantáziája.

2.2 Tankok Budapest utcáin

2.2a Tankparádé
Olvassuk fel a gyerekeknek Képes Géza: Tankparádé című versét! 
• Mikor íródhatott a vers? 
• Mi is volt ez a „tankparádé”? 
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2. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

5
perc

30
perc

10 
perc
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása, 
értelmezése
Ismerettartalmú szöveg 
olvasása és értelmezé-
se csoportmunkában, 
beszámolók
Hangutánzó mozgásos 
játék

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Padok, székek

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A tanultak összefoglalása 
egyénileg.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Kreatív írás: blog- vagy 
naplóbejegyzés 

• Kik ültek a tankokban? 
• Miért érkeztek a tankok Budapestre?
• Hogyan hatott a tankparádé a budapesti emberekre? 
• Miért nem ijedtek meg?

2.2b Gyerekek a forradalomban
A gyerekeket osszuk négy csoportra! Minden csoport olvasson el egy részletet 
Kármán Nikola: „A ledöntött szovjet emlékmű romjain játszottunk” – Gyermek-
szemmel 1956 című cikkből!
1. csoport: Elejétől az első idézet végéig
2. csoport: „Az október 23-án, Budapesten kezdődő forradalmi események…” – 

második idézet végéig.
3. csoport: „Ugyanezen a napon…” – harmadik idézet végéig.
4. csoport: „Az ’56-os forradalomban Budapesten…” – szöveg végéig.
A gyerekek olvassák el a szövegeket, majd számoljanak be arról, mit csináltak a 
gyerekek a forradalomban, hogyan érezték magukat!
Beszéljük meg, miben mások ezek a beszámolók, mint Képes Géza verse! Vajon miért?

„Kirázzák az agyunkat” – mondja a vers. „Mintha földrengés lett volna, úgy rezeg-
tek az ablakok” – emlékszik vissza az egyik tanú. 
Csináljunk néhány pillanatra földrengést a teremben! Mindenki fogjon meg egy pa-
dot vagy széket, és jelzésre rázza meg! Vigyázzatok, ne legyen túl nagy a mozdulat, 
nem dőltek fel a bútorok, csak erősen rázkódtak! Ezt a rázkódást idézzük most fel.

2.3 Blogbejegyzés 56-ból 
Összefoglalásként az olvasottak és a tanultak alapján mindenki írjon egy rövid 
blogbejegyzést (vagy naplóbejegyzést) egy, az 56-os forradalom idején élő gyerek 
szerepében, majd a vállalkozók olvassák fel bejegyzéseiket!

Vedd figyelembe!
A gyerekekben tudatosítsuk, hogy 1956-ban még nem volt internet, számítógép, így 
blogok sem voltak. A felnőttek, sokszor a gyerekek is inkább naplót írtak. Akár blog-
ként, akár naplóként képzeljük el, ez most egy keretjáték, egy „Mit írt volna, ha…”
A napló- vagy blogbejegyzés műfaji sajátossága és előnye, hogy töredékes 
(fragmentumos), nincs szükség bevezetésre és befejezésre, mint egy „klasszikus” 
fogalmazásban. Erre hívjuk is fel a gyerekek figyelmét! Harmadik osztályban a 
blogbejegyzés írásához több tanítói segítség szükséges.

Ha gyerekek nyitottak rá, hogy felolvassák műveiket, akkor hagyjunk erre a fela-
datra több időt. 
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20
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