
MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék fel, 
hogy a tiszteletadás 
tárgyak és jelképek iránt 
is fontos.

MIT FOGUNK CSINÁLNI? 
Vers olvasása és értel-
mezése
Kreatív írás: történet, 
gondolat-asszociációk

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Érzékenyítés az elnyo-
más, zsarnokság mesei 
képein keresztül, átélés 
szerephelyzetben.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása és értel-
mezése
Bírósági tárgyalás

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Ellentétek és árnyalatok 
megfigyelése (sötét-vilá-
gos kontraszt), kifejező 
alkalmazása a képalko-
tásban.
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Egyéb ötletek
7.1 Kiss Ottó: Himnusz

Olvassátok el a verset, amelyet megtaláltok a szöveggyűjteményben! 
Gyűjtsük ki a versből nagyi alapelveit!
Fejtsük ki bővebben saját szavainkkal nagyi alapelveit!
Árnyaljuk a vers gondolataival nagyi alapelveit!
Válasszatok egy alapelvet, és írjatok egy hozzá kapcsolódó történetet, vagy csak 
úgy írjátok le, ami eszetekbe jut róla!

Vedd figyelembe!
Elgondolkodtató vers a tiszteletadásról.

7.2 József Attila: Indiában, hol éjjel a vadak 

Olvassátok el a verset, amelyet megtaláltok a Reftantáron!
Jóslás az első versszak után: Mi fog történni?
Következtetés a második versszak után: Mi lesz (mi lehet) ennek a vége?
Ok-okozat keresése a vers végén: 
• Mi volt az, ami végül összeomláshoz vezetett? 
• Hol lépte át a fejedelem a határt? 

A fejedelem tárgyalása
Rakjunk ki egy széket a padsorok elé! Válasszunk szereplőket: a fejedelem, vének, 
papok, nép tagjai + vádló ügyész és védőügyvéd. Játsszuk el a fejedelem perét! A 
vádlottól és a tanúktól mindenki kérdezhet, nem csak az ügyész, ügyvéd és a bíró.

Vedd figyelembe!
Versben fogalmazott mese a zsarnokságról.

7.3 Kiss Ottó: Az ember jóból és rosszból

Olvassátok el a verset, amelyet megtaláltok a Reftantáron!
Színkeverés: fekete-fehér.
Képfestés a szürke árnyalataival.
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Színkeverés, a szürke ár-
nyalatainak megfigyelése

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Érzékenyítés: társadalmi 
különbségek és emberi 
válaszok az ismert bibliai 
történet parafrázisán 
keresztül.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás, értelmezés 
és alkalmazás

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Ünnepi műsorhoz és 
további feldolgozásra, 
böngésző olvasásra al-
kalmas versek ajánlása. 

Témalehetőségek:
• Fessétek le az embert, aki jóból és rosszból van összegyúrva!
• Fessétek le a versben beszélő gyereket (egész alak vagy portré) a szürke árnya-

lataival!
• Készítsetek mozaikpadló-mintát a szürke árnyalataival a nappaliba, a gyerek-

szobába, a konyhába stb.!

Vedd figyelembe!
Vers a jóról és rosszról.

7.4 Lackfi János: Hittanlecke 

Olvassátok el a verset, amelyet megtaláltok a Reftantáron!
• Te mit vinnél magaddal Noé bárkájába? (Ne csak állatokra gondoljatok, hanem 

érzelmekre, emberi tulajdonságokra is!)
• Mit nem vinnél be?

Készítsünk egy plakátot, amire rárajzoljuk a bárka körvonalait! A bárkába írják bele 
a gyerekek, hogy mit szeretnének megőrizni egy világpusztulásban, a környezetbe 
(vagyis a vízbe, a pusztulás helyére) pedig azt, hogy mitől lenne jó megszabadulni!

Vedd figyelembe!
Vers a hitről, tisztulásról, társadalmi különbségekről.

7.5 Ünnepi szöveggyűjtemény

A témához szorosan kötődő szövegek mellett a zsarnokságnak való ellenállás 
mesében, versben megfogalmazott példái is kapcsolhatók a nemzeti öntudat té-
májához. A Lyukas zászló téma során feldolgozott szövegek ünnepi műsor, meg-
emlékezés összeállításához is felhasználhatók, a téma többi szövegével együtt, 
amihez még néhány verset ajánlunk.

Ajánlott művek, amelyek a Reftantáron elérhetőek:
Márai Sándor: Mennyből az angyal (az 5. tanegységnél)
Rónay György: A majom és a macskák 
Weöres Sándor: Majomország 
Az alábbi műhöz pedig egy linket találnak a Reftantáron:
Lászlóffy Aladár: Háború és béke
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