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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Jász Attila: Álomvigyázó
Uram, te megvizsgálsz – 
139. zsoltár 1–5. versei
Károlyi Amy: Szó 

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A vers képeinek, filmes 
jellegének felfedezése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Fantáziajátékok
vers olvasása, értelme-
zése, képeinek vizsgálata

Néma imádság
45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 

(magyar, hittan, kreatív írás)

A gyerekek értsék meg, hogy Isten megérti a mi néma szavainkat, 
az önmagunkban elmondott imádságokat is.

Áttekintő vázlat
2.1 Az Álomvigyázó  15 perc

2.1a Ki lehet az Álomvigyázó?  5 perc
2.1b Az Álomvigyázó  10 perc 

2.2 Néma imádság  30 perc
2.2a Az imádság formái  5 perc
2.2b Dávid imádsága  10 perc
2.2c Néma szavak  15 perc 

Összesen: 45 perc

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Az Álomvigyázó

2.1a Ki lehet az Álomvigyázó?
Ha egy mesében van egy szereplő, akinek az a neve, hogy Álomvigyázó, 
milyennek képzelitek el? 
• Mi a dolga? 
• Hogyan vigyázza az álmokat? 
• Kiknek az álmait vigyázza? 
• Milyen álmokat vigyáz? 
• Milyen tulajdonságai lehetnek még?

2.1b Az Álomvigyázó 
A gyerekek hunyják le a szemüket, a pedagógus pedig olvassa fel Jász Attila: 
Álomvigyázó című versét!
A vers olvasása után a gyerekek számoljanak be, hogy milyen képek jelentek meg 
előttük, miközben hallgatták a verset! 
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2. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

15
perc

5
perc

10
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg 
és éljék át, hogy Istennel 
némán vagy töredékesen 
is lehet beszélgetni.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés: az imádság 
formái
Zsoltárszöveg és vers 
olvasása, értelmezése
Fragmentumos (töredé-
kes) imádság írása

JEGYZETEIM

Ez a vers olyan, mint egy képeskönyv vagy egy rajzfilm jelenete. Mit gondoltok, 
miért jelennek meg ilyen élesen a képek a fejünkben? Keressétek meg azokat a 
sorokat, kifejezéseket, melyeknek festői ereje van! Vagy amit el tudtok képzelni 
egy rajzfilmben is.
Mivel jellemzi Istent a költő? Keressünk mi is ehhez hasonló képeket!

Kapcsolódó
Bibliai párhuzam:
„..akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget.” (Zsoltárok 127,2)

Felnőtt olvasónak ismerős lehet a vers, mintha már hallotta volna valahol. Nem 
véletlen az érzés, hiszen az Álomvigyázó Kányádi Sándor Valaki jár a fák hegyén 
című versére válaszol, azt írja tovább, annak kifejezéseit, versformáját is átvéve. 
Tehát nem „koppintásról”, hanem tudatos „ráírásról” van szó (az így készült vers-
nek, szövegnek palimpszeszt a neve). Ezt a gyerekekkel nem kell közölni, elég, ha 
a pedagógus tudja.

2.2 Néma imádság

2.2a Az imádság formái
A gyerekekkel beszélgessünk arról, 
• Hogyan lehet, mi módon szoktak az emberek imádkozni? 
• Hogyan imádkozunk a templomban? 
• Otthon a családdal? 
• Hogyan imádkozunk, amikor magunkban vagyunk?
• Mi is az imádság pontosan? 

2.2b Dávid imádsága
Olvassák el a gyerekek Dávid imádságának kezdő sorait: Uram, te megvizs-
gálsz (Zsoltárok 139,1–5)!
• Miről számol itt be a zsoltáros? (A zsoltár énekelt imádság.)
• Mi értelme van annak, hogy imádkozzunk, ha Isten hamarabb tudja, mit szeret-

nénk, mint ahogy kimondtuk? 
(Ha erre a kérdésre nem tudnak válaszolni a gyerekek, vezessük rá őket a szülők 
vagy a barátok példájával: a szülők sokszor tudják jól, mi történik a gyerekükkel, 
vagy mit szeretnének, mégis fontos számukra, hogy a gyerek maga is beszéljen 
róla. Hasonló a helyzet a jó barátokkal: hiába tudnak egymásról mindent, mégis 
mindig van miről beszélgetniük. Sőt: jó dolog újra és újra elmondani ugyanazt a 
dolgot, jó dolog csak úgy beszélgetni.)
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2.2c Néma szavak
Ahhoz, hogy Istennel beszélgessünk, nem mindig kellenek szavak.
Olvassuk el hangosan Károlyi Amy: Szó című versét! 
• Vajon miről szól ez a vers? 
• Ki hogy értelmezi? 
• Miért fontos a csend? 
• Mi szólal meg benne? 
• Isten szótárában mi a szó?
• Hogyan lehetsz te magad Isten hangjává, szavává?
(Az imádság is egy eszköz; vagy amikor Isten szavát egy-egy igében meghalljuk, 
megértjük, és az életünk csendben átalakul.)

Írjatok imádságot Istennek! Lehetnek benne csendek, kihagyások is. Nem fontos 
minden mondatot befejezni, minden gondolatot kifejteni, hiszen Isten ismeri a 
gondolatainkat, kéréseinket. Nyugodtan lehetnek „elharapott” mondatok, töre-
dékes gondolatok is. 

Vedd figyelembe!
Ha sikerül ráhangolódni, és a feladat jól sikerül, borzongatóan szép szabadverse-
ket írhatnak a gyerekek. Adjunk lehetőséget a felolvasásra is! Amikor olvassák az 
imádságokat, hívjuk fel a figyelmüket, hogy nemcsak a dallamos (szabályos szó-
tagszámú, rímelő) formát tekinthetjük versnek! A zsoltárok imádságai is versek, 
és Károlyi Amy hol rövidebb, hol hosszabb, hol rímelő, hol rímtelen sorai is vers-
sorok. Az ilyen versek kötetlenebbül, szabadabban szólnak, ezért szabadversnek 
nevezzük őket. A lélek rezdülése ez is, ami valamilyen formát keres. És ez a forma 
a félmondat, a töredék is lehet, mert a lélek kimondhatatlan mélységeiről beszél.

Variáció
Fogalmazzátok meg írásban Álomvigyázó gondolatait! Mit gondol a világról, az 
emberekről az ág hegyén ülve? Ez a szöveg is lehet töredékes, kihagyásos vagy 
éppen csapongó, mint egy imádság.
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