
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Kiss Lehel: Imádkoztál?
Kiss Lehel: Tatik s Papik

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Az imádság téma derűs 
és hálás megközelítése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versfilm megtekintése
Beszélgetés
Problémafelvetés, véle-
ménycsere
Vers meghallgatása, szó-
magyarázat, értelmezés
Kreatív írás: derűs 
imatéma, nagyszülőkről 
szóló imádság, történet 

JEGYZETEIM

Imakérések, imatémák
45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 

(magyar, kreatív írás)

Az imádság téma derűs és hálás megközelítése, nem a megszo-
kott kerékvágásban. Az egyik vers a humor, a másik egy kevésbé 
ismert népcsoport szemszögéből tekint az imádságra, és nyit 
lehetőséget a gyerekeknek is imádság vagy történet írására.

Áttekintő vázlat
6.1 Imádkoztál? 45 perc

6.1a Versfilm 5 perc
6.1b Imakérdések 10 perc
6.1c Tatik és Papik 10 perc
6.1d Írásos imatémák 20 perc

Összesen: 45 perc

Gondoljuk át, hogy kapcsolódunk-e az előző tanegység órájához, 
illetve mennyi időt szánunk a videofelvételekre. Ehhez képest 
változhat a kreatív írásra hagyott idő, ami lehet csupán az írásos 
házi feladat előkészítése is.

FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Imádkoztál?

6.1a Versfilm
Nézzük meg a Reftantáron Kiss Lehel: Imádkoztál? című versének animá-
ciós feldolgozását, ami egy filmben látható Kollár Árpád: én apum című versével.

Vedd figyelembe!
A tanóra kapcsolódhat az előző tanegység órájához, és akkor a film összeköti a 
két órát. Hogy melyiken nézzük meg, az az optimális időbeosztáson múlik. 
Ha nem kapcsolódik össze a két óra, akkor a Kollár-verset a filmnézésből elhagy-
hatjuk.
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6. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

30
perc

5
perc
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6.1b Imakérdések
A gyerekek keressék meg a szöveggyűjteményben a verset, és beszélgessünk:
• Miért imádkozott a felnőtt?
• Miért imádkozott a gyerek?
• A kettő között mi a különbség?
• Mit gondoltok, Isten melyikük imádságát hallgatja meg? (Mindkettőt? Csak egyi-

ket? Egyiket se?)
• Szerintetek mi az imádság lényege? (Az őszinteség.)
• Őszinte volt-e a kisfiú imádsága? Teljesítheti ezt Isten? Ha igen, hogyan? 

(Eszünkbe juthat a Csillagok háborúja meséje, és abban Yoda mester fülei. 
Miért olyan nagyok? Hogy jobban tudjon hallgatni az Erőre.) 

• Ki lehet Balázs bátya?

Kapcsolódó
Bibliai párhuzam: 
„A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által.” (Róma 10,17)
Jézus így szólt egy-egy tanítása végén: „Akinek van füle, hallja!” (Máté 11,15; 
13,9.43)

6.1c Tatik s Papik
Kiss Lehel Erdélyben élő, örmény származású, magyar költő, akinek 
egy újabb versével is megismerkedünk, amelynek címe: Tatik s Papik (Örmény 
szőnyeg című verskötetéből, Kriterion Kiadó, Kolozsvár, 2019). 

Előbb csak hallgassátok meg a verset! 
• Füleljetek, milyen furcsa szavakat hallotok? (A szöveggyűjteményt ehhez be kell 

csukni.)
• Melyek a furcsa szavak?
• Ki lehet Tatik s Papik? Mi lehet a duduk? 
Előbb a vers alapján következtessenek, illetve találgassanak a gyerekek! 
Majd áruljuk el, hogy örmény szavakról van szó!
Tatik és Papik = nagymama és nagypapa
duduk = az örmények sárgabarackfából készült fúvós hangszere

• Mit gondoltok, ki beszél a versben? Ki lehet az illető?
• Hogyan beszél a két kis öregről? Miért?
• Mit kér a versben?

Vedd figyelembe!
Bemutathatjuk a Reftantáron elérhető link segítségével a duduk képét, sőt hang-
ját is.

10
perc

10
perc
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És jó, ha tudjuk, hogy a Tatik s Papik Sargis Baghdasaryan 1967-ben elkészült 
szobra, ami Artsakh-ban (Hegyi-Karabah) áll egy hegyen. A verset egy szobor 
ihlette, amelyről találunk információt és képet is a Reftantáron.

6.1d Írásos imatémák
Válasszanak a gyerekek az alábbi kreatívírás-feladatok közül!
• Találjatok ki vicces imatémát, és írjatok egy vicces imádságot! (Gondolj Balázs 

bátya nagy fülére.)
• Gondoljatok a nagyszüleitekre, és fogalmazzatok meg írásban egy imádságot, 

ami róluk szól, nekik kér valami, értük ad hálát!
• „Ott jó lenni unokának” címmel írjatok egy kis történetet a nagyszüleitekről! 

(Amiért hálásak vagytok, hálát tudtok adni.)

Akinek sikerült befejezni, és vállalja, felolvashatja az írását. A feladat befejezése 
otthoni munka is lehet.
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perc


