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Úton az iskolába
2x45 perces szövegfeldolgozó óra 

(magyar, dráma, kreatív írás)

Értéksorrend felállítása, fontos és kevésbé fontos dolgaink tu-
datosítása vélemények ütköztetésével, egyeztetésével. A költői 
képzelet és a valóság összevetése a versbeszélő és a verset 
befogadó nézőpontján keresztül. Képzelet fejlesztése, kreatív 
írásgyakorlat.

Áttekintő vázlat
2.1 Lakatlan sziget játék 35 perc

2.1a Kapcsolatépítés 15 perc
2.1b Túlélőcsomag 20 perc

2.2 Táskavizit 10 perc
2.3 Az én táskám 15 perc
2.4 Felhőevő 25 perc

2.4a Versértő olvasás 10 perc
2.4b Étlapfejlesztő csoportok 15 perc

2.5 Értékelés 5 perc
Összesen:  2x45 perc

A játékhoz nagy helyre lesz szükség, ezért toljuk félre a padokat 
úgy, hogy utána a csoportok külön tudjanak dolgozni! A táskavizit 
alatt is maradhatnak a gyerekek csoportkörben, és a multimédi-
ás feladatot is szervezhetjük így, ha minden csoportban van egy 
okostelefon.

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Lakatlan sziget játék

2.1a Kapcsolatépítés 
A gyerekek hunyják le a szemüket, és hívjuk el őket egy képzeletbeli 
utazásra, amikor is tengerre szállunk, ám a hajónk viharba keveredik, és elsüly-
lyed! De szerencsére néhányan ki tudunk úszni egy lakatlan szigetre. Képzeljék el 
filmszerűen az eseményeket!

31

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Ladik Katalin: 
Az én táskám
Lackfi János: 
Felhőevő Dorottya

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet vagy írólap, 
íróeszköz

Internet, projektor, 
laptop, hangfal

Csomagolópapír 
(csoportonként egy ív) 
vagy aszfaltkréta
Ugrókötelek
Táskák

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Csoportalakítás saját 
választás alapján, 
csoportkapcsola-
tok, csoportkohézió 
erősítése. Értéksorrend 
felállításával az önálló 
véleményalkotás, érve-
lés, vitakészség, logikus 
gondolkodás fejlesztése.

2. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

35
perc

15
perc



MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos társ- és cso-
portválasztó játék
Értéksorrend 
kialakítása egyéni és 
csoportmunkában

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Csomagolópapírok vagy 
aszfaltkréta
Ugrókötelek

JEGYZETEIM

Majd kérdezzük meg:
Ha egy lakatlan szigetre kerülnél, kiket vinnél szívesen magaddal az osztályból? 
Itt vannak a szigetek (a csomagolópapírok szétszórtan elhelyezve a teremben), 
egy szigeten összesen öt ember tartózkodhat. Kik kerülnek egy szigetre?

A szigeteket megtámadták a kalózok. Csak akkor van esélyetek a védekezésre, ha 
összefogtok két másik sziget lakosságával. Kikkel fognátok össze? A szövetséges 
szigetek titkos alagutakat építenek ki egymás között. Ezt úgy jelképezzük, hogy 
ugróköteleket fektetünk le a padlóra, amelyekkel „összekötjük” a szigeteket.

Variáció
Jó idő esetén ezt a játékot az udvaron is játszhatjuk. Ekkor a szigetek körvonalát 
rajzoljuk meg aszfaltkrétával, a titkos alagutakat pedig a gyerekek maguk rajzol-
ják fel! 
Elképzelhető, hogy a szituáció nagyon izgatja a gyerekek (főleg a fiúk) fantáziáját. 
Ha módunk van rá, vonjuk be őket egy differenciált vagy szorgalmi feladatba: 
tervezzék meg a védekezési stratégiát, kinek mi lesz a feladata! 
Kreatívírás-gyakorlatként megírhatják a szigetvédők harci énekét, vagy írhatnak 
egy beszámolót arról, hogyan készültek fel a csatára. 

2.1b Túlélőcsomag
Ha öt dolgot vihetnél csak magaddal a lakatlan szigetre, mi lenne az az 
öt dolog? – Előbb mindenki írja le a saját listáját!

A gyerekek a csoportjaikban olvassák fel egymásnak a listáikat, majd a csoportok 
közösen állítsanak össze egy tízes listát, ami valóban megmentheti az életüket 
egy lakatlan szigeten!
Végül olvassák fel a csoportok az osztály előtt a tízes listáikat, és állítsunk össze 
egy közös listát is!

Vedd figyelembe!
A csoportok létszámát úgy válasszuk meg, hogy ne legyen magányosan maradó 
gyerek!
A társválasztó játék fontos információkról tájékoztatja a pedagógust, hiszen a 
játék során egy szabad választáson alapuló halmaz-, majd kapcsolati rendszer 
alakul ki. A csoporton belüli hierarchiát, társas kapcsolatokat is megfigyelhetjük.

A túlélőcsomagba szükséges tárgyak leírásától kezdve a csoportok külön aszta-
loknál dolgoznak.

Variáció
A „Lakatlan sziget” játékra akár egy teljes tanóra is rászánható.
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20
perc
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2.2 Táskavizit 

Néha az iskolában is úgy érezzük, mintha a túlélésre kéne berendezked-
nünk. Úgy is néz ki az iskolatáskánk! Mindenki vegye elő a táskáját, és pakolja ki 
belőle az összes tanszerét! Mi minden maradt még benne? Keressük meg, melyik 
dolog az, ami a legviccesebb! Mi az, ami akár egy lakatlan szigeten is hasznos 
lehet? Mi az, ami a legmeglepőbb?

Vedd figyelembe!
A feladat ne legyen ellenőrzés-jellegű, sokkal inkább egy vidám játék, amiben a 
gyerekek megpróbálják felüllicitálni egymást. (Bencének egy fél rohadt almája 
van? Kinek van érdekesebb?) A tárgyakat nem szabad közszemlére tenni, vagy 
megszégyeníteni miatta a gyereket! Ám a játék végén néhány mondatban be-
széljük meg, miért nem jó az almát az iskolatáskában rohasztani, vagy a fél pár 
tornazoknit hetekig hurcolni magunkkal!

A játék szeptember vége felé nagy valószínűséggel viccesebb, mint a tanév leg-
elején.
Szánhatunk rá több időt, ha célunk a gyerekek jobb megismerése, illetve, hogy 
mindenki beszámolhasson arról, milyen „extrák” vannak a táskájában, és azokat 
miért hordja magával. 

Variáció
Ha az órát a tanév első napján tartjuk meg, akkor valószínűleg még nem lesz túl iz-
galmas a táskavizit. Ebben az esetben érdemes „virtuális” táskavizitet tartani: Mesél-
jetek arról, milyen élményekkel megrakodva éreztetek a nyári szünetről az iskolába!

2.3 Az én táskám 

„Az én táskámba minden belefér” – mondja a vers beszélője Ladik Katalin:  
Az én táskám című versében. 
Nézzük meg, mi minden fér ebbe az iskolatáskába! 
Olvassátok el a verset, és jegyezzetek meg minél több mindent a táska tartalmából!
• Mi az, ami valóban belefér az iskolatáskába, és mi az, ami nem? 
• Ha be is fér, mi az, ami egyáltalán nem odaillő?
• Hogyan viheti magával mégis ezeket a furcsa tárgyakat? 
• Miért lehetnek számára fontosak a tárgyak, melyeket csak képzeletben visz 

magával az iskolába?
• Szerintetek ki beszél a versben? 
• Milyen idős? 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A vers hangulatának 
érzelmi előkészítése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Táskavizit, ki- és bepa-
kolás
Beszélgetés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Iskolatáskák

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A költői képzelet és a 
valóság összevetése, a 
versbeszélő nézőpontjá-
nak megfigyelése. Kép-
zelet fejlesztése, kreatív 
írásgyakorlat.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
A vers önálló olvasása
Közös értelmezése
Képzeletjáték, szógyűjtés
Választható interaktív 
feladat

10
perc

15
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A vers alkalmas a költői 
képeken keresztül a kép-
zelet fejlesztésére.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Képzeletjáték, szókincs-
fejlesztés
A vers önálló olvasása
Évszak-étlap készítése 
csoportmunkában

JEGYZETEIM

• Fiú vagy lány? 
• Miből gondoljátok? 
• Milyen nevet adnátok neki?
• Te mit pakolnál be egy képzeletbeli iskolatáskába?
• Mi az, ami számodra fontos, ami a legfontosabb az egynapi „túléléshez” az ottho-

nodtól távol? Készíts róla listát!

Variáció
A feladat egy része digitálisan is megoldható „Az én táskámba minden belefér” 
című interaktív tankocka segítségével a Reftantáron.
• Mi minden fér bele az iskolatáskába a vers beszélője szerint?

Ha van rá lehetőség, ez a feladat is lehet hosszabb a megadott időkeretnél, hogy 
minden gyerek megszólalhasson. „Az én táskám” akár egy teljes tanórát is felölelhet.

2.4 Felhőevő

2.4a Versértő olvasás
Lackfi János elnevezte versbéli hősét Felhőevő Dorottyának. Mit gondol-
tok, mit reggelizhet az a mesebeli hős, akit így hívnak? 
(Kézenfekvő a válasz: „felhőt”. De kérdezhetünk tovább: Milyen felhőt? Hallgas-
sunk meg néhány gondolatot!)

Olvassátok el a költő Felhőevő Dorottya című versét, és állítsátok össze Dorottya 
étlapját!
Milyen évszakban mehetett iskolába? 

2.4b Étlapfejlesztő csoportok
Válasszatok egy másik évszakot, és állítsatok össze onnan is egy étlapot Do-
rottyának (például tavasszal selyemcukor-virágok, napsugár-limonádé stb.)! Csoport-
munkában dolgozzanak a gyerekek, együtt ötleteljenek, és döntsenek az étlapról!
A csoportok végül mutassák be egymásnak az étlapjaikat!

Vedd figyelembe!
A csoportmunkában azok a csoportok vesznek részt, amelyek a szigetjátékban 
alakultak.
Ha szükséges, röviden ismételjük át az évszakok tulajdonságait, gyűjtsük össze az 
időjárás elemeit, a csapadékformákat stb.! 
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25
perc

15
perc

10
perc
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Variáció
Az étlapkészítés végén szavazhatnak a gyerekek, hogy ki melyik étlapról választa-
na legszívesebben. 
Felhőevő Dorottya és az étlapfejlesztés is kitölthet akár egy teljes tanórát.

2.5 Értékelés 

Értékeljék most a gyerekek a két költőt: Ladik Katalin vagy Lackfi János verse 
tetszett jobban? Aki értékel, indokolja is: Miért?

Tarthatunk közönségszavazást is a versekről.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Önálló véleményalkotás 
fejlesztése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vélemény kifejtése
Szavazás

10
perc


