
FELDOLGOZOTT MŰVEK
László Noémi: 
Ne másszak folyton
László Noémi:
Mindig van valami
Tóth Krisztina: 
Agyatlan vers 

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Cédulák a Fele sem igaz 
kérdésekhez
Kalap
Írólapok, A/4-es lapok
Egy szék
Gazdátlan tárgyak
Post-it lapok
Rajzlapok 
Rajz- és/vagy festőesz-
közök
Galériarendezés eszközei

JEGYZETEIM

Nehéz gyereknek lenni…
3-4x45 perces komplex szövegfeldolgozó témaóra 

(magyar, kreatív írás/szövegalkotás, etika, 
vizuális kultúra)

Gyerekproblémák és nehézségek verseken, a versbeszélők 
nézőpontján keresztül. Ön- és társismeret, empátia fejlesztése 
játékkal, átéléssel, nézőpontváltással. Karakterábrázolás jel-
lemzéssel, képalkotással, a képzelet aktivizálásával. Problémák 
feltárása, érzékenyítés, kooperációra való törekvés.

Áttekintő vázlat
3.1 Fele sem igaz 15 perc
3.2 Ne mássz folyton 30 perc

3.2a Verstiltások  5 perc
3.2b Tiltásmérő 10 perc
3.2c A felnőtt beszél  15 perc

3.3 Gyerekportré 20-30 perc
3.4 Gyerekproblémák 15-25 perc
3.5 Mi az, ami nehéz, mi az, ami nem? 45 perc

3.5a Mindig van valami 10 perc
3.5b Problémakör 15 perc
3.5c Csoport-problémakör  20 perc

3.6 Elhagytam a fejem 45 perc
3.6a Tárgykeresés  5 perc
3.6b Alkotómunka  30 perc
3.6c Galéria 10 perc

Összesen: 4x45 perc

Az értékmérő játékhoz nagyobb szabad térre lesz szükség a 
teremben, amihez érdemes előre átrendezni a termet, példá-
ul falhoz tolt padokkal. A székeket hol befelé, hol a padok felé 
fordíthatjuk.
A Problémakör (3.5b) feladatához 4 írólapra előre rá kell írni a 
kiemelt versrészleteket.

A Tárgykeresés (3.6a) feladatához felcímkézett gazdátlan tárgyakat helyezzünk el 
a teremben! Az alkotómunkához készítsük elő a rajzolás-festést és a galériaren-
dezést!
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3. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek
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FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Fele sem igaz

A gyerekeknek a következő egyéni feladatot adjuk: Egy lapra írj három dolgot az-
zal kapcsolatban, hogy milyen rosszaságokat szoktál csinálni! Egy legyen igaz, egy 
nem, egy pedig olyan, amiről nem tudod eldönteni, hogy jó vagy rossz! A neved 
ne írd rá a lapra!

Dobjuk a cédulákat összehajtva egy kalapba! Húzzunk ki néhányat, és próbáljuk 
meg kitalálni, melyik lehet igaz, melyik nem! Miért lehet igaz, és miért nem? Ha 
vitás egy dolog megítélése, mindkét oldalról értékeljük!
Ha a lap írója szeretné, felfedheti, hogy melyik dolgot gondolta igaznak, melyiket 
hamisnak.

Variáció
Kinek mit szoktak leggyakrabban megtiltani? Mi az, amire a felnőttek 
leggyakrabban figyelmeztetnek? Gyűjtsünk ilyen mondatokat, állítsunk 
össze közös listát!

Vedd figyelembe!
A gyerekeknek NEM KÖTELEZŐ megmondani az általuk jónak tartott megoldást! 
Főleg akkor, ha a beszélgetés kiélezett, ellentétes véleményeket hozott.
A feladatot véletlenül se használjuk fenyítésre, kioktatásra vagy megszégyenítésre!

3.2 Ne mássz folyton

3.2a Verstiltások 
Olvassuk el László Noémi: Ne másszak folyton című versét, és keressük 
meg, mire figyelmeztetik a gyereket a versben!
Hol történnek ezek a dolgok? Honnan tudjuk?

Mozogjátok le, mit csinálhatott a versben szereplő gyerek!
A pedagógus soronként olvassa a verset, a gyerekek pedig lemozogják vagy mi-
mikával követik a felolvasottakat.

Vedd figyelembe!
Minden gyerek egyszerre mozog, vagy minden sor után egy-két gyerek bemutatja 
az osztálynak, ő hogyan képzeli el a mozgást.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Téma előkészítése, ön- 
és társismeret, logikus 
gondolkodás fejlesztése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Önértékelés
Bírálat, véleményalkotás

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Cédulák, íróeszköz
Kalap

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Azonosulás a vers-
beszélővel, szöveg és 
mozgás összekapcso-
lása. Empátia, ön- és 
társismeret fejlesztése, 
nézőpontváltás.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás, szövegértés
Mímes, mozgásos reak-
ciók
Értékmérő mozgásos 
csoportjáték
Szöveg-transzformáció

15
perc

5
perc

30
perc

5
perc



MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Helyszín: nagy üres tér a 
teremben
Egy szék 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Karakterábrázolás 
jellemzéssel, empátia 
fejlesztése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Jellemzés előkészítése: 
– tulajdonságok gyűjtése
– beszélgetés, 
 szóbeli mondatalkotás
– közös írásbeli szö-
vegalkotás: bemutató 
csetlevél 

JEGYZETEIM

3.2b Tiltásmérő 
Az osztályterem két pontja között (például hosszanti irányban) jelöl-
jünk ki egy képzeletbeli számegyenest! Az egyenes egyik vége a plusz 100, a 
közepe a nulla (itt helyezzünk el egy széket), a másik vége a mínusz 100. A tanító 
olvassa fel tiltásonként László Noémi versét, a gyerekek pedig helyezkedjenek el 
annak megfelelően, hogy mi jellemző rájuk!
Ez egy képzeletbeli hőmérő! Te milyen gyakran hallod a versben szereplő monda-
tokat? Ha nagyon sokszor, akkor állj a plusz 100-ra, ha ritkán, de hallod, akkor a 
100 elé pozitív irányban, ha nem jellemző, akkor a nullára, ha még sose mondták 
neked, akkor a mínusz 100-ra!

Téged mire szoktak leggyakrabban figyelmeztetni? Mondd ki hangosan, és állj a 
megfelelő helyre! A többiek is álljanak be, annak megfelelően, milyen gyakran 
hallják ezt!

Vedd figyelembe!
A játék második részében egy-egy gyerek mond tiltásokat, amire a többiek is 
reagálnak. Az arra vállalkozók közül válasszuk ki a megszólalókat, ne erőltessük 
rá azokra, akik nem akarják!

3.2c A felnőtt beszél 
Alakítsd át a verset úgy, hogy csupa felszólító mondatból álljon! Mintha 
anya vagy apa nevében beszélnél a gyereknek.
Olvassatok fel néhány megoldást!

3.3 Gyerekportré

Ki lehet a gyerek? Milyennek képzeled el azt a kislányt vagy kisfiút, akiről a verset 
írták? Gyűjtsünk közösen olyan szavakat, kifejezéseket, amelyek jellemzőek (be-
mutatják nekünk, milyen lehet ez a kislány vagy kisfiú)!
Az összegyűjtött tulajdonságok nevét jelenítsük meg fürtábrában (gondolattér-
képen)!
Külső és belső tulajdonságok, majd differenciáljuk ezeket közösen! 

Vedd figyelembe!
A differenciáló feladatokkal a jellemzés írását készíthetjük elő. Javasolt lehetőségek:
Beszélgetés a tulajdonságok alapján. Egy-egy tulajdonság kifejtése életpéldával, 
például adott élethelyzetben hogyan viselkedik a gyerek. Jelen esetben: Hogyan 
viselkedik, mit tesz, ha nyugton hagyják, nem szólnak rá örökké?
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10
perc

15
perc

20-30
perc
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A tulajdonságok alapján egy-egy mondat szóbeli megfogalmazása úgy, hogy a 
tulajdonság neve ne szerepeljen a mondatban.  
Például egy tulajdonság: „bátor”. Mondat: Kata/Kari nem ijedt meg, amikor meg-
ugatta egy kutya.
Adjunk nevet a gyereknek (például Kata/Kari)! Mutassuk be őt néhány mondattal 
valakinek írásban! Írjunk közösen róla egy csetlevelet!

3.4 Gyerekproblémák

Mi az, ami neked különösen is nehéz otthon, a felnőttekkel? És az iskolában? 
Beszélgessünk róla!

Variáció
László Noémi: Mindig van valami című versének olvasása lehet házi feladat, ami-
vel lezárhatjuk az előző két órát, és előkészíthetjük a következőt. De ha lemon-
dunk a további órák megtartásáról, a versolvasás otthoni elmélyítésnek, tovább-
gondolásnak is alkalmas.

Vedd figyelembe!
Ezt a feladatot csak akkor válasszuk, ha van elég időnk! Ahhoz, hogy a gyerekek 
megnyíljanak, idő kell, és ha elindult egy jó, őszinte beszélgetés, nem érdemes 
gyorsan rövidre zárni. Inkább maradjon el néhány feladat, de hadd beszéljék ki, 
hadd beszéljék meg a gyerekek a problémáikat! 
A felmerülő problémákat viszont érzékenyen kell kezelni. Ha olyasmi kerül szóba, 
ami egy másik gyereket bánthat, vagy éppen a megszólaló kerülhet rossz helyzetbe, 
tereljük el a témát, vagy jelezzük, hogy ezt inkább majd személyesen beszéljük meg! 

3.5 Mi az, ami nehéz, mi az, ami nem?

3.5a Mindig van valami 
Olvassák el a gyerekek magukban László Noémi: Mindig van valami című 
versét! Keressék meg, mi az, ami nehéz a vers szereplőjének! Hol érik őt ezek 
a nehézségek?

Variáció
Vágjunk boldoggyerek-képet, mintha fotó készülne az osztályról. „Csíííz” – felszó-
lításra mindenki legyen nagyon „Happy”.
Majd olvassuk el a verset visszafelé is, gondolatról gondolatra. Mi van a boldog 
kép mögött? Fedezzük fel az összefüggéseket!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Problémák feltárása, 
érzékenyítés.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Problémák feltárása, 
érzékenyítés, ön- és 
tárismeret fejleszté-
se, kooperációra való 
törekvés.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Néma, értő olvasás
Probléma-felismerés, 
értékelés
Problémagyűjtés, beszél-
getés, kooperáció

15-25
perc

45
perc

10
perc



MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
4 írólap, rajtuk idézetek 
a versből
A4-es lap, íróeszköz 
(csoportonként)

JEGYZETEIM

3.5b Problémakör
A pedagógus négy írólapra írja fel külön-külön a vers négy gondolatát! 
• Leszaladni az ezer métert 
• Fejben szorozni
• Átúszni a medencét 
• Vállalni a hibát, főleg, ha nincs rá mentség.
Adják a gyerekek körbe a lapokat! Akinek nehéz megtenni az adott dolgot, rajzol-
jon egy szomorú arcot, akinek könnyű, az egy szívecskét! Végül számoljuk össze, 
hogy hány szomorú arc és hány szívecske gyűlt össze egy-egy lapon!
Mi az, ami a legtöbbeknek nehéz? Vajon miért?

Vedd figyelembe!
Valószínűleg a „Vállalni a hibát…” gondolat lesz a gyerekeknek a legnehezebb. Ez 
alapot adhat arra, hogy kialakuljon egy jó, etikai tartalmú beszélgetés.
Segítő kérdések:
• Tudtok példát mondani arra, amikor nehéz volt vállalni a hibát, amit vétette-

tek? Miért?
• Mitől féltél a legjobban, amikor nem vallottad be?
• Szerinted mi a legrosszabb büntetés?
• Hogyan lehet jóvátenni egy hibát? Mondjatok rá példát!
• Mi a különbség a hiba és a bűn között?

3.5c Csoport-problémakör
Az osztályt osszuk kis csoportokra! Minden csoportnak adjunk egy A/4-es 
lapot, amit hajtsunk négy részre! Beszéljék meg a csoportok, hogy nekik mi a 
legnehezebb! Válasszanak négy dolgot, és írják rá a lap négy különálló részére!
Majd adjuk körbe a lapokat, és a gyerekek az előző feladathoz hasonló módon 
jelezzék, hogy nekik mi nehéz, és mi nem (szomorú arc – szívecske)! 
Ellenőrzés:
Az előző feladathoz hasonlóan összesítsük az eredményt, azzal a különbséggel, 
hogy a legtöbbek által jelzett nehézségre próbáljunk együtt olyan konkrét megol-
dást találni, ami hétköznapokban is átvihető!
Például: nehezen megy többeknek a matek – tanulópárok vagy -csoportok 
kialakítása.

Vedd figyelembe!
Ennél a feladatnál is előjöhetnek olyan nehézségek, amelyeket érdemes közösen 
megbeszélni.
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15
perc

20
perc
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3.6 Elhagytam a fejem

3.6a Tárgykeresés
Már szeptember végére is biztosan lesznek elhagyott, gazdátlan tárgyak 
az osztályban (vagy maradtak az előző évről). Ezeket előre dugjuk el egy-egy 
post-it lappal felcímkézve: „Keresem a gazdámat!” A gyerekek keressék meg az 
elhagyott tárgyakat az osztályban!

3.6b Alkotómunka 
A gyerekek olvassák el Tóth Krisztina: Agyatlan vers című művét, majd 
készítsenek illusztrációt hozzá!

3.6c Galéria 
Kiállítás-rendezés, az alkotások bemutatása.

Variációk
Ha a problémafeltáró beszélgetés elég mélyre sikerült, érdemes Tóth Krisztina 
verse helyett az óra hátralévő részében „Mindig van valami” címmel készíteni 
illusztrációt vagy saját élményen alapuló képet.
A két vers illusztrálása választható feladat is lehet a gyerekek számára.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Téma motiváló előkészí-
tése, majd kibontása a 
képzelet aktivizálásával.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Tárgykereső játék 
Vers önálló olvasása
Illusztráció készítése
Kiállítás-rendezés 

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Gazdátlan tárgyak
Post-it lapok
Rajzlapok, rajz- és/vagy 
festőeszközök 
Kiállításrendezés esz-
közei

45
perc

5
perc

30
perc

10
perc


