
MIT AKARUNK ELÉRNI?
Haragkezelés játékkal, 
derűvel. A vers megis-
merése, értelmezése 
vita keretében, szintézis 
képalkotással.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Vers olvasása és értel-
mezése
Nézőpontváltás: szülői 
tanulás, feladatok, 
gondok
Kreatív írás: tananyaglis-
ta az életiskolából

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Oldjuk az iskolakezdés 
feszültségét játékos 
hangulattal, a nyár örö-
meinek, játékosságának 
megidézésével. A versek 
a nyelvjáték örömével 
teszik örömtelivé a 
tanulást. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Villámkérdések
Vers olvasása és értel-
mezése
Beszélgetés, véleményal-
kotás
Illusztráció készítése
Kreatív írás nézőpont-
váltással: egy fadiák 
gondolatai

JEGYZETEIM

Egyéb ötletek
FELADATOK LEÍRÁSA

7.1 Apa- és anya-iskola    

Mi lenne, ha apa és anya is iskolába járna? – Bevezetésként megkérdezhetjük a 
gyerekektől, és beszélgethetünk róla kicsit.
Majd olvassuk el (egyénileg vagy közösen) Markó Béla: Van-e ilyen iskola? című 
versét! 

• Milyen iskoláról van itt szó? 
• Miért nem jár apa és anya ebbe az iskolába?
• „Nehéz a lecke” – Mit jelent ez? 
• Mit gondoltok, valóban nehéz anyának és apának lenni? Mi okozza a nehézséget?

Ha nem is az iskolapadban, de anya és apa is sokat tanul az „élet iskolájában” 
arról, hogy mit jelent anyának és apának lenni. Írjatok egy listát, mi a tananyag 
az élet anya- és apa-iskolájában (egyéni vagy kiscsoportos munka)!

7.2 Suli hava, faiskola  

7.2a Suli hava
Villámkérdések: 
• Melyik évszaknak van hava? …virága? …gyümölcse? …szele? …öröme?
• Melyik hónapnak van jege? …forrósága? …ünnepe? 
• Mit jelent a karácsony hava? …pünkösd hava? …Szent Mihály hava? (A december, 

május, szeptember régi nevei)
• Minek a hava (hónapja) még a szeptember? Milyen nevet adhatnánk neki?

Olvassuk el Vörös István: Suli hava című versét! 
• Mit jelent a nyitó mondat? Ki kérdi és miért? (Ki a versbeszélő?) 
• Mi a véleménye az iskoláról, a tanulásról és a nyárról? 
• Kiket küldene az iskolába? 
• Mi a véleményetek az utolsó mondatról? Igaz? Nem igaz? Indokoljátok is!
• Miért vált be a nyár? 
• Mit gondoltok, játék közben nem lehet tanulni? 
• Hogyan lehet a „nyarat” folytatni iskolaidőben is? 
• Hogyan lehet/lehetne a nyári tanulási formát az iskolában gyakorolni?

50

7. 
tanegység



JEGYZETEIM 

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap vagy írólap, 
rajzeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Illemre nevelés, gyere-
kekhez közelítve.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Drámajáték
Kreatív írás: illemtani 
tanácsok

Mindezekről jót beszélgethetünk a gyerekekkel, és kidolgozhatunk egy „nyár-stra-
tégiát” az őszi iskolai napokra is. 

7.2b Fasuli
Azt olvastuk az előbbi versben: „fáknak nyissunk faiskolát”.
• Azt hogy lehet? 
• Milyennek képzeli a versbeszélő a faiskolát?
• Tudjátok-e, valójában mi a faiskola?

Olvassátok el Weöres Sándor: Faiskola című versét, és figyeljétek meg, milyennek 
képzeli a versbeszélő a faiskolát! 
• Melyik a legviccesebb sor? 
• Melyik a legérdekesebb?
• Melyik a legelgondolkodtatóbb? Miért?

• A fák miről álmodnak? 
• Ők milyen iskolába szeretnének járni? Miért?

• Mit tudnak a fák, és mit tudnak a gyerekek (emberek)?

Készítsetek illusztrációt a vershez! Rajzoljátok le azt a képét, ami a legjobban 
megragadott!
Vagy írjátok le egy fadiák gondolatait arról, miért szeretne hús-vér (ember) diák 
lenni! 

7.3 Édes gyerekem… 

Mosonyi Aliz: Illemtan gyerekeknek című könyvének részleteit megtaláljuk a 
Reftantáron. 

Ezek jó alapot nyújthatnak egy teljes drámaóra megtartására, mivel a szövegben 
olvasott szituációk nemcsak viccesek, hanem könnyen el is játszhatóak.

A gyerekek maguk is írhatnak hasonló illemtani tanácsokat.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Haragkezelés játékkal, 
derűvel. A vers megis-
merése, értelmezése 
vita keretében, szintézis 
képalkotással.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Önismereti játék
Vershallgatás
Beszélgetés
Illusztráció készítése
Vagy: zacskóbáb készíté-
se, bábjáték

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A tanévnyitók repertoár-
jának frissítése klasszi-
kus és mai versekkel.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Verstanulás, versmondás

JEGYZETEIM

7.4 Nem vagyok méregzsák  

Bevezető játék: Zsákbamacska
Papírtáskába vagy papírzacskóba üres cédulákat teszünk. Minden gyerek húz egy 
zsákbamacska-cédulát. A cédulán nem talál semmit. Írja rá azt, amiért haragszik, 
vagy amiért nemrégiben (legutóbb) haragudott, illetve ami miatt veszekedett va-
lakivel! Nevet nem kell ráírnia. Majd tegye vissza a haragos cédulát a zsákba! Ami 
most már nem is zsákbamacska, hanem méregzsák.
• Tudjátok-e, kit nevezünk méregzsáknak?

Hallgassuk meg Miklya Zsolt: Nem vagyok méregzsák című versét a Paulik Családi 
Zenekar előadásában (megtalálható a Reftantáron a tanegység linkjei között)!
• Mi mindenért mérgelődik a vers főszereplője? Igaza van-e abban, hogy mér-

gelődik?
• Hogyan kell kifejeznünk, ha valami nem tetszik? 
• Milyen megoldásai lehetnek ennek? (Nem mindig tudunk változtatni. A problé-

mákhoz való hozzáállásunk viszont rajtunk múlik.)

Illusztráció a vershez: Készítsd el egy méregzsák portréját! Papírkép, kollázs: szí-
nes papírok tépése, ragasztása.
Végül: méregzsák-képek bemutatása, a kezdő méregzsák-cédulákkal együtt megy 
a szelektív papír-hulladékgyűjtőbe.

Variáció
Zacskóbáb készítése: a méregzsák-portré egy papírzacskóra készül, amivel 
bábozhatnak is a gyerekek (a kezükre húzva). 
A versmonológot is elmondhatja – elmoroghatja – a kézre húzott méregzsák.

7.5 Tanévnyitó

Tanévnyitóra a Reftantáron találunk további versválogatást, amiből egy-egy ver-
set kiválaszthatunk szavalásra, de akár műsort is szerkeszthetünk. Ehhez érde-
mes válogatni a szöveggyűjteményben szereplő művek közül is, főleg a Gyerek-
kuckó témáiból.

Ajánlott művek
Markó Béla: Csigaiskola 
Szabó T. Anna: Iskocka 
Szabó T. Anna: Famese 
Weöres Sándor: Kezdődik az iskola 
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