
JEGYZETEIM

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Bella István: 
És szólt a szó
Benedek Elek: 
Szép kerek almafa
Paradicsom mezejibe 
(népdal)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Internet, projektor, 
hangfal

Írólap, rajzeszköz: színes 
filc/ceruza
Szókártyák
Kotta és dalszöveg – 
elérhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán
Kb. 30x30-as hullámpa-
pír vagy műszaki rajzlap
Festőeszközök, festék 
(ajánlott: tempera)

És szólt a szó…
3-4x45 perces komplex témanap 

(magyar, kreatív szövegalkotás/írás, hittan, 
vizuális kultúra, ének-zene, honismeret)

Isten teremtett világának dicsérete az irodalmi műveken és a 
népművészeti alkotásokon keresztül. A versekben megjelenő motí-
vumok a magyar népi ábrázoló művészet alapelemei, amelyek bib-
likus üzenetet is tartalmaznak. A tanegységben a gyerekek a versek 
értelmezése mellett megismerhetik a festett kazettás református 
templomok mintakincsének néhány darabját, megérthetik jelenté-
süket, üzenetüket, majd maguk is alkothatnak egy hasonlót.

Áttekintő vázlat
1.1 Mi vagyok?  10 perc
1.2 És volt a szó  35 perc

1.2a Váltóolvasás 5 perc
1.2b Felolvasó színház 5 perc
1.2c Versértés, kreatív írás 25 perc

1.3 Szimbólumok 25 perc
1.3a Képjelek 10 perc
1.3b Református templomaink 15 perc

1.4 Paradicsom közepében 35 perc
1.4a Édenkertek 10 perc
1.4b Szép kerek almafa 10 perc
1.4c Paradicsom mezejében 15 perc

1.5 Kazettás mennyezet 75 perc
1.5a Képalkotás 60 perc
1.5b Galéria 15 perc

Összesen:  4x45 perc

Ha van rá lehetőség, érdemes az asztalokat a terem falánál 
körben elhelyezni, a székeket pedig előtte. Amikor közös munka 
folyik, a gyerekek a terem közepe felé fordulva ülnek a széken, 
egyéni munkánál pedig megfordítják a székeiket az asztaluk felé.
A festés eszközeit készítsük elő!
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1. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek



JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek éljék át, hogy 
képesek üzenetet átadni 
testük mozdulataival.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Kooperációs, mozgásos 
játék

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Szókártyák

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A vers dramatikus átélé-
se, képalkotó logikájának 
felismerése és alkalma-
zása kreatív írással.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Váltóolvasás
Dramatizálás
Kreatív szövegalkotás, 
versírás

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Mi vagyok?  

A játék indítása:
Képzeljétek el, hogy egy különleges kiállításra kaptatok meghívást, ahol élő, moz-
gó szobrokat állítanak ki! Ti lesztek a szobrok! Alkossatok négy csoportot! Jelenít-
sétek meg csoportonként közösen azt, aminek a nevét a szókártyán találjátok!

Minden csoport kap egy szókártyát, amit szoborkompozícióval meg kell jeleníte-
niük. A szobrok mozoghatnak is!
A szavak szókártyákon külön-külön:
hegy / Nap / csillag / tó

Ha a csoportok készen állnak, mutassák be szobraikat, a többiek pedig találják 
ki, hogy mit ábrázol a művük!

1.2 És szólt a szó

1.2a Váltóolvasás
Olvassák el a gyerekek hangosan, versszakonként váltó olvasással  
Bella István: És szólt a szó című versét! 

1.2b Felolvasó színház
Kik a vers szereplői? Az első sorokat ki mondja? (mesélő, narrátor)
Játsszunk felolvasó színházat! Ki melyik szereplő szeretne lenni? 
A vállalkozó gyerekek válasszanak egy szereplőt a versből, és olvassuk fel szere-
posztásban is! 

1.2c Versértés, kreatív írás
Vizsgáljuk meg alaposabban a verset:
Karikázzátok be minden versszakban a szereplő nevét (hegy, Nap, csillag, 
tó, szó)!
Húzd alá versszakonként, hogy melyikből mi lehet (alvó kő, már nappal, csak 
fény, tűz gyöngye, kucorgó fény)! Mit jelent számukra ez a változás? (Kisebb lesz, 
közelibb, jelentéktelenebb.)
Keressétek meg szakaszonként, hogy ti – az olvasók – mivé tehetitek! Hogyan 
lehetséges ez? 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Tudjunk egyszerű képi 
jeleket alkotni,  szim-
bólumok jelértékének 
felismerése.
Bepillantás a magyar 
nép szimbólumkincsébe, 
a kazettás mennyezetű 
templomok világába. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Kulcsszavak keresése
Szimbólumalkotás
Szimbólumok felismeré-
se, azonosítása
Interaktív feladat

Milyen szereplők lehetnének még a versben? Soroljunk néhányat! (Például: virág, 
tenger, szél, dal stb.) Ti melyik szereplők lennétek szívesen? Írjátok meg a versszakát! 
Tartsátok meg a vers eredeti formáját:

És szólt a/az (valami)
– Ha (ilyen valami) leszek,
(hogy valami történjen velem),
(megteszed)-e?

Az önként vállalkozó gyerekek olvassák fel a verseiket! 

Vedd figyelembe!
A versírásnál nem kell kötött szótagszámra vagy rímes verselésre törekedni!
Tartani kell viszont a sorszerkezetet és mondatformulát, amit a költő kialakított! 
Segítségképpen feltehetjük a táblára, vagy bevetíthetjük az állandó elemek szó-
képeit és a változó elemek kérdéseit:
• Mi? 
• Milyen valami?
• Mi történjen?
• Mit teszel?

Példaként bemutathatunk egy új versszakot is. Például:
És szól a felhő: 

– Ha reggeli harmatcsepp leszek,
hogy megtudd, honnan jöttem, 
az égre felnézel-e?

1.3 Szimbólumok

1.3a Képjelek 
Meséld el a verset képjelekkel! Minden versszakban keresd meg azt a 
szó(képe)t, ami a szakaszt leginkább jelképezi! Rajzold is le olyan egyszerű jel-
ként, mint egy számítógépes ikon, amiről mindenkinek az a szó jut eszébe! (Az 
ötödik szakaszban a szó, beszéd képjele lehet a száj.)

1.3b Református templomaink
Református templomaink közül talán a legszebbek a festett kazettás meny-
nyezetű templomok. A kazetták mennyezetdíszítései ősi motívumokat rejtenek. Vajon 
megtaláljuk-e a motívumok között a Napot, a Holdat, a csillagokat, a tudás fáját?
Használjuk a Festett kazettás mennyezetek című tankockát a Reftantár szöveggyűj-
temény aloldalán!
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JEGYZETEIM 

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Írólap, rajzeszköz: színes 
filc/ceruza

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Az (alma)fa, Paradi-
csom-kép szimbolikájá-
nak kibontása több mű-
vészeti ágon keresztül.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Bibliai történet felidé-
zése
Vers önálló olvasása
Zenehallgatás, énekta-
nulás 

Vedd figyelembe!
A szimbólumrajzolásra azért kapnak kevés időt a gyerekek, mert a cél az, hogy 
egyszerű, de színes rajzokat készítsenek. Erre legjobb a 12 színű filctoll vagy szí-
nes ceruza, és bőven elég az öt szimbólumra egy darab írólap, hogy ne is akarják 
nagyobb léptékben kidolgozni a munkát. A zsírkrétával nem lehet elég finom 
vonalakat húzni. 
Fontos, hogy a két feladat sorrendjét ne cseréljük fel! A gyerekek előbb saját 
maguktól alkossanak szimbólumokat, és csak ezek UTÁN nézzük meg együtt a 
népművészeti alkotásokat! Óhatatlanul is fel fogják ismerni a hasonlóságot saját 
műveik és a (sok-) száz éves műremekek között.

1.4 Paradicsom közepében

1.4a Édenkertek
Több Paradicsom (Édenkert) ábrázolást is találunk festett kazettás 
mennyezetek képein.
Melyik bibliai történet jut eszetekbe a képekről? 
Kik a szereplők? 

Az Édenkertben című tankocka interaktív feladata segít feleleveníteni a bibliai 
történeteket.

1.4b Szép kerek almafa
Olvassák el a gyerekek Benedek Elek: Szép kerek almafa című versének 
részletét (első két versszak)! 
• Miben hasonlít ez a vers a képre?
• Miért írja az a költő, hogy „jó kedvében teremtette az Isten”? Mit jelent ez a 

szólás?
• Miért „kerek” az almafa? Mit jelképez a kerekség? (tökéletességet)
• Hol állt a tudás fája? (Édenkert)
• Mi a másik neve a kertnek? (Paradicsom)
• Mit gondoltok, van-e köze az igazi paradicsomhoz (a zöldséghez)? 

Vedd figyelembe!
A gyerekekben tudatosítsuk, hogy nem tudjuk, alma volt-e a tudás fájának gyü-
mölcse! Valószínűleg azért lett általánosan elfogadott jelkép az alma, mert gömb 
formája a tökéletességet, piros színe az életet, édes íze a boldogságot jelképezi. 
A magyar paradicsom szó a latin paradisum szó átvétele, ami egy óperzsa szóra 
vezethető vissza. Ennek jelentése: körülkerített hely. Ilyenek voltak a főúri kertek 
is, ahol nálunk először a paradicsomnövény megtermett. A paradicsom hatalmas 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Képzelet- és szimbólum-
alkotás fejlesztése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Képalkotás festéssel
Kiállítás-rendezés, tárlat-
vezetés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Kb. 30x30-as hullámpa-
pír vagy műszaki rajzlap
Festőeszközök, festék 
(ajánlott: tempera)

sikert aratott, amikor megjelent Európában, alakja az almára emlékeztette azokat, 
akik megismerték, ízét „mennyeinek” találták, innen származhat a bibliai névadás. 
Tehát a paradicsom zöldség kapta a nevét az Édenkertről.

1.4c Paradicsom mezejében
Ismerjük meg a Paradicsom mezejibe című karácsonyi népéneket, amely-
nek kottáját és szövegét online találjuk meg a Reftantáron! Meghallgathatjuk 
Sebő Ferenc feldolgozásában  vagy Takács Éva előadásában is (utóbbi esetében 
tisztábban követhető az ének).
• Figyeljük meg, miben hasonlít a Benedek Elek-versre!
• Milyen gyümölcsöket terem Jézus keresztfája? Mire utalhat ez? (Húsvét, megváltás)
Tanuljuk meg az éneket! 

Variáció
Kiegészítő feladatként feleleveníthetjük a bűneset történetét és annak kö-
vetkezményeit. Ezt megtehetik a gyerekek az interaktív feladat képei alapján, vagy az 
idő rövidsége miatt a pedagógus is összefoglalhatja. Vagy használhatjuk A Bűneset 
történetét a Történetek a Bibliából című kiadvány digitális segédanyagai közül, ame-
lyet szintén megtalálunk a Reftantáron, a szöveggyűjtemény aloldalán is.

Vedd figyelembe!
A népszokásokkal való kapcsolódás miatt karácsonykor is tanítható ez a tanegység.

1.5 Kazettás mennyezet

1.5a Képalkotás
A gyerekek fessenek egy-egy képet a kazettás mennyezetek mintájára! A 
saját „kazettájuk” lehetőleg valamelyik szimbólumot ábrázolja a megismertek 
közül, vagy a paradicsomkert ábrázolása legyen!

1.5b Galéria   
Kiállítás-rendezés, tárlatvezetés – egymás munkáinak megtekintése, értel-
mezése.

Vedd figyelembe!
Ha hullámpapírra dolgozunk, akkor a gyerekek által festett kazettákból könnyeb-
ben összeállíthatunk egy „kazettás mennyezetet”, illetve oldalfalat az osztályban 
vagy a folyosón. Ehhez előkészítésképpen hullámpapír dobozokból ki kell vágni 
annyi kb. 30x30-as négyzetet, ahány gyerek van. 
Hullámpapírra fedőfestékkel: temperával vagy akrillal érdemes dolgozni.

JEGYZETEIM
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