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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Géczi János: Ha az erdő…
Rónay György: Jelenlét
Találós kérdések 
Miklya Zsolt: A Teremtő 
éneke

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek fedezzék fel, 
ismerjék meg a temp-
lomtorony, a harangszó 
szimbolikáját.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Ritmus- és mozgásos 
játék
Beszélgetés
Versértelmezés
(Ének)

Ki vigyáz a világra?
45 perces komplex szövegfeldolgozó óra

(magyar, hittan, ének-zene)

Isten jelenléte a világban egyszerre valós és láthatatlan. Ám ezt 
nemcsak a gyerekeknek, hanem sokszor még a felnőtteknek sem 
egyszerű megérteni, mégis erre teszünk most kísérletet az iroda-
lom eszközeivel.
Az óra a Teremtés Hetébe is beilleszthető.

Áttekintő vázlat
2.1 Templomtoronyban  20 perc

2.1a Harangjáték:  10 perc
2.1b Ha az erdő… 5 perc
2.1c Láblógázás 5 perc

2.2 Ki vigyázza a földet?  20 perc
2.2a Jelenlét − versértelmezés  10 perc
2.2b Anagrammák 5 perc
2.2c Találósok  5 perc

2.3 A Teremtő éneke, zenehallgatás  5 perc
Összesen: 45 perc

A tanegység egy teljes tanórával bővíthető, ezért a tervezés során 
gondoljuk át, hogy ezt vállaljuk-e! Bővítés esetén több előkészü-
letre van szükség a festés és ritmusjáték miatt. (Részletesen lásd 
az Egyéb ötletek között: 7.1!)

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Templomtoronyban

2.1a Harangjáték 
Utánozzuk a harangok, a harangnyelv mozgását, illetve kongását! Először 
csak fejjel, bim-bam, jobbra-balra. Azután a karunkat lengetve a törzsünk előtt, 
majd félfordulatot téve jobbra és balra. 
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2. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

20
perc

10
perc
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Mit gondoltok, mire való a templomtorony, a harang?
• Harang: istentiszteletre hív
• Jelzi a delet, az időt, ünnepi alkalmakat (temetés, esküvő), veszélyt (tűz, ellenség)
• Torony: irányt mutat (messziről látszik, hogy egy településhez közeledünk) 

Vedd figyelembe!
A déli harangszónál érdemes megemlíteni, hogy ez a szokás Hunyadi János nán-
dorfehérvári diadalára emlékeztet. Hunyadi és Kapisztrán János 1456-ban súlyos 
csapást mért a török seregekre, amivel megállította a török inváziót. 
VI. Sándor pápa 1500. augusztus 9-én úgy rendelkezett, hogy a harangszó az egész 
keresztény világban minden délben szólaljon meg, jelezve, hogy a kereszténység 
védelme, az összetartás minden időben és minden helyen fontos kötelesség.

2.1b Ha az erdő…
Olvassuk fel a gyerekeknek Géczi János: Ha az erdő… című versét, és be-
szélgessünk róla!
• Vajon ki beszél a versben? Ki a főszereplő?
• Mit szeretne a fa tetején csinálni? Miben hasonlít fája a templomtoronyra?
• Mit gondoltok, meddig lehet ellátni a templomtoronyból? Be lehet-e látni az 

egész földet?
Régen a templomtoronyból vigyázták a közösséget, onnan figyelték, nincs-e vala-
hol tűz, nem közeleg-e ellenség. 
• A versbeszélő gyerek mire figyelne a fa-tornyából? 
• Hogyan adná hírül az embereknek? 
• Mi lenne az ő harangja?

2.1c Láblógázás 
Ismeritek a láblógázást? Ki lógázta már a lábát egy faágon? Ki lógázta egy 
mászókán? Vagy valami máson?
Most üljünk fel a padra, asztalra, és láblógázva (lábunkkal előre-hátra kalimpál-
va) „kongassuk” és mondogassuk a harang hírét:

Itt a / dél és / itt az / este.

Hasonló ütembontással fogalmazzunk meg hasonló haranghíreket! Például:
Itt a / húsvét / itt az / ünnep.
Eskü/vőre / hív a / bim-bam.

Hosszabb szavak esetében sűríthetjük a ritmust az ütemen belül. Például:
Itt a ka/rácsony / itt a / húsvét.
Eskü/vőre / hív a ha/rangszó.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Ráismerés Isten jelen-
létének paradoxonára a 
világban.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers egyéni olvasása, 
értelmezése
Beszélgetés a versről, 
Isten jelenlétéről
Nyelvi játékok: anagram-
ma, találós kérdés

Variáció
Ha a gyerekek ismerik a „Szólnak a harangok a toronyban…” kezdetű keresztény 
gyermekdalt, a harangmozgáshoz ezt is énekelhetjük.

Vedd figyelembe!
Sűrűbb és ritkább lábütemmérővel is dolgozhatunk: 
• sűrűbb: minden tá-értékre előre vagy hátra mozdul a láb,
• ritkább: ütemenként mozdul előre vagy hátra a láb.

2.2 Ki vigyázza a Földet? 

2.2a Jelenlét 
Géczi János megfogalmazta azt a vágyat, hogy milyen jó lenne vigyázni az 
egész világra. 
• Ki az, aki képes ezt megtenni? 
• Miért képes erre Isten? 
Keressük a választ Rónay György: Jelenlét című versében!

Soroljuk fel, mi mindenben van jelen Isten a vers szerint! Kövessük a vers mozgásait:
Nézz föl az égre…
Pillants körül…
Áss le a föld alá…

• Hol mivel találkozol, mit látsz, amiben Istenre bukkanhatsz a költő szerint? 
• És szerintetek? Ti hol, miben tapasztalhatjátok meg Isten jelenlétét leginkább? 
• Mit jelent a záró két sor? Hogy lehet ez egyszerre? Hát nem ellentmondás?

2.2b Anagrammák 
Látható és láthatatlan ellentétére épül az anagrammajáték is (a látható 
jelentés mögött ott rejlik a láthatatlan alapszó).
A táblára írjuk fel:

TESZT ÉRME
Mi lehet ez valójában? A szóban minden betű benne van, csak nem a megfele-
lő sorrendben. Milyen szó van benne elrejtve? Sokak számára ebben van Isten 
leginkább jelen:

TERMÉSZET
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Isten jelenlétének di-
csérete.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zenehallgatás

Isten mindenütt jelen van, és sok mindenben megnyilvánul, mégsem látható egyér-
telműen. Mi mindenben van még jelen Isten? Miben ismerhetünk a jelenlétére?
Fejtsük meg!

EZER TEST (szeretet)
KEZET ÜGYEL (gyülekezet)
AGÁR STÁB (barátság)
ÉGITEST SÉRV (testvériség)
MESÉS ÁG EGYESÍT (egymás segítése)

Vedd figyelembe!
Ha az anagramma túl nehéz a gyerekeknek, vagy még sohasem próbálták, akkor 
betűkirakóval próbálhatnak értelmes szavakat kirakni a táblára írt szavak betűiből. 

Variáció
Néhány próbajáték után megfordíthatjuk a dolgot: adjunk a gyerekeknek szava-
kat, és készítsenek belőlük ők anagrammát!

A felsorolt anagrammákat, csak példaként adtuk. A SZTAKI anagramma-készítő 
programjával bármilyen magyar szóból készíthetünk anagrammát, ez elérhető a 
Reftantáron.
A programba beütni kívánt szavakat érdemes az óra előtt kipróbálni, ugyanis a 
program nem szűr, vulgáris, illetve nemiségre utaló szavak is előfordulhatnak, ha 
a betűk variációja azt adja ki. 

2.2c Találósok
A találós kérdésekben is egy jelentés van elrejtve. Mi rejlik a Reftantáron 
elérhető találósokban? 
Villámkérdésként adjuk fel a fejtörőket, lássuk, kinek vág gyorsan és jól az esze! A 
választ adhatják a gyerekek frontálisan, de lejegyezhetik a megoldásaikat papírra 
írva is, amit a végén értékelünk.

2.3 A Teremtő éneke

Hallgassuk meg Miklya Zsolt: A Teremtő éneke című versének feldolgozását a 
Paulik családi zenekar előadásában a Reftantárról!

Vedd figyelembe!
A vers az 50. zsoltár 10–12. verseinek parafrázisa.
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