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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Nagy Bandó András: 
Mindent szeretek
Kollár Árpád: jó
Miklya Luzsányi Mónika: 
Hét szuper nap

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Aszfaltkréták

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek személyes 
megnyilatkozása, az 
ízlésbeli különbségek 
észrevétele. Egyszerű 
rímek felismerése, alko-
tása szóban, „zsibongó” 
élménnyel.

Minden, amit alkotott, jó
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

(magyar, hittan, vizuális kultúra, testnevelés)

Sok mindentől függ, hogy mit szeretünk, és mit nem, de még az 
is, hogy mit tartunk jónak. Az óra keretein belül a gyerekek be-
számolhatnak minderről, és végigélhetik, hogy amit Isten alko-
tott, mind jó. A mozgás örömében pedig felfedezhetik, milyen jó, 
hogy Isten megalkotott minket. A tanegység a Teremtés Hetébe is 
beilleszthető. (Lásd még Egyéb ötletek: 7.2!)

Áttekintő vázlat
3.1 Mindent szeretek  30 perc

3.1a Személyes választások  10 perc
3.1b Soroló, rímkereső, rímalkotó  20 perc

3.2 Mi az a jó 15 perc
3.3 Minden, amit alkotott, jó! 45 perc

3.3a Hét szuper nap 10 perc
3.3b Teremtés-ugróiskola  35 perc

Összesen: 2x45 perc

Válasszuk ki a megfelelő helyet az aszfaltrajzhoz! Ha nem tudjuk 
megoldani, vagy közbeszól az időjárás, készüljünk a tantermi 
rajzoláshoz zsírkrétával, fehér műszaki karton négyzetlapokkal!

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1. Mindent szeretek

3.1a Személyes választások 
A pedagógus villantson fel képeket, vagy soroljon olyan dolgokat, 
melyeket vélhetőleg nagyon szeretnek, vagy éppen gyűlölnek a gyerekek! 
Kézfenntartással jelezzék, hogy ki szereti, ki nem!

Egy rövid beszélgetésben engedjük megnyilatkozni a gyerekeket arról, hogy ők 
mit választottak, és miért! 
• Mi az, amit jobban szerettek? 
• Miért?
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3. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

30
perc

10
perc
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szavazás
Beszélgetés
Rímkereső, rímalkotó 
játék

Variáció
Az ilyen típusú feladatokhoz érdemes a gyerekeknek szavazólapokat kiosztani. 
Minden gyerek két lapot kap, egy pozitív jelűt és egy negatívat. Ezek lehetnek 
egyszerű piros és zöld lapok, vagy olyanok, amelyiknek az egyik oldalára egy 
mosolygó fej (Smiley), másik oldalára egy szomorú van rajzolva. 

3.1b Soroló, rímkereső, rímalkotó 
Nagy Bandó András versbeszélője sok mindent szeret. Lássuk, mit is!
A gyerekek soronként váltva, láncban olvassák fel hangosan Nagy Bandó András: 
Mindent szeretek című versét!
Keressünk a versben a rímeket! A pedagógus felolvas egy szót, a gyerekek kórus-
ban rávágják a párját.

Észrevettétek, hogy a legtöbb rímszó milyen kérdésre válaszol? (Várjuk meg, 
tudja-e valaki!) Többségük a mit, kit kérdésre válaszoló tárgyragos főnév. 
Keressünk/alkossunk hasonló rímpárokat! Mi rímel például arra, hogy bokrot, 
epret, vércsét, kabátot? (Csokrot, szedret, mércét, barátot.) 
Keressetek ugyanezekre a szavakra olyan rímpárokat, amelyek nem tárgyragos fő-
nevek! Például bokrot/kotlott, epret/meglett, vércsét/értsék, kabátot/ na, látod.
Keressetek rímszavakat párban! Egyikőtök mond egy szót, valamit, amit szeret, a 
padtársa pedig rávág egy rímet. A páros rímkeresés során nem fontos tárgyragos 
szavakat mondani.

Vedd figyelembe!
A rímkereső játék során egyszer a memória, másszor a kereső olvasás segít. A pe-
dagógus találomra olvas, hol innen, hol onnan egy sorvégi szót, aminek rímpár-
jára vagy emlékszik valaki, vagy szemével pásztázva keresi a válaszoló szót. Gyors 
váltásokkal, a megfejtést nyugodtan bekiabálva érdekes a játék. 

A rímalkotó játékot először frontális, majd páros játékként szervezzük! A párok 
szimultán egymás mellett játszanak, ezért lesz némi zsibongás a teremben. De ez 
a játék lényege, Nagy Bandó András verse is zsibong: annyi mindent szeret, hogy 
nem győzi sorolni.
A pároknak a játék végén nem kell eredményeikről beszámolni.

Néhány szó gondot jelenthet a gyerekek számára. A szómagyarázathoz használ-
hatjuk az ehhez a műhöz készített (differenciálásra is alkalmas) párosító tankoc-
kát a Reftantárról.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A „jó” fogalmának diffe-
renciálása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
A vers megismerése
Tény és indoklása
Fogalom körülírása

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A teremtés történetének 
újra átélése, transz-
formálása mozgásos 
játékba.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Bibliai történet megis-
merése
Aszfaltrajz (krétarajz): 
ugróiskola (képregény) 
teremtésmezőkkel 

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Aszfaltkréta
(Karton, zsírkréta)

3.2 Mi az a jó? 

Olvassák el a gyerekek némán, magukban Kollár Árpád: jó című versét!
Gondolkodjatok el azon, hogy mi miért lehet jó a versben beszélő gyerek szá-
mára! Olvassuk el úgy a vers egyes sorait, illetve állításait, hogy indokoljuk is! 
Például: a bodobácsok kijönnek a napra, és ez jó, mert szeretem nézni, ahogy 
futkároznak a fű között.
A vállalkozó kedvű gyerekek soronként, állításonként olvassák a verset, és fűzzék 
hozzá az általuk kitalált indoklást! 
• Próbáljuk megfogalmazni közösen, hogy mitől jó valami, és mitől rossz!
• Egyáltalán, mi az, hogy jó? 
• Miért nehéz ezt megfogalmazni?

Vedd figyelembe!
Egyes sorokat több állításra is lehet bontani és így folytatni. Például: ősszel lenni 
a legjobb, mert… / de tavasszal sokkal jobb, mert…

A beszélgetéssel nyugodtan eljuthatunk a gyerekekkel odáig, hogy a jó gyakran a 
helyzettől és a személyes viszonyunktól függ. De rájöhetünk arra is, hogy min-
denben van valami jó, hogy a sok jó valahogy ott rejlik a dolgokban, a világban, 
mint Isten mosolya.

3.3 Minden, amit alkotott, jó! 

3.3a Hét szuper nap 
A pedagógus olvassa fel Miklya Luzsányi Mónika: Hét szuper nap című szö-
vegét! A gyerekek kövessék a szöveg elején lévő instrukciókat, majd hallgassák 
meg a történetet!
• Figyeljék meg, hogy Isten mi mindent tartott jónak! 
• Mi mindenre mondta azt, hogy jó?

3.3b Teremtés-ugróiskola 
A gyerekek az udvaron hetes csoportokban alkossanak meg aszfaltrajzzal 
egy-egy Teremtés-ugróiskolát: az ugróiskola hét mezőjében alkossák meg egy-
egy teremtés-nap képét! Majd tegyék élővé: próbálják is ki az ugróiskolát! 
Ha az osztály létszáma nem héttel osztható, akkor egy gyerek két kockát is rajzol-
hat. Mintát találunk a Reftantár szöveggyűjtemény aloldalán.
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Vedd figyelembe!
A második órát kezdhetjük eleve az udvaron, ha van hova leülni a gyerekeknek, 
amíg felolvassuk a történetet.

Variáció
Ha rossz az idő, ugróiskola helyett a gyerekek rajzoljanak képregényt a teremtés 
hét napját külön-külön képkockákon megelevenítve! A képek laminálás után a 
padlóra rögzítve (például szigetelőszalaggal, hogy ne csússzon) szintén használ-
hatóak ugróiskolaként. 

JEGYZETEIM

66


