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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Krusovszky Dénes: 
Nem én

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Cédulák
Kalap

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Társ- és önismeret játé-
kos fejlesztése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Projekciós játék

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Cédulák, íróeszköz
Kalap

Én vagyok
1x vagy 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

(magyar, etika)

Ön- és társismeret fejlesztése költői képek segítségével. A vers 
feldolgozása kitűnő csoportépítő alkalom, amire nyugodtan szán-
hatunk egy dupla órát is.

Áttekintő vázlat 
4.1 Mi lennék?  10-45 perc
4.2 Mi vagyok, és mi nem?  35-45 perc 

4.2a Nem én 20 perc
4.2b Önjellemzés 15-25 perc

Összesen: 1-2x45 perc

A bevezető játékhoz vagdossunk névjegy méretű cédulákat, és 
keressünk egy alkalmas kalapot!

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Mi lennék?

Minden gyerek kapjon egy kis lapot, amire írja rá, hogy ő milyen természeti 
jelenség lenne! Ne azt, hogy mit kedvel a legjobban, hanem, hogy mihez hasonlít 
leginkább. Például, ha valaki gyakran dühös, akkor lehet vulkán vagy vihar, ha 
fecske-locska, akkor patak, ha mosolygós, akkor napsugár stb. 
Ha ez nehéz a gyerekeknek, akkor választhatnak maguknak állatot is. (Milyen 
állat lennék?) 

A cédulákat dobják bele összehajtva a kalapba! Az első játékos kihúz egy cédulát, 
elolvassa, ami rá van írva, és elmondja, hogy az adott természeti jelenség alapján 
milyennek képzeli el azt a gyereket, aki a cédulára írt. 
A cédulát író gyerek felfedheti kilétét, de ezt nem szabad kötelezővé tenni!
A játékosok nem húzhatják ki előre a cédulákat, hanem azonnal kell reagálniuk a 
szóra, amit a cédulán meglátnak.
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4. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

10-45
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A társ- és önismeret 
fejlesztése költői képek 
segítségével.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
A vers költői képeinek 
értelmezése
Önjellemzés írása a köl-
tői képalkotás logikájával

Vedd figyelembe!
Ha tartani akarjuk a negyvenöt perces órát, akkor az első feladatra nem szán-
hatunk túl sok időt. Ebben az esetben csak néhány, találomra kihúzott cédulát 
olvassunk fel, és beszélgessünk róla! A feladat így is eléri a célját, hiszen minden 
gyerek végiggondolja, milyen is ő valójában.
Ha van elég időnk, ez a feladat mélyebb beszélgetéseket indukálhat, ami felölel-
het akár egy teljes órát is.

4.2 Mi vagyok, és mi nem?

4.2a Nem én 
Eddig arról beszélgettünk, hogy mik lennénk. Most egy olyan verset fogunk 
megismerni, amelyben valaki az ellenkezőjéről beszél. Olvassátok el Krusovszky 
Dénes: Nem én című versét!
• Mely sorok voltak a legérdekesebbek, legfurcsábbak?
• Szerintetek ki beszél a versben: Felnőtt vagy gyerek? Fiú vagy lány? Kb. milyen 

idős lehet? 
• Mit jelenthet az, hogy a kavics nem én vagyok? Milyen a kavics? (kicsi, gömbö-

lyű, kemény) Milyen lehet a gyerek, ha nem kavics? (nagy, magas, puha – vagy 
legalábbis nagyobb, magasabb, puhább)

Néhány sor közös értelmezése után kérjük meg a gyerekeket, hogy olvassák el újra 
a verset, és válasszanak ki legalább egy sort, ami rájuk jellemző! Ami a legközelebb 
áll hozzájuk. A választásukat jól gondolják végig, hogy tudják indokolni is! 
Hallgassuk meg a vállalkozó gyerekek verssorait és indoklásait!

Vedd figyelembe!
Krusovszky Dénes: Mindenhol ott vagyok című verskötetéből kiderül, hogy a 
versbeszélő nyolcéves fiú, de egy kicsit „koravén”, tehát nyugodtan magukénak 
érezhetik 9-10 éves gyerekek is a gondolatait. A lányok is. A versben nincs egyet-
len olyan gondolat sem, ami inkább a lányokra vagy a fiúkra jellemző. 

4.2b Önjellemzés
Írjatok magatokról állításokat és tagadásokat a vers segítségével! Mik 
vagytok és mik nem vagytok?
Összegzésként a szövegeket fel is olvashatják a vállalkozó gyerekek, és 
megbeszélhetjük, hogy valóban jellemző-e az illetőre, amit magáról írt.

Vedd figyelembe!
A felolvasásnál különösen ügyeljünk a csoport és a gyermekek érettségére, érzé-
kenységére! Csak önkéntes alapon, és csak az olvasson fel, aki nem fog megbán-
tódni, megsérülni az önértékelésében!
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35-45
perc

20
perc

15-25
perc


