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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Weöres Sándor: Ha a 
világ rigó lenne
Máté Angi: Volt egyszer 
egy sötétség

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Fénytörési kísérlet 
eszközei (ha van rá 
lehetőség)
Textildarabok, fonalma-
radék
Ragasztó, olló
Műszaki rajzlap (javasolt 
méret: A3)

Színes világ
Választhatóan 1x vagy 2x45 perces komplex szö-

vegfeldolgozó óra (magyar, ének-zene, természet-
ismeret, vizuális kultúra) 

A színek „eredetének” megismerése, a versek illusztrálása textil-
kollázzsal.

Áttekintő vázlat
5.1 Ha a világ rigó lenne  15 perc

5.1a Címadás 5 perc
5.1b Ha a világ rigó lenne 5 perc
5.1c Vers és címlap 5 perc

5.2 Honnan vannak a színek, teremtésmese  25-30 perc
5.2a Volt egyszer egy sötétség 5 perc
5.2b Világosság-színek 5 perc
5.2c Teremtés-mese 15-20 perc

5.3 Világkötény-textilkép  45-60 perc
5.3a Képalkotás 30-40 perc
5.3b Galéria 15-20 perc

Összesen:  1-2x45 perc (+ szünet)

Készítsük elő a fénytöréshez szükséges demonstrációs eszközö-
ket (a fizikaszertárban biztosan van, kérjük hozzá egy szaktanár 
kolléga segítségét), és készüljünk fel a kísérlet bemutatására, 
illetve a videofilm(ek) vetítésére!
A textilkollázshoz textil- és fonalmaradékokra lesz szükségünk. 
Ezt érdemes már előre gyűjtögetni, akár úgy is, hogy megkérjük a 

gyerekeket, hozzanak be (szigorúan tisztára mosott és felvágott) textilmaradékokat 
(tehát a kistesó kinőtt pólóját köszönjük, nem kérjük), fonalmaradékokat, megkez-
dett gombolyagokat, selyemszalagokat, csipkéket stb. (Az összegyűjtött anyagot a 
későbbiekben is fel tudjuk majd használni a kollázskészítés feladataihoz.)

JEGYZETEIM 

69

5. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Kép, zene, vers együttes 
élménye, véleményalko-
tással.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Címadás
Zenehallgatás
Vers és illusztráció ösz-
szehasonlítása 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Fedezzük fel, hogy a 
fényben minden szín 
jelen van.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mesehallgatás
Prizmakísérlet 
Videofilm megtekintése
Beszélgetés

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Ha a világ rigó lenne

5.1a Címadás 
A Címadás tankockát nyissuk meg a Reftantáron!
• Mit láttok a képen? 
• Milyen címet adnátok a verskötetnek, amelynek ez a grafika áll a címlapján? 

Hallgassuk meg a gyerekek megoldásait! Aztán áruljuk el, hogy a verskötet címét 
a következő dal adta! Vajon miért?

5.1b Ha a világ rigó lenne 
Hallgassuk meg együtt Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne című versét 
Koncz Zsuzsa előadásában a Reftantárról!
Dúdolhatjuk hozzá a dallamot.
• Mit gondoltok, mi lenne, ha az egész világ rigó lenne? 

5.1c Vers és címlap 
Szerintetek jó-e a címlap, illeszkedik-e a vershez, a cím gondolatához? 
Indokoljátok is a véleményeteket! 

A címlapon Hincz Gyula, Kossuth-díjas grafikusművész illusztrációját láthatjuk, 
ami közel ötven évvel ezelőtt készült (1973-ban). 
• Mit mond a kép, mit üzen a ma emberének? 
• Szerintetek ma is megállja a helyét? Vagy le kellene cserélni?

Vedd figyelembe!
A gyerekek véleményére legyünk kíváncsiak, akik nyugodtan megfogalmazhatnak 
kritikát is, ha meg tudják indokolni!

5.2 Honnan vannak a színek? 

5.2a Volt egyszer egy sötétség
A pedagógus olvassa fel Máté Angi: Volt egyszer egy sötétség című mesé-
jét, majd beszéljük meg, hogy a mese szerint hogyan lettek a színek! 
Ki és milyen színeket adott a világnak? (a sötétség)

5.2b Világosság-színek
A Biblia szerint is kezdetben volt a sötétség, majd Isten megteremtette a 
világosságot (és nappalnak, illetve a sötétet éjszakának nevezte el). 
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MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Fénytörés-kísérlet 
eszközei vagy videofilm

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A szövegek illusztrálása 
textilképpel.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Textilkép készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Textildarabok, fonalma-
radék
Ragasztó, olló
Műszaki rajzlap (javasolt 
méret: A3)

Mutassuk meg a gyerekeknek egy prizma vagy videofilm segítségével, hogy a 
fényben minden szín benne van, a kék és a lila is!
A kísérlet bemutatása videofilmen is megnézhető a Reftantáron. 

5.2c Teremtés-mese
A mese is arról szól, hogy a sötétség unatkozik egyedül, amíg bent él a 
mákgubóban. A mákszemek színéből teremt hát világot, amihez azért kell egy kis 
világosság is. Nézzük meg, hogyan ábrázolja ezt egy rajzfilm: Gellár Csaba animá-
ciós filmje! 
• Mi ad fényt a mákgubó belsejében?
A film megtekintése után beszélgessünk: 
• Észrevettétek, mi volt a fényforrás a mákgubóban? (a Hold) 
• Mi tetszett a filmben? 
• Mi az, amit kékbe-lilába öltöztetett a sötétség? 
• Mi az, ami a leginkább kék és lila lett? Milyen nevet kapott? 
• Éjszaka van-e világosság? Mennyi? Mi a fényforrás? 
Éppen csak annyi fény van, hogy színesnek, kéknek-lilának látjuk az éjszakát is, 
nem koromfeketének.

5.3 Világkötény

5.3a Képalkotás
Készítsünk fonalképet vagy textilkollázst a két szöveg alapján „Világkö-
tény” címmel! A kép lehet az egyik szöveg illusztrációja, ami egy kötényre, kö-
tényformára elfér. De lehet a szövegek ihlette önálló alkotás is: a világ (világkép) 
egy kötényre írva-rajzolva, applikálva.
Érdemes olyan textileket vagy fonalakat választani, amelyek segítségével 
a gyerekek megtapasztalhatják a Máté Angi meséjében szereplő 
anyagminőségeket: bolyhos, rücskös, sima, habos, lyukacsos.

5.3b Galéria
Az óra végén rendezzünk a művekből kiállítást! Nézzék meg egymás 
munkáit a gyerekek, és mondják el, melyik tetszik legjobban, és miért! Mondják 
el saját képükről is, hogy mit ábrázol!

Vedd figyelembe!
A gyerekek dolgozhatnak párban és önállóan is. 
Összevont dupla óra esetén a feladatot kiadhatjuk már az előző magyaróra vé-
gén, szünetben pedig előkészíthetjük a termet a munkálkodásra.

JEGYZETEIM 

71

15-20
perc

45-60
perc

30-40
perc

15-20
perc


