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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Kányádi Sándor: A far-
kasűző furulya
Szent Ferenc legendája
A róka és a rucák

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Újságpapír, kréta

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Mozgásos játék kereté-
ben a gyerekek éljék át 
a veszélyeztetettség és a 
biztonság érzését.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Fogójáték

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Újságpapír
Kréta a kör rajzolásához

Farkasűző furulya
45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

(magyar, ének-zene, honismeret)

A farkasűző furulya meséjének megismerése mellett a gyerekek 
bepillantást nyernek a pásztorszokásokba, pásztoréletmódba, 
megismerhetik a pásztorfurulya hangját, majd elbúcsúzhatnak az 
öreg pásztortól.

Áttekintő vázlat
1.1 A farkas és a bárányok 10 perc
1.2 A farkasűző furulya 20 perc

1.2a Meseszótár (első rész) 10 perc
1.2b Farkasok (második rész) 10 perc

1.3 Pásztorfurulya hangja 5 perc
1.4 Kányádi Sándor  10 perc

1.4a Életút 5 perc
1.4b Búcsúztató  5 perc

Összesen:  45 perc

A bevezető mozgásos játékot az udvaron (vagy tornateremben) kell 
játszani, így érdemes szünet után lent maradni. A zenehallgatást 
kiválthatja az élő furulyajáték, ha a pedagógus felkészült erre.

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 A farkas és a bárányok

A róka és a rucák című fogójátékot (szövege online megtalálható a Reftantáron) 
most farkas és bárány szereplőkkel játsszuk. A párbeszéd szövege ennek megfe-
lelően módosul. A bárányok a körön belül állnak, a játéktér másik oldalán nem 
egy, hanem három (vagy akár több) farkas helyezkedik el, a bárányok mellett 
pedig egy kiválasztott pásztor, aki egy összetekert újságpapírt tart a kezében, ez 
lesz a botja.
A párbeszéd után szétrebbenek a bárányok, üldözőbe veszik őket a farkasok, de 
a farkasokat is üldözi a pásztor, aki a papírbotjával próbálja megérinteni, meg-
csapni a farkasokat. Amelyik farkast megérintette, az kiesik. Ki győz? A pásztor 
vagy a farkasok? 
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1. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

10
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg 
a régies kifejezéseket 
tartalmazó szöveget, 
emeljék ki a főbb ese-
ményeket.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szöveg megismerése, 
értelmezése
Szómagyarázat

Variáció
Ha nincs rá időnk, vagy nehézkes a fel-levonulás, játszhatunk hangutánzó játékot is:
Mi vagyunk a birkanyáj, bégessünk egy kicsit! Igen ám, de üres a pocakunk. 
Bégessünk szomorúan! Most jóllaktunk. Bégessünk elégedetten! Most bégessünk 
ijedten, mert közeledik a farkas! Még ijedtebben, mert már egészen közel 
van! Bégessünk olyan kétségbeesetten, hogy a pásztor is meghallja! A pásztor 
elkergette a farkast. Bégessünk megnyugodva, boldogan!

Vedd figyelembe!
A játékot udvaron vagy tornateremben játsszuk! Játékidő 10 perc + az osztályterem-
be való felvonulás. Ha kevés ennyi idő, a játékot már a szünetben elkezdhetjük. 

1.2 A farkasűző furulya 

1.2a Meseszótár (első rész) 
Írjuk fel a táblára a következő szavakat
− pakulár
− major
− Duka
− puliszka(liszt)
Olvassák el a gyerekek Kányádi Sándor: A farkasűző furulya című írásának első 
részét (elejétől – „…attól még a farkasok is megszelídülnek.”)!
Figyeljétek meg, mit jelenthetnek a táblára írt szavak!
Olvasás után beszéljük meg a szavak jelentését!
Szerintetek mit jelent ez a mondat? „Beszélni magyarul is beszélt az öreg, de 
furulyázni csak románul tudott.”

1.2b Farkasok (második rész)
A pedagógus olvassa fel a mese második részét, a gyerekek pedig figyeljék 
meg, milyen farkasok szerepelnek a történetben!
Felolvasás után beszéljük meg:
Hány farkassal küzdött meg a pakulár Duka? Mi volt a módszere?
Milyen farkasokkal kellett a történet főszereplőjének megküzdenie? Mit jelképez-
nek itt a farkasok? Hogyan gyógyult meg?
Miért nem tudta végül magától elűzni a farkasokat Duka? Mit hagyott a gyerekre 
az öreg pakulár?

JEGYZETEIM 

101

20
perc

10
perc

10
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A pásztorfurulya hangjá-
nak megismerése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zenehallgatás

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A költői, írói mesterség 
jelképének felismerése, 
könyvajánló. Búcsú az 
öreg pásztortól.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Összefoglalás 
Befejezés – búcsú

JEGYZETEIM

1.3 Pásztorfurulya hangja

Hallgassuk meg a gyerekekkel a hangfelvételt a Reftantáron, amelyen magyarszo-
váti pásztorfurulyaszót hallunk!!
Magyarszovát Erdélyben van, Kolozsvár közelében, jellegzetes mezőségi falu.

Variáció
Természetesen az a legjobb, ha a pedagógus maga is játszik pásztorfurulyán vagy 
furulyán, és „élőben” be tudja mutatni a hangját a gyerekeknek. Ez akkor is hatá-
sosabb, mint a videofilm, ha nem játszik profi szinten.

1.4 Kányádi Sándor

1.4a Életút
A mesében a pakulár azt mondja a kisfiúnak, hogy nagy juhász lesz belőle. 
Kányádi Sándorból költő, író lett. 
• Ha ő a mesében szereplő kisfiú, miért lett mégis igaza a pakulárnak? 
• Milyen farkasűző csodamuzsikája van egy költőnek, írónak? 
• Milyen „farkasokat” képes elűzni?

Ajánljuk a gyerekeknek Kányádi Sándor: A farkasűző furulya vagy a Bánatos ki-
rálylány kútja című mesegyűjteményét! 

1.4b Búcsúztató
Nemrég búcsúzhattunk el Kányádi Sándortól is, aki 2018 júniusában hunyt 
el, 89 évesen. Búcsúzzunk most tőle és Dukától a pakulár énekével! Olvashatjuk 
kórusban vagy felelgetve. De énekelhetjük Kányádi Sándor Kérdezgetőjének („Te 
kis juhász, merre mész?”) dallamára is, amit Gryllus Vilmos szerzett. (A linket 
megtaláljuk a Reftantáron.)

A két versforma nagyobb részt azonos, az eltérő sorok dallamát pedig egy kis ze-
nei kreativitással a pedagógus „szerezheti”, de a gyerekek is megpróbálkozhatnak 
vele. (Ha a pedagógus furulyán be tudja mutatni a dallamot, az a legjobb.) 
Dőlten kiemelve a pontosan énekelhető sorok:

Eljött immár Szent Mihály,
mehetsz, szegény pakulár,
le is út,
fel is út,
ki nyitja be a kaput?
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Majd benyitja,
aki nyitja.
Nincsen azon vasas zár,
aki fényes kulcsra jár,
fából a kilincse,
madzag a húzója.

Variáció
Ismertessük meg a gyerekekkel Szent Ferenc egyik leghíresebb legendáját, amely 
online elérhető a Reftantáron, amikor egyezséget kötött a Gubbio városát sa-
nyargató farkassal. (A pedagógus mesélje el saját szavaival a történetet, a befeje-
zéshez így jobban illik!)
Beszéljünk a gyerekeknek arról, hogy Ferenc valós személy volt, a ferences rend 
megalapítója, és az egyik különleges képességének azt tartották, hogy képes 
beszélni az állatok nyelvén.
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