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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Janicsák István: 
Birkabunda
Weöres Sándor: Vásár
Móra Ferenc: A vásár
Pásztor-dobójáték
(online)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal 

Labda
Szabad tér: udvar
Tábla, filc vagy kréta
A/4-es műszaki rajzlap
Színes papírok
Olló, ragasztó
Elkészült művek
(Színes korong, játék-
pénz, zseton stb.)

Vásár
Minimum 3x45 perces komplex témanap 

(magyar, társadalmi ismeretek: népi kultúra, 
kreatív írás, vizuális kultúra, testnevelés)

A vásár szerepének, működésmódjának megértése. A pásztor-
viseletek és a szűcsminták megismerése, szűcsminta tervezése 
papírapplikációval.

Áttekintő vázlat
4.1 Pásztor-dobójáték  min. 15 perc
4.2 Birkabunda  15 perc
4.3 Vásári kikiáltó  30-45 perc

4.3a A kikiáltó 5 perc
4.3b Weöres-vásár 10 perc
4.3c Mai vásárban 15-20 perc

4.4 A vásár  25 perc
4.4a Móra-vásár 15 perc
4.4b Szűcsmunka 10 perc

4.5 A pásztorviselet  40-60 perc
4.5a Szűcsvirágok 5 perc
4.5b Szűcsminta készítése 35-55 perc

4.6 Mintavásár – bemutató  10-20 perc
Összesen:  3-4x45 perc 

A bevezető játékhoz megfelelő helyszín kiválasztása, kellő idő 
biztosítása.
Anyagok, eszközök előkészítése a papírapplikációhoz. Ha a min-
tavásárt vásárló játékkal tartjuk, „pengőt” jelképező korongok/
játékpénz beszerzése.
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4. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek



MIT AKARUNK ELÉRNI?
Mozgáskoordi-
náció fejlesztése 
pásztorszerepben.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Dobójáték

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Labda
Szabad tér: udvar

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A hallott szöveg 
értelmezésével a logikus 
és képi gondolkodás 
fejlesztése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI? 
Vers hallás utáni meg-
értése
Folyamatábra készítése
Ellenőrzés olvasással

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tábla, filc vagy kréta
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FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Pásztor-dobójáték

Mozgásos ügyességi játék pásztorral, labdával és két csapatra osztott játékosok-
kal. A részletes játékleírás online elérhető a Reftantáron.
Mivel udvari játékról van szó, minimum tizenöt percet érdemes rászánni, de ki-
tölthet jóval hosszabb időt is (például egy tornaóra keretében).

Vedd figyelembe!
A bibliai korban az izraeli pásztorok nem kutyával tereltek, hanem parittyával 
apró köveket hajítottak a rossz irányba kalandozó bárányok elé. A veszélyes va-
dakat (farkas, medve, oroszlán) is parittyával ijesztették el vagy ölték meg. Ezért 
volt fontos a pásztoroknak, hogy pontosan célozzanak, ezért bánt nagyon jól 
Dávid is a parittyával.

4.2 Birkabunda

Hallgassuk meg Janicsák István: Birkabunda című versét Gálvölgyi János előadá-
sában!
• Jól figyeljetek, hogy vissza tudjuk majd idézni, mi minden történt a versben!
A vers meghallgatása után ábrázoljuk a táblán az eseményeket egyszerű rajzolt 
ikonokkal (képjelekkel):
Birka → olló → szőr/gyapjú → kalap → szamár → kabát → birka – tehát egy ön-
magába visszatérő kör lesz a folyamatábrán.
Majd olvassák el a verset a gyerekek a szöveggyűjteményből, és ellenőrizzék le, 
jó-e a táblára rajzolt ábra!

Vedd figyelembe!
Nem baj, ha a táblai folyamatábra hiányos, kimarad belőle valami, mert az ellen-
őrzésnél javítják majd úgyis a gyerekek. Ha hallás után nem emlékeznek minden-
re, ne akarjuk mindenáron kihúzni belőlük!
Az ikonképekhez végezhetünk egy kis gyűjtőmunkát az interneten, és kinyom-
tathatunk néhány jellemző képet. Ha vállaljuk a táblarajzot, rajzolhatjuk is az 
képjeleket. Itt sem kell tökéletességre törekedni, elég, ha a képek betöltik jelölő 
(felidéző) funkciójukat. A vázlatos, esetleges képjelek a gyerekeket is bátoríthat-
ják a rajzos rögzítésre, a vizuális intelligencia használatára.
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min. 
15 perc

15
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A vásár hangulatának 
felidézése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI? 
Szómagyarázat barkoch-
bajátékkal
Vers felolvasása szerep-
játékkal
Vásári kikiáltószöveg 
írása, vagy reklámfilm 
„forgatása”

4.3 Vásári kikiáltó

4.3a A kikiáltó
Barkochba játékkal találják ki a gyerekek: Mi lehet a dolga a kikiáltónak? 
Hol és mit kiált ki?
Tisztázzuk, hogy a kikiáltó több jelentésű szó:
• Ha valaki közületek kikiált az ablakon, az egy kikiáltó gyerek. De nem kikiáltó. (A 

„kikiáltó” melléknévi igenév és jelzőként szerepel a „gyerek” mellett.)
• Aki a cirkusz vagy mutatványos eseményeire hív hangos szóval, az már kikiáltó. 

(Főnév)
• De azt is kikiáltónak szokták nevezni, aki a vásárban vagy a piacon hangosan 

kínálja a portékáját. (Főnév)

Vedd figyelembe!
Ha a gyerekek tisztában vannak a vásári kikiáltó feladatával, akkor a barkochba 
játékot elhagyhatjuk.

4.3b Weöres-vásár 
Olvassák el a gyerekek némán Weöres Sándor: Vásár című versét, és 
mindenki válasszon ki egy versszakot, ami neki a legjobban tetszik! Készüljön fel, 
hogy ezt a versszakot felolvassa, vagy előadja az osztálytársainak, mintha vásári 
kikiáltó vagy árus lenne! A párbeszédes versszak esetében párban oldják meg a 
feladatot, aki ezt választja, keressen hozzá társat! Ahol nem kifejezetten hangos 
beszédről van szó (V., VII.), ott is meg lehet oldani úgy, mintha a kikiáltó vagy egy 
árus mondaná a monológot. 
Aki vállalkozik rá, olvassa fel, adja elő a választott versszakot!

Vedd figyelembe!
Az V-VI. versszakhoz kapcsolódik Majoros Nóra: Csitedy Jácint csomagol című me-
séje, amelyhez feldolgozó feladatokat találunk az Egyéb ötletek Mutatványosok 
című részében (7.1). 

4.3c Mai vásárban
Képzeljük el, hogy ma tartunk vásárt, itt a városban! Te mit árulnál szíve-
sen? Írd le, hogyan kínálnád a portékádat egy mai vásárban! Nyugodtan árulhatsz 
mai termékeket, például kütyüket, számítógépes programokat, internet-hozzáfé-
rést vagy akár robotporszívót, menő autót is, a lényeg, hogy frappánsan ajánld a 
szövegedet!
A kikiáltószöveg készülhet rímes versformában, de lehet prózai, élőbeszédszerű 
is. Akár egy jó reklámszöveg, rövid, ötletes, figyelemfelkeltő legyen!
A szövegek megírása után rendezzünk kikiáltóversenyt, hogy meglássuk, ki tudja 
a legrátermettebben kínálni a portékáját!
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30-45
perc

5
perc

10
perc

15-20
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék meg, 
hogyan zajlik a vásár, 
és kapjanak képet (szó 
szerint is) a szűcstermé-
kekről.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mesehallgatás
Cselekmény ábrázolása 
folyamatábrával
Szómagyarázat
interaktív feladat

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjenek 
meg néhány szűcsmin-
tát, és tervezzenek egy 
hasonlót.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szűcsminták bemutatása
Szűcsminta készítése 
papírapplikációval

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
A papírapplikációhoz 
szükséges eszközök:
A/4-es műszaki rajzlap
Színes papírok
Olló, ragasztó
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Vedd figyelembe!
Elképzelhető, hogy a gyerekektől szerepjátékként is nagyon távoli a vásár és a 
kikiáltó. Helyette beszélhetünk arról, hogy ma már a kikiáltók helyett többnyire 
reklámok ajánlják nekünk a termékeket. Párosan összefogva írjanak reklám-
szöveget egy termékhez, amit olvassanak be mint rádióreklámot, de akár be is 
mutathatják, el is játszhatják mint reklámfilmet. 
A feladat így időigényesebb, kb. 25-30 perces.

4.4 A vásár

4.4a Móra-vásár
A pedagógus olvassa fel Móra Ferenc: A vásár című meséjét! 
Mi történt a vásárban?
Hova került, milyen utat járt be a penészes krajcár? Készítsünk erről is folyamat-
ábrát!
helypénzszedő → szűcsmester → bosnyák (bot) → kovácslegény → juhász (sajt) 
→ apa (suba) – gyerek
Mely szavak voltak nehezen érthetőek? Beszéljük meg, mit jelentenek!

4.4b Szűcsmunka
Mit készített a szűcs?
Mutassuk be a gyerekeknek a gubát, subát, szűrt és ködmönt a Magyar pásztorvi-
selet című tankocka segítségével!

Vigyázat, a szűr kakukktojás! Szövött anyagból, vastag posztóból készült, és szűr-
szabók készítették. A szűcs állati bőrrel, főleg juhbőrrel dolgozott.

4.5 A pásztorviselet 

4.5a Szűcsvirágok
Móra Ferenc édesapja szűcs volt. A szűcsök gyönyörű virágokat hímeztek a 
szűrökre, ködmönökre. Ezek voltak a szűcsvirágok, amelyekből nézzünk meg egy 
csokorra valót a tankockában a Reftantáron!

4.5b Szűcsminta készítése
Neked melyik virágminta tetszik a legjobban? Készíts el egy ahhoz hason-
lót papírkivágással!
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25
perc

15
perc

10
perc

40-60
perc

5
perc

35-55
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Összegzés, értékelés 
szerephelyzetben.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vásári kipakolás: kiállí-
tásrendezés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Elkészült művek
(Színes korong, játék-
pénz, zseton stb.)

4.6 Mintavásár – bemutató

A gyerekek mutassák be egymásnak a munkáikat, meséljék el, miért pont ezt a 
mintát választották! Mit ábrázol? Adjanak a mintáiknak nevet!

Variáció
A mintavásárt kezdhetjük a következőképpen is: Minden gyerek kap három pen-
gőt (például: színes korong, játékpénz, zseton). Az asztalokra kiterített portékát 
végignézik, és ahhoz a mintához teszik le pengőiket, amelyet/amelyeket szívesen 
megvennének (egy mintához több pengőt is lehet tenni, ha nagyon tetszik). Végül 
a pengők száma megmutatja, melyek voltak a legkelendőbb minták. 
A vásárlós értékelés után szóban is el lehet mondani, melyik minta miért tetszett. 
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10-20
perc


