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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Műhelymunka a gye-
rekrajz és a prózavers 
inspirációja nyomán. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers- és képolvasás, 
értelmezés
Kreatív írás: élménybe-
számoló, leírás, történet
Rajz, illusztráció készí-
tése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, írólap, rajzesz-
közök

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Tengerjáró, világjáró ka-
landok megelevenítése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Dalfeldolgozás meghall-
gatása
Vers olvasása, értelme-
zése
Kreatív írás: kalandos 
történet
Képregény készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, rajzeszközök

Egyéb ötletek
FELADATOK LEÍRÁSA

7.1 Városnéző UFÓ-busz 

Körmöczi-Kriván Péter: Városnéző UFÓ-busz című prózaversét egy gyerekrajz 
ihlette, a  tízéves Mészáros Máté azonos című alkotása. A rajz az Író Cimborák Mi 
lenne ha… című rajzpályázatára készült. (Szöveg és kép elérhető a Reftantáron.)

Először nézzük meg a képet, és a gyerekek adjanak címet neki! – Ötletelés szabadon.
Majd olvassuk el a verset, és válasszanak a gyerekek a következő feladatok között:
• Mi lenne, ha beleülhetnél ebbe az UFÓ-buszba? Írd le vagy rajzold le a városné-

zés élményeit!
• Mi lenne, ha te is felcsapnál UFO-nak (Utasokat Figyelmeztető Olyanok)? Kit és 

mire figyelmeztetnél, mit találnál ki a figyelmeztetésére? Fogalmazd meg írás-
ban a történetet!

• Mi lenne, ha te is kitalálnál egy különös közlekedési eszközt? Mi lenne az, mi 
célt szolgálna, hogyan működne? Mutasd be leírással és rajzzal is! 

7.2 Tengerecki Pál kalandjai  

A gyerekek valószínűleg ismerik Tamkó Sirató Károly: Tengerecki Pál című művét, 
de azért hallgassuk meg a Kaláka együttes előadásában, majd olvassuk is fel a 
verset (zene és szöveg elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán)!

Beszélgessünk arról, hova juthatott el Tengerecki Pál! Merre járhatott, milyen 
kalandokon mehetett keresztül?

Írják meg a gyerekek Tengerecki egy-egy kalandját, vagy készítsenek képregényt, 
amely Tengerecki világjáró kalandjait ábrázolja! 

A feladatok egyénileg, párban vagy kis csoportban is megoldhatók. 
A műhelymunka hosszabb ideig is elhúzódhat, a végén felolvasással, bemutató-
val zárjuk az alkalmat.

Vedd figyelembe!
Tamkó Sirató Károly: Tengerecki hazaszáll című verse szerepel a 4. osztályos 
állami olvasókönyvben (I/22-23.o.). A két vers egymásra épül, együtt teljesedik ki 
igazán, de önállóan is értelmezhető.
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