
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Kiss Ottó: Papírsárkány
Kosztolányi Dezső: 
A játék
Papp-Für János: 
Egy délután 

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Játékokhoz szükséges 
eszközök
Nád vagy bambusz
Selyempapír / vékony 
csomagolópapír
zsineg, olló, ragasztó
krepp-papír

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek csukott 
szemmel lássák meg a 
játék képeit

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Vers olvasása, értelme-
zése
Fantáziajáték
Játékpróbák

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Játékokhoz szükséges 
eszközök

JEGYZETEIM

Papírsárkány
Minimum 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

(magyar, technika, testnevelés)

A papírsárkány-készítés fortélyait ma már kevés gyerek ismeri. 
A sárkányt persze fel kell röptetni, és amíg a szélre várunk, a 
gyerekek megismerhetik Kosztolányi Dezső álomszép versét a 
játékokról. 

Áttekintő vázlat
6.1 A szélre várva  45 perc 

6.1a Mit szerettek játszani?  15 perc
6.1b Sárkány  5 perc
6.1c A szélre várva  25 perc

6.2 Papírsárkány-készítés és röptetés  min. 45 perc 
Összesen:  min. 2x45 perc

A papírsárkány-készítés megér egy próbát, de hogy lesz-e 
röptetésre alkalmas szél, azt nem tudjuk garantálni. Szélre várva 
sok mindent játszhatunk, kipróbálhatjuk a Kosztolányi-vers 
sugallta játékokat.

FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 A szélre várva  

6.1a Mit szerettek játszani? 
Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy 
• Mit szeretnek játszani a szabadban? 
• Ki készített már sárkányt? 
• Ki volt már sárkányt eregetni? 
• Mi kell a sárkányeregetéshez? 

6.1b Sárkány
Olvassák el a gyerekek Kiss Ottó: Papírsárkány című versét, és beszéljük 
meg: 
• Miért vicces?
• Ki beszél a versben? 
• Mi hiányzik a sárkányeregetéshez?
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6. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

15
perc

5
perc

45
perc



JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek éljék át a 
sárkánykészítés és -röp-
tetés örömét.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Sárkánykészítés, röptetés
Vershallgatás

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Nád vagy bambusz
Selyempapír / vékony 
csomagolópapír
zsineg, olló, ragasztó
krepp-papír

6.1c A szélre várva 
Kérdezzük meg a gyerekeket, mi mindent lehet csinálni apuval a szél-
re várva! A válaszok között valószínűleg el fog hangzani az is, hogy játszani. A 
gyerekek hunyják le a szemüket, és olvassuk fel nekik Kosztolányi Dezső: A játék 
című versét! Képzeljük el, milyen játékokkal játszhat ez a gyerek, aki a versben 
megszólal! Ezek közül jó néhányat ki is próbálhatunk, akár az órán, akár a sár-
kányröptetés közben, a szélre várva. 
Az asszociáció során sokféle játék felbukkanhat, például:

Labdázás
Gyöngyfűzés
Papírhajtogatás
Bújócska
Árnyjáték
Tükörjáték – mozdulat ismétlése tükörképszerűen
Homokozás
Tánc
Körjáték

6.2 Papírsárkány-készítés és röptetés 

Készítsünk a gyerekekkel papírsárkányt, és szeles időben röptessük is meg!

A Csaladinet.hu weboldalon elolvashatjuk a sárkánykészítés lépéseit, és egy an-
gol nyelvű videofilmen meg is nézhetjük (elérhető a Reftantáron).
A sárkány könnyebben felrepül, ha bot helyett nádat, bambuszt, esetleg vastag 
szívószálat használunk merevítésként. 

Végül olvassuk fel a gyerekeknek Papp-Für János: Egy délután című versét is a 
sikeres sárkányröptetésről!
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min. 
45 perc

25
perc


