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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Szabó Lőrinc: Kicsi va-
gyok én
Hárs László: Hol voltam, 
hol nem voltam (részlet)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Internet, projektor, 
hangfal

ÉVFOLYAM
1–2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek a vers és 
a mese segítségével 
fogalmazzák meg saját 
vágyaikat. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Éneklés
Zenehallgatás
(Énektanulás, tánc)
Vers- és meseolvasás
Kreatív szövegalkotás: 
versszakséma kiegészí-
tése, szóbeli vagy írásbe-
li mesealkotás
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Kicsi vagyok én
45 perces komplex szövegfeldolgozó 

és szövegalkotó óra 
(magyar, kreatív írás, ének-zene, választhatóan tánc)

Az elsősök már nagyok, éppen ezért a Kicsi vagyok én… kezdetű 
gyerekdalnak is a komolyabb verzióját tanuljuk meg. A vers és 
mese szövegének transzformálásával a gyerekek kifejezhetik sa-
ját vágyaikat, álmaikat is, hogy kik és mik lesznek, ha megnőnek 
(úgy igazán). 

Áttekintő vázlat
2.1 Kicsi vagyok én  45 perc

2.1a Kicsi vagyok én  20 perc
2.1b Buci királyfi meséje  25 perc

Összesen:  45 perc

A szövegalkotás célja, akár a vers, akár a mese esetében, nem 
egy hibátlan szöveg fogalmazása, hanem a szavakkal való kreatív 
játék, mesélő- és alkotókedv felkeltése. Ezért nem baj, ha esetle-
ges, „alkalmi” megoldások születnek. 

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Kicsi vagyok én

2.1a Kicsi vagyok én
A gyerekek bizonnyal ismerik a Kicsi vagyok én  kezdetű dalt, találkozhat-
tak vele az oviban. Énekeljük el a közismert dallammal és szöveggel (elérhető a 
reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán)! 
A videót ne vetítsük le, a gyerekek maguktól énekeljék a dalt! 

Mi már jóval nagyobbak vagyunk, így egy másik dallammal és hosszabb szöveggel 
is megismerjük a dal költői változatát. 
Olvassuk el Szabó Lőrinc Kicsi vagyok én című versét, majd hallgassuk meg a 
Misztrál együttes előadásában (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény al-
oldalán)! A gyerekek figyeljék meg, miben különbözik a dal szövege Szabó Lőrinc 
versétől!

2. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

20
perc

45
perc
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Óra végén, ha marad időnk és kedvünk, tanuljuk meg ezt a dalváltozatot is, és 
akár táncolhatunk is rá egyszerű lépésekkel! 

Olvassuk újra végig a verset, és keressük meg versszakonként, mit tervez a gye-
rek, mi lesz belőle, ha nagy lesz! 
Mi mik vagy kik szeretnénk nagy korunkban lenni? Cseréljük a szavakat, kifejezé-
seket a versben, hogy megalkossuk a közös „Kicsi vagyok én…” versünket! A két 
versszaksablon, amit használhatunk: 

Kicsi vagyok én,
majd megnövök én,
…………………………….
………………… én.

Vedd figyelembe!
A sorok szótagszámát figyelembe vehetjük (visszatérően 5-5-8-5 szótagosak a 
versszakok), de nem ez az elsődleges. Hosszabb-rövidebb sorokkal is működhet 
a vers. Pl.:

Kicsi vagyok én,
pizzafutár leszek én,
végighajtok a Nagykörúton
egy jó bringával én.

2.1b Buci királyfi meséje
Olvassuk fel a gyerekeknek Hárs László Hol voltam, hol nem voltam című 
meserészletét, majd közösen fejezzük be szóban a mesét! 

Második osztályosok próbálkozhatnak azzal is, hogy megírják röviden a saját me-
séjüket, Hárs László szövegéből kiindulva. Az alábbi mondatkezdetek segíthetnek 
a mese elindításában:
„Én erre kaptam magam, és beléptem – egyenesen a mesémbe...”
„Hamarjában magamra rántottam...”
„A világgá menetelhez elengedhetetlenül szükséges...”
„Sajnálkozva tárta szét a karját...”
„Mindenesetre kértem, az ilyesminek mindig jó hasznát veheti a...”
„Most pedig indulok toronyiránt…”

Vedd figyelembe!
Találkoztunk már Buci Az igazi valami című meserészletével az előző témában, a 
születésnapos szövegek között (04-2/3). Hárs László: Buci királyfi összes meséje 
(Móra, 1977) című kötetéből való mindkét részlet, amiben egy élénk fantáziával 
megáldott kisfiú képzeletvilágát eleveníti meg az író.  

Kicsi vagyok én,
……… leszek én,
…………………………..
………………… én.

25
perc


