
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Janikovszky Éva: Ha én 
felnőtt volnék (részlet)
Janikovszky Éva: Te is 
tudod (részlet)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Rajzlap/írólap, rajzesz-
közök

ÉVFOLYAM
1–2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A felnőttségre vonatkozó 
elképzelések megjelení-
tése, átgondolása.

JEGYZETEIM
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Ha én felnőtt volnék
45 perces szövegfeldolgozó óra 

(magyar, vizuális kultúra)

Janikovszky Éva immár klasszikusnak számító szövegei jól meg-
mutatják, hogy mit gondolnak a gyerekek a felnőttségről. A 
szövegeket olvasásuk és befogadásuk után a mi gyerekeink is 
elmondhatják, elmozoghatják, és lerajzolhatják, mit szeretnének 
felnőttként csinálni. 

Áttekintő vázlat
2.1 Ha én felnőtt volnék 45 perc

2.1a Ha én felnőtt volnék  25 perc
2.1b Heti mesterségek  20 perc

Összesen:  45 perc

Janikovszky Éva gyerekszövegei Réber László grafikáival jelentek 
meg, sajátos szöveg-kép egységet alkotva, ahol a kép is „beszél”. 
Ezért érdemes bevinni és megmutatni a gyerekeknek a könyveket, 
amiket szünetben vagy délután a napköziben is lapozgathatnak.

Vedd figyelembe!
A szövegek műfaja monológ formájú tudatszöveg, ami a képekkel együtt próza- 
és képvers formáját ölti. Mi a szöveggyűjteményben az eredeti képek nélkül kö-
zöljük, szabadversként tördelve. A szabadvers egyik jellemzője az ismétlő, soroló 
jelleg, a gondolatritmus, ami a Janikovszky-szövegek fő jellemzője.

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Ha én felnőtt volnék 

2.1a Ha én felnőtt volnék
Beszélgessünk arról, hogy mi az, amit a felnőtteknek szabad, és a gyere-
keknek nem! Mit csinálnának szívesen, ha felnőttek lehetnének?
Olvassuk el Janikovszky Éva Ha én felnőtt volnék című szövegének részletét, és 
gyűjtsük ki, mi mindent csinálna a beszélő gyerek! Melyik a legérdekesebb, leg-
viccesebb?

2. 
tanegység

Előkészületek

Miről szól ez 
a tanegység?

25
perc

45
perc
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés frontálisan 
és kis csoportban
Szövegek olvasása, értel-
mezése
Mímes-mozgásos játék
Kreatív szövegalkotás
Rajz

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

Játsszuk el mozgással, hangadással a cselekvések közül az érdekesebbeket: pl. 
menjünk hátrafelé, kalimpáljunk a széken a lábunkkal, guggoljunk le és simogas-
sunk meg egy képzeletbeli macskát, fütyüljünk egy éleset stb.! 

Minden gyerek válasszon ki egy tevékenységet, amit a szöveg alapján szívesen 
csinálna felnőttként! Az azonos tevékenységet választók alkossanak kis csopor-
tot, és beszéljék meg, miért lenne jó azt a bizonyos dolgot kipróbálni felnőttként, 
majd érveiket mondják el a többieknek! (Ha valaki egyedül marad, csatlakozzon 
valamelyik csoporthoz, vagy az egyedülállók alkossanak új csoportot!)

2.1b Heti mesterségek
Játsszuk a gyerekekkel a közismert Amerikából jöttem foglalkozáskitalálót 
pantomimmozgással! Majd olvassuk el Janikovszky Éva Te is tudod című szövegé-
nek részletét, és beszélgessünk: 
Mit gondoltok, miért választ minden nap más foglalkozást magának a beszélő 
gyerek? Mi változik meg számára a hétvégén?
Tudunk-e olyan foglalkozást, amit szombaton és vasárnap is végezni kell, sőt van, 
akinek akkor van a fő „munkaideje”? (Ha nem mondják ki a gyerekek, tegyük fel a 
kérdést: A lelkésznek mikor van a fő munkaideje?)
A nyugdíjas miért tűnik a gyerek számára foglalkozásnak? Miután élete során kb. 
40 évet dolgozott a munkahelyén, mivel foglalkozik otthon a nyugdíjas?
 
Képzeletben legyünk postások, rendőrök, darukezelők, gyermekorvosok, nyugdí-
jasok, lelkészek! Mindenki fogalmazzon meg egy mondatot, miért szereti a mun-
káját, és a többiek próbálják meg ez alapján kitalálni, melyik munkakörről lehet 
szó! Ha jól sikerül a játék, a mondatalkotást más foglalkozásokkal is bővíthetjük.

Végül kérdezzük meg: Mire vágyik igazából a gyerek? Melyik foglalkozás jön be 
neki igazán? (Amikor foglalkoznak vele: együtt játszanak, beszélgetnek, válaszol-
nak a kérdéseire. Ezt a foglalkozást hétköznap a suliban is gyakorolhatjuk.)

Variáció
Ha jut rá időnk, a gyerekek válasszanak maguknak egy foglalkozást vagy mun-
kakört, amit felnőttként szeretnének végezni, és rajzolják le így magukat! A rajz 
otthoni vagy délutáni napközis feladat is lehet.

20
perc


