
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Balázs Ágnes: Óriás
Ágai Ágnes: 
[Ha nagy leszek]
Kiss Ottó: Ha megnövök

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

(Füzet, íróeszköz)

Internet, projektor, 
hangfal

Rajzlap, rajzeszközök

ÉVFOLYAM
1–2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek kapjanak 
képet a segítő szak
mákról, és képzeljék el, 
mi lesz belőlük felnőtt 
korukban.
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Óriáslépésben
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó 

és képalkotó óra (magyar, vizuális kultúra)

A gyerekek óriáslépésben növekszenek, és egészen másként kép
zelik el a felnőttséget, mint a felnőttek. Ebben a tanegységben 
a gyerekek elgondolkodhatnak azon, hogy mitől lesznek igazán 
óriások a felnőttek, és hogy milyen lenne álmaik háza. 

Áttekintő vázlat
3.1 Óriáslépésben  45 perc

3.1a Óriáslépésben  25 perc
3.1b Ha nagy leszek  20 perc
3.2 Az én házam  45 perc

Összesen:  2x45 perc

A mi leszek, ha nagy leszek kérdés valóban óriási képzeletjáték a 
gyerekeknek, és nagy beszélgetést indíthat el. Számítsunk erre, 
és rugalmasan alakítsuk, de azért tartsuk kézben az óra szerkeze
tét, időbeosztását!
A projekciós rajz azok számára is lehetőséget kínál, akik szóban 

kevésbé tudnak megnyílni, vagy nem kapnak (elég) szót. Ezért biztosítsunk elég 
időt és figyelmet a rajzolásra is!

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Óriáslépésben 

3.1a Óriáslépésben
Járjuk körbe a termet óriáslépéssel, majd jelöljünk ki egy távot! Ki hány 
normál lépéssel tudja megtenni? Hány lépés ugyanez a táv, ha óriáslépésben 
lépeget?
Olvassuk el Balázs Ágnes Óriás című szövegét, és beszélgessünk:
Ki beszél itt, kinek a gondolataival találkozunk? Mi szeretne lenni felnőtt korá
ban? Mire használná az óriásképességét? Miért tartja az édesapját óriásnak? 
(Miért óriási, amit tett és tesz?)
Te mire használnád, ha óriásképességed lenne? Kit vinnél el, és hova? Vagy mi 
mást csinálnál óriásként? Kik azok (mely szakmák) a felnőttek közül, akik segítés
re használják fel az óriásképességüket? 

3. 
tanegység

Előkészületek

Miről szól ez 
a tanegység?

25
perc

45
perc
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos játék
Meseolvasás
Projekciós játék kreatív 
szövegalkotással
Versolvasás
Ötletelés, beszélgetés
Bibliai párhuzam fel
idézése
Mozgásos játék

Kis csoportokban vagy frontálisan gondoljunk végig egyegy segítő foglalkozást 
(orvos, tűzoltó, rendőr, lelkész)! Milyen óriáslépéseket tesz meg az illető szolgálat 
közben? Írhatunk rá az olvasott szöveghez hasonló kisprózát is. Pl.:

Ha megnövök, tűzoltó leszek. Egy lépéssel odaérek az égő 
házhoz, egy másikkal felmegyek a lépcsőn, és kimentem a ve
szélyben lévőket, egy harmadikkal odalépek a locsolócsőhöz, 
és eloltom a tüzet. De van úgy, hogy egy nap csak egy óriás
lépést teszek. Amikor egy kiscicát kell lementeni a háztetőről. 
Mert utána már egész nap csak őt simogatom. 

3.1b Ha nagy leszek
Olvassuk fel Ágai Ágnes [Ha nagy leszek] című versének első sorát, és 
kérdezzük meg, vajon miért szeretne a versbeszélő gyerek állatiskolát nyitni! 
Ötleteljünk! 
Ha ti nyitnátok állatiskolát, akkor miért tennétek?
Olvassuk el Ágai Ágnes versét, és beszéljük meg, miért szeretne állatiskolát a 
versbeszélő gyerek! Miért lenne jó, ha az állatok nem bántanák egymást? Eleve
nítsük fel az Édenkert történetét, amikor békésen élt egymással minden állat, és 
velük az ember is! 

Minden gyerek válasszon egy állatot, amelyet mozgással, hangutánzással megele
venít! Találjuk ki, hogy ki melyik állatot játszotta el! Majd „utazzunk” egy kicsit az 
Édenkertbe! Játsszuk el, ahogyan az állatok békésen élnek, játszanak egymással! 

Ezután beszélgessünk arról, hogy ki mi szeretne lenni nagykorában! És miért? Mi 
a legnagyobb, legtitkosabb vágyad, álmod? Mivel szeretnél foglalkozni felnőtt 
korodban?

20
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
Saját ház megálmodása 
és képi megjelenítése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Projekciós beszélgetés
Versfilm megtekintése, 
vers olvasása, értelme
zése
Képalkotó feladat

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, rajzeszközök
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3.2 Az én házam

Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy milyen házat szeretnének, ha felnőnek! 
Valószínűleg a realitás talaján fognak maradni (ha nem, akkor örüljünk neki), ép
pen ezért nézzük meg a Kiss Ottó Ha megnövök című verséből készült animációs 
filmet (elérhető a reftantar.hun, a szöveggyűjtemény aloldalán), majd olvassuk is 
el a verset! Keressük meg és emeljük ki a versbeszélő elképzelésének álomszerű 
furcsaságait!

Ezek után beszélgessünk arról, hogyha bármilyen házunk lehetne, milyen külön
leges dolgok lennének benne! 
Végül a gyerekek rajzolják le az elképzelt „álomházukat”! 

A rajzokból óra végén egy kis kiállítást is rendezhetünk.

Vedd figyelembe!
Nem baj, ha a gyerekek tudják, hogy Gerard Durell, a híres brit természetvédő és 
természetkutató édesanyja engedélyével, hatéves korában hozta létre első állat
kertjét, amikor Korfu szigetén laktak. Durell számos gyerekkönyvet is írt, ám azok 
kicsit idősebbeknek valók. 

45
perc


