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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Janicsák István: Hét fiú 
Kányádi Sándor: Volt 
egyszer egy varga
Páskándi Géza: A fazekas

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Szerszámok
Gyurma, gyurmázás 
eszközei

ÉVFOLYAM
2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Ismerkedés a régi mes-
terségekkel, a varga-
mesterség alaposabb 
megismerése. 

Mesebeli mesterségek
Minimum 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

(magyar, technika)

A népmesékben, versekben gyakran szerepelnek olyan mestersé-
gek, foglalkozások, amelyeket a mai gyerekek már nem ismernek. 
Ebben a tanegységben ilyen mesterségekkel, azok szerszámaival 
ismerkedhetnek meg a gyerekek, és a fazekas munkáját is kipró-
bálhatják. 

Áttekintő vázlat
4.1 Mesés mesterségek  45 perc

4.1a Ki dolgozik vele?  25 perc
4.1b Volt egyszer egy varga 20 perc

4.2 A fazekas  min. 45 perc
4.2a A fazekas  15 perc
4.2b Fazekaljunk!  min. 30 perc

Összesen:  min. 2x45 perc

Ha van rá lehetőség, készítsük elő egy fazekas- vagy cipészmű-
hely meglátogatását! Készítsünk elő különböző, mesterségeket 
idéző szerszámokat, eszközöket, amiket az óra elején meg tudunk 
mutatni a gyerekeknek; hasonlóan készítsünk elő különböző ren-
deltetésű cserépedényeket!

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Mesés mesterségek

4.1a Ki dolgozik vele? 
Készítsünk ki az asztalra olyan szerszámokat és eszközöket, amelyek ille-
nek Janicsák István Hét fiú című verséhez! Pl.:
• suszter – cipő vagy kaptafa
• szabó – tű/tűpárna vagy szabásminta
• mészáros – kés vagy bárd
• boltos – karos mérleg vagy zsírpapír
• pék – liszt vagy lisztestál (gyúráshoz)
• borbély – olló vagy borotva
• szamaras (pásztor, földműves) – kötél, takarmány (zab)

4. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

25
perc

45
perc



MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szerszámok, anyagok, 
eszközök azonosítása, 
meghatározása
Versek olvasása, értel-
mezése
Ritmikus versolvasás
Mese elmondása saját 
szavakkal
Mese és tárgyak bemuta-
tása pantomimmozgással

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Szerszámok

JEGYZETEIM

228

A tanító vegye kézbe a szerszámokat/eszközöket, és sorban mutassa fel! Ki az, aki 
felismeri? Mire használják? Tudjuk-e, milyen mesterséghez tartozik? 
A gyerekek nem fogják felismerni az összes tárgyat, de nem baj. Olvassuk el Ja-
nicsák István Hét fiú című versét, majd próbáljuk meg a versben szereplő mes-
terségekhez párosítani a tárgyakat, és így határozzuk is meg, melyik mester mit 
csinál! Pl.: a suszterhez a cipő párosul, mert a suszter cipőt készít és javít. Ma úgy 
nevezzük, hogy cipész. 

Olvassuk el újra, és mondjuk el sorról sorra felelgetve, ütemesen ritmizálva a 
mondókát:

Borcsa néni hét fia,        │ ti-ti-ti-ti   ti-ti-tá
most mennek a lagziba.       │ ti-ti-ti-ti   ti-ti-tá
Mind a heten csizmában,       │ ti-ti-ti-ti   ti-ti-tá
lépegetnek vidáman.        │ ti-ti-ti-ti   ti-ti-tá
Elöl megy a suszterinas        ti-ti-ti-ti   ti-ti-ti-ti
zsebre dugott kézzel,       │ │ ti-ti-ti-ti   tá-tá
mögötte a szabólegény        ti-ti-ti-ti   ti-ti-ti-ti
menet közben fércel.       │ │ ti-ti-ti-ti   tá-tá
Harmadik a mészáros,        │ ti-ti-ti-ti   ti-ti-tá
lapátkeze hátul,       │ │ ti-ti-ti-ti   tá-tá
öccsét húzza kézen fogva,        ti-ti-ti-ti   ti-ti-ti-ti
aki boltban árul.       │ │ ti-ti-ti-ti   tá-tá
Ötödiknek jön a pék,        │ ti-ti-ti-ti   ti-ti-tá
lisztes a gatyája,    │    │ ti-ti-tá   ti-ti-tá
hatodik a borbélysegéd,        ti-ti-ti-ti   ti-ti-ti-ti
jól kiberetválva.       │ │ ti-ti-ti-ti   tá-tá
Utánuk a hetedik,        │ ti-ti-ti-ti   ti-ti-tá
mind a hatan nevetik,        │ ti-ti-ti-ti   ti-ti-tá
csökönyös a szamara,        │ ti-ti-ti-ti   ti-ti-tá
hátán hozza Ő maga!        │ ti-ti-ti-ti   ti-ti-tá

Vedd figyelembe!
A felsorolt eszközök közé direkt válogattunk be alternatívaként a gyerekek 
számára nehezen felismerhető tárgyakat, hogy ezzel is szélesítsük tudásukat, 
látókörüket. A tárgyak között vannak veszélyesek is. Ügyeljünk, hogy véletlenül se 
kerüljenek a gyerekek kezébe!

4.1b Volt egyszer egy varga
Olvassuk el Kányádi Sándor Volt egyszer egy varga című versét, és figyel-
jük meg, mi mindennel dolgozik a varga! Mit mondhatunk ez alapján, kicsoda a 
varga? Milyen mesterségről van szó? (Bőrből lábbeliket varró iparos, rövidebben: 
lábbelivarró.)

20
perc
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Párosítsuk a szerszámok, eszközök, anyagok neveit a képekkel a Volt egyszer egy 
varga című tankockán (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán)!

A vers úgy kezdődik, mint egy mese. És valóban, ha figyelmesen olvassuk, egy 
mese rejlik benne. Mondjuk el saját szavainkkal a mesét! Mi történik a vargával?

Olvassuk el újra a verset, majd pantomimmozgással játsszuk el a mesét:
• a varga belép a műhelyébe, és körülnéz
• sorra kézbe veszi a szerszámait, eszközeit, és próbálgatja
• a görbe tűvel varró mozdulatot tesz
• a késsel mintha vágna
• a kalapáccsal kalapál
• a háromlábú székre leül
• az alacsony asztalon matat
• sámfát tesz egy cipőbe
• csirizbe, suvickba piszkál, ragacsos lesz
• bőrkötényébe törli a kezét
• megpödri a bajszát
• körülnéz, keresgél, de nincs bőr a műhelyben, csóválja a fejét 
• kinéz a műhelyajtón, sehol senki, széttárja a kezét
• gondol egyet, valamit ír egy papírra, kiakasztja az ajtóra, és bezárja azt
• fütyörészve elsétál.

Vedd figyelembe!
A varga mesterségével már találkoztunk Móra Ferenc A cinege cipője című ver-
ses meséjében. Itt a varga csizmát varr a nagyuraknak, nincs ideje cipőt varrni a 
szegénynek. Összehasonlíthatjuk a két mesét, amiben nemcsak a mesterség és a 
szegénység rokon, hanem az elbeszélő versforma is: két sorba tört felező tizen-
kettesek alkotják (6//6):

Volt egyszer egy varga, 
csak az nem volt, sajna,

Vége van a nyárnak, 
hűvös szelek járnak, 



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A fazekas munkájának 
alaposabb megismerése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Cseréptárgyak felismeré-
se, megnevezése
Vers olvasása, 
értelmezése
Hangokkal való formálás 
felismerése a versben, 
alkalmazása mondatal-
kotásban
Fazekasmunka megfigye-
lése: műhelylátogatás 
vagy videófilm megte-
kintése
Edények formázása 
gyurmából csigahur-
ka-technikával

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Gyurma, gyurmázás 
eszközei
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4.2 A fazekas

4.2a A fazekas
Ha van rá lehetőségünk, vigyünk be, és mutassunk meg a gyerekeknek 
cserépből készült tárgyakat: csuprot, cserépfazekat, csöbröt (szilkét), köcsögöt. 
Ha nincs rá módunk, nézzük meg ezeket a tárgyakat A fazekas című tankockán, és 
próbáljuk meg kitalálni, melyik mi lehet (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűj-
temény aloldalán)!

Olvassuk el Páskándi Géza A fazekas című versét, és keressük meg benne a cse-
répből készült tárgyak nevét!

Figyeljük meg, hogy a költő a hangok ismétlődésével is formálja a verset.
Keressünk olyan sorokat, amelyekben valamilyen hang feltűnő módon ismétlő-
dik. Pl.:
Csipp-csup-csuprot,  cs-p
fülenagy fazekat / formál / fazekas.  f
Csöbröt dögönyöz, / öblöz köcsögöt,  ö
Forog a korongja, / ez az ő dorongja,  o-r
Szilke éke csinosul, / csésze csínja pirosul,  cs
sziromlevél a kupán: / tuli, tuli, tulipán!  t-u-l

Formáljunk mi is ismétlődő hangokkal egy-egy rövid mondatot! Példának hozhat-
juk a Nyelvtörőket (lásd 1. tanegység), de alkothatunk egyszerű, köznyelvi mon-
datokat is. Pl.:

Csitt! Csak csukd be a szád, és maradj csendben!
Fúj a szél, havat fúj, fázik a fülem, fényes az orrom.
Könyörgöm, ne döntsd föl a könyököddel a bögrét!

Vedd figyelembe!
A pedagógusnak nem árt tudni, hogy a hangok ismétlődésével való formálás köl-
tői eszközét hangfestésnek, szavak elején betűrímnek (alliterációnak) nevezzük.
A „megjuház” tájnyelvi szóalak jelentése: megszelídít.

15
perc

min. 
45 perc
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4.2b Fazekaljunk! 
Ha van rá lehetőségünk, menjünk el egy fazekasmesterhez, vagy egy 
szakkörben nézzük meg, hogyan dolgozik a fazekas a korongon! A legjobb termé-
szetesen az lenne, ha a gyerekek is kipróbálhatnák a korongozást. (Az is elképzel-
hető, hogy egy cipészmesterhez tudunk elmenni.)
Ha nincs módunk a műhelylátogatásra, egy videófilmen megnézhetjük a faze-
kasmesterség alapmunkálatait (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény 
aloldalán).

Ezután készítsünk edényt gyurmából csigahurka-technikával! A gyerekek sodorja-
nak hosszú hurkákat, amelyeket térben felrakva alakítsák ki az edényeket! Néhány 
kép (ami elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán) mintát és ötle-
tet ad a technika használatához. 

min. 
30 perc


