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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Nagy Bandó András: 
Minek néked?
Wéber Anikó: Marci és 
a legvidámabb osztály 
(részlet)
Bertóti Johanna: 
Amikor boldog vagyok
Az örvendező szív 
– Példabeszédek 15,13
Schein Gábor: 
Szomorúság

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Cédulák (kalap)
Textil- vagy papírmara-
dékok
Rajzlap, filctoll
Olló, ragasztó

ÉVFOLYAM
1–2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek gondolkod-
janak el azon, mitől 
lennének boldogok, és 
mivel tudnának örömet 
szerezni másoknak.

Amikor boldog vagyok
3x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra igei 

kapcsolódással (magyar, vizuális kultúra)
 

A boldogság a gyerekek alapállapota, de nem baj, ha elgondol-
kodnak arról, hogy mitől is lesznek ők boldogok, és mivel tudnak 
megvidámítani másokat. Az órán megismerkedhetnek a színek és 
minták hangulatteremtő erejével is, és kollázstechnikával elké-
szíthetik a saját boldog vagy szomorú arcképüket. 

Áttekintő vázlat
4.1 Hogy jobb legyen a kedvem  45 perc

4.1a Te mitől vagy boldog?  10 perc
4.1b Minek néked?  25 perc
4.1c Mivel vidítanád fel?  10 perc

4.2 Amikor boldog vagyok  2x45 perc
4.2a Vidámságfelelős  20 perc
4.2b Amikor boldog vagyok  25 perc
4.2c Vidám-szomorú portré  45 perc

Összesen:  3x45 perc

Textil- vagy papírmaradékok gyűjtése a kollázshoz. 
A kollázskészítés egyéni munka, de érdemes kis csoportokban, 
egy-egy asztal köré szervezni.

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Hogy jobb legyen a kedvem

4.1a Te mitől vagy boldog?
A gyerekek üljenek körbe, és mindenki fejezze be az elkezdett mondatot:
1. Én akkor vagyok boldog, ha…
2. Annak örülnék, ha…
3. A legjobb dolog a világon, hogy…
4. Mindig megvidámodom, ha…

4. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

10
perc

45
perc



MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Projekciós játék
Versolvasás párbeszéde-
sen, hangsúly és beszéd-
dallam gyakorlása
Szógyűjtés, listázó szö-
vegalkotás
Kapcsolati projekciós 
játék

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Cédulák (kalap)
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4.1b Minek néked? 
Olvassuk el Nagy Bandó András Minek néked? című versét, majd olvassuk 
fel a verset párbeszédesen, és gyakoroljuk a kérdés-válasz (kérdő mondat – kije-
lentő mondat) hangsúlyozását és hanglejtését! 
Mivel a vers az azonos mondatszerkezetek ismétlésére épül, kiválóan alkalmas a 
helyes beszéddallam gyakorlására is.
Javasoljuk előbb a bemutató jellegű tanító-gyerek(kórus) felolvasást, majd a pad-
társak párban gyakorolhatnak, és készülhetnek fel a párbeszédes felolvasásra. 

A hangsúly és hanglejtés hasonló képletben ismétlődik:

Minek néked kiscica?   (eső, ereszkedő)

Simogassam este.   (ereszkedő)

Minek néked a szekér?   (eső, ereszkedő)

Avval mennék Pestre.   (ereszkedő)

Egy sor kivétellel:

Csak, hogy etetgessem. (eső, felugró, ereszkedő)

Gyűjtsük ki együtt, mi mindene van a versben szereplő gyereknek! Majd mindenki 
mondja el, hogy ő ezek közül minek örülne igazán! Azután írjanak egy listát, hogy 
mi mindentől lenne jó a kedvük, és szedjék versbe a Nagy Bandó András-vershez 
hasonlóan!

25
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Ismerkedjenek a gyere-
kek a színek és minták 
hangulatfestő hatásával.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Meseolvasás
Felelősválasztás
Színcsoportosítás érzel-
mi alapon
Vers(ek) olvasása, értel-
mezése
Mímes-mozgásos játék
Textil- vagy papírkollázs 
készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Textil- vagy papírmara-
dékok
Rajzlap, filctoll
Olló, ragasztó

4.1c Mivel vidítanád fel? 
Kis cédulákra írjuk fel a gyerekek nevét külön-külön! Mindenki húzzon egy 
nevet (ha a sajátját húzta, dobja vissza, és húzzon újat)! Gondolkodjon el rajta, 
mivel tudná felvidítani az illetőt, és írjon le egyet (csak szép és jó dolgot szabad 
írni!), majd dobja vissza a cédulát a kalapba! Húzzuk ki a cédulákat, és olvassuk 
fel, hogy ki mit kapott! (A megajándékozottak ne értékeljék az ajándékot, főleg, 
ha nem tetszik!)

4.2 Amikor boldog vagyok

4.2a Vidámságfelelős 
Olvassuk el Wéber Anikó Marci és a legvidámabb osztály című meséjének 
részletét, és beszéljük meg, milyen feladatot kapott Marci! Mi lehet a vidámság-
felelős dolga? Hívjuk fel a figyelmet, hogy nem a bohóckodás, hanem az, hogy 
odafigyeljen a társaira, és törődjön azokkal, akik valamiért szomorúak! Miért 
nehezebb feladat ez, mint az egyszerű bohóckodás? 

Gondoljuk végig közösen, hogy az osztályban kinek milyen felelősség lenne a 
legjobb! De ne csak a szokásos felelősök nevét és feladatait soroljuk, hanem 
találjunk ki a gyerekek személyiségéhez illő feladatokat! A gyerekek indokolják is 
meg, kinek miért adnák az adott felelősséget!

4.2b Amikor boldog vagyok
Vigyünk be sokféle színű és mintájú textil- vagy papírmaradékot (amit 
később a gyerekek a kollázskészítéshez használhatnak)! Válogassák ki az anya-
gokat oly módon, hogy melyiket tartják vidámnak, melyiket szomorúnak! Milyen 
színű, mintájú anyagokat válogattunk a vidám kupacba, milyeneket a szomorú 
kupacba?

Olvassuk el Bertóti Johanna Amikor boldog vagyok című versét! Milyen képeket 
használ a költőnő a boldogság kifejezésére? Hogyan alakítja át a boldogság a 
versbeszélő kislány világát? (Milyennek láthatná a világot, ha nem lenne boldog?)

Játsszuk el, ahogyan feltöltődik az elem: először álljunk úgy, mint egy rongybaba: 
fejünket lehajtva, karjaink ernyedten lógjanak! Azután elkezd töltődni az aksink. 
Először csak az ujjaink mozognak, a lábaink toporognak, majd egyre erősebb és 
erősebb mozgásokat végzünk, míg végül boldogan ugrálunk. 

25
perc

20
perc

10
perc

2x45
perc
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Variáció
Olvassuk el Schein Gábor: Szomorúság című versét is! 
Milyen képet, képeket használ a költő a szomorúság ábrázolására? Miért kalap-
pal, kabáttal ábrázolja a szomorúságot? Mi történik ezekkel a vidámság idején?
Miért szomorú az, aki éjszaka egyedül néz a csillagokra?
(A hacuka: könnyű felső kabát, köpeny.)

4.2c Vidám-szomorú portré
Olvassuk fel a gyerekeknek a Példabeszédek könyve 15. részének 13. versét 
(Az örvendező szív)! Miért látjuk szépnek, aki vidám? Miért szomorodunk el, ha 
valakit szomorúnak látunk? Milyen színek fejezik ki a vidámságot, és milyenek a 
szomorúságot? 
A gyerekek a kiválogatott anyagok felhasználásával, kollázstechnikával készítsék 
el saját vidám vagy szomorú portréjukat!  
A reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán láthatunk néhány ötletadó meg-
oldást.

45
perc


