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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Ágai Ágnes: [Zene]
Jász Attila: Feketefehér
Kiss Ottó: 
Mai rosszcselekedetek
Kiss Ottó: 
Mai jócselekedetek
Lackfi János: Jóság
Kiss Ottó: A boldogság
Balázs Imre József: 
Vidámpark

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

A kép- vagy tárgyalkotás 
anyagai, eszközei
Rajzlap, rajzeszközök
(Koszorúfonás anyagai, 
eszközei)

KOROSZTÁLY
1–2. osztály

Amikor jó vagyok… 
Amikor rossz…

Minimum 4x45 perces komplex témanap 
(magyar, vizuális kultúra, technika)

Az ellentétes érzelmek ott dolgoznak a gyerekekben, és gyakran 
etikai tartalommal jelentkeznek: jónak vagy rossznak érezzük ma-
gunkat. Ám nem is olyan egyszerű eldönteni, hogy mikor vagyunk 
rosszak, mikor vagyunk jók. Az ambivalens érzések feldolgozását 
segíti ez a tanegység is az irodalom, a zene és a képalkotás esz-
közeivel. 

Áttekintő vázlat
5.1 Ellentétes érzelmek  min. 2x45 perc

5.1a Zene  min. 25 perc
5.1b Két macska  min. 20 perc 
5.1c Színpárok  45 perc

5.2 Napi cselekedetek  min. 45 perc
5.2a Napi rossz és napi jó  min. 25 perc
5.2b Jóság  20 perc

5.3 Vidámpark  45 perc
5.3a Én attól leszek boldog  20 perc
5.3b Vidám- és szomorúpark  25 perc

Összesen:  min. 4x45 perc

A gyerekek hozzák be kedvenc zenéjüket, és szünetben hall-
gassuk meg! Ha sok zene érkezik, szünetenként egész sorozatot 
rendezhetünk zenehallgatásból.
A témanap terve több variációt, alternatív lehetőséget tartalmaz. 
Ezeket alaposan gondoljuk át előre, saját lehetőségeinkhez ala-
kítva a témanapunkat!

5. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek fedezzék fel 
magukban az ellentétes 
érzelmeket.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zenehallgatás
Versek olvasása
Beszélgetés
Kreatív szövegalkotás 
szóban és/vagy írásban
Mímes-mozgásos játék
Színismeret: színkör, 
komplementer színpárok 
bemutatása
Színpárválasztás
Kép- vagy tárgyalkotás

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
A kép- vagy tárgyalkotás 
anyagai, eszközei
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FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Ellentétes érzelmek 

5.1a Zene
Az óra kezdetén hallgassunk olyan zenét, amely az Ágai Ágnes versében 
leírtakat váltja ki a PEDAGÓGUSBÓL. Például Beethoven 7. szimfóniájának Al-
legretto tételét, illetve annak egy részletét, az első bő három percet (a felvétel 
elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán). Természetesen választ-
hatunk egészen más zenét is, de nem árt, ha beleborzongunk kicsit!
A zenét csukott szemmel hallgassák a gyerekek! Majd beszélgessünk arról, hogy 
mit éreztek a zene hallgatása közben! Mit láttak a fejükben, mit képzeltek el, 
vagy mi éltek át? Egyáltalán, elképzeltek-e valamit, vagy „csak” teljesen átadták 
magukat a zenének?

Olvassuk el Ágai Ágnes [Zene] című versét, és beszélgessünk arról, hogy miért 
válthat ki ilyen borzongató, egyszerre jó és „rossz” érzést a zenehallgatás! Nekik, 
a gyerekeknek van-e olyan zenéjük, amit nagyon szeretnek, de úgy érzik, mintha 
sírniuk kellene tőle? Ha elhozta valaki az ilyen típusú zenéjét, hallgassuk meg azt 
is, illetve hallgassunk bele! 

Hallgassuk meg a nyitó (vagy a gyerekek által kedvelt, de nem szöveges) zenemű-
vet újra! A gyerekek hajtsák le a fejüket, és képzeljenek el zenehallgatás közben 
valamilyen mesét, történetet! Ezt vagy írják le, vagy osszák meg az osztállyal 
szóban, és alakítsunk közösen egy mesét!

Vedd figyelembe!
A mesealkotás feladata alkalmas a differenciálásra is: az élénk fantáziával, krea-
tív nyelvi készségekkel rendelkező gyerekek leírhatják a meséjüket önállóan. (Ha 
csak belekezdeni tudnak, otthon fejezhetik be.) A többiekkel pedig alkothatunk 
szóban közös mesét.

5.1b Két macska  
Olvassuk el Jász Attila Feketefehér című versét, és beszéljük meg, mit 
jelenthetnek itt (mit jelképezhetnek) a macskák! Mit jelenthet a „színük”, a fekete 
és a fehér? (Sötét-világos, éjszaka-nappal, félelem-biztonság, rossz-jó)
Beszélgessünk arról, előfordult-e a gyerekekkel olyan, hogy egyszerre akartak 
is valamit, meg nem is! Jók is akartak lenni, meg nem is. Ilyenkor sehogyan sem 
jössz ki magaddal, mintha két macska vagy más állat veszekedne, küzdene ben-
ned. Egy sötét és egy világos. Mi lehet az a két állat, ami ilyenkor bennetek lakik? 
Mi vagy milyen lehet az az állat, ami a jó dolgokat képviseli bennetek, és mi vagy 
milyen az, ami a rosszat? Képzeljétek el, és mutassátok meg a két állat mozgását! 

min. 
20 perc

min. 
25 perc

min. 
2x45
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A jó- és rosszcselekede-
tek differenciálása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása, beszélge-
tés a vers alapján
Kifejezések gyűjtése
Kreatív szövegalkotás
Szógyűjtés, betűrend
Jé-beszéd: játék a j 
hanggal

A többiek pedig találják ki, hogy mi is ez a két állat! (Ha ugyanaz az állatfaj, mint 
a macskák esetében, akkor a viselkedésük, a mozgásuk legyen különböző!)

5.1c Színpárok
A fekete és a fehér a színelmélet szerint igazából nem is szín (semleges 
vagy „színtelen” szín), de köznapi értelemben, pl. az állatokon mégis színként 
kezeljük, színnek nevezzük. 
A gyerekeknek mutassuk be a „valódi” színeket ábrázoló színkört a Színkör, szín-
párok című tankockán (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán), 
és magyarázzuk el, hogy az egymással szembenálló színek egymás ellentettjei, 
oly módon, hogy kiegészítik egymást. Ezeket a kiegészítő („komplementer”) szín-
párokat látjuk a téglalapokban is. A kép klikkeléssel teljes méretűre nagyítható!

Minden gyerek válasszon magának egy színpárt, amelyről úgy érzi, hogy a belső 
világát ábrázolja! Papírkivágással, tépéssel ezekből a színekből készítsenek el a 
gyerekek egy képet a belső állatukról, állataikról!
Aki ragaszkodik hozzá, a fehér-fekete színpárt is választhatja. Ebben az esetben rajz-
lap helyett színes vagy natúr színű alapra (pl. csomagolópapírra) lehet dolgozni.  

Variáció
Ha tudunk a gyerekekkel együtt nemezelni, akkor a komplementer színkontraszt 
segítségével a gyerekek elkészíthetik saját nemezlabdájukat is.

Az ajánlott weboldalon (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán) 
megtaláljuk a nemezlabda készítésének módját, ami egyszerű, de időigényes. Ha 
még nem készítettünk ilyet, mindenképpen próbáljuk ki, mielőtt belevágunk!

5.2 Napi cselekedetek

5.2a Napi rossz és napi jó
Olvassuk el Kiss Ottó Mai rosszcselekedetek és Mai jócselekedetek című 
verseit, és beszélgessünk arról, hogy miért volt rossz/jó az adott cselekedet a 
vers által bemutatott helyzetben! 
Mi volt az „eredeti” rossz? Mivel próbálta „jóvá” tenni? Miért lett ez is rossz? Ho-
gyan, mivel tudta igazán jóvátenni a hibáját? (Anya a gyerek segítő szándékában 
valószínűleg megérezte, hogy megbánta, és szívből sajnálja, amit tett.)

Gyűjtsünk hasonló rossz/jó cselekedeteket, és írjunk közösen egy „listázó” verset 
Kiss Ottó verséhez hasonlóan! 

min. 
25 perc

45
perc

45
perc
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Vedd figyelembe!
A „listázás”, vagyis pontokba szedett felsorolás is a soroló mondókák gondolatis-
métlő logikájává, a gondolatritmus költői eszközévé válhat.

5.2b Jóság
Gyűjtsünk jó dolgokat, amelyek j betűvel kezdődnek!
Olvassuk el Lackfi János Jóság című versét, és gyűjtsük ki belőle a j betűvel kez-
dődő szavakat!
Második osztályosok ábécérendbe is állíthatják ezeket a szavakat a Jóság – betű-
rend című tankockán (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán).

jajgat
(meg)javul
jácint
jámbor
jár
játék
jég
jó
jóság
juh
jutalom

Találunk-e még olyan szavakat, amelyekben j hang van (a szó elején vagy a bel-
sejében)? 
Melyik szó a kakukktojás, amelyikben valójában nincs j hang? (józsákat)
És melyik az a szó, amelyikben van j hang, de nem j betűvel írjuk? (selypít)

Próbáljunk meg úgy beszélni, hogy minél több j hangot hallhassunk. Először csak 
alkossunk különálló mondatokat, aztán beszélgessünk egy témáról, és fűzzünk 
bele a beszédünkbe minél több j-s szót!

Variáció
Lackfi János Jóság néni csokija című művének animált változatát megtaláljuk a 
reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán. 
A szöveghez többféle feldolgozási lehetőséget találunk még itt:
• Jóság néni csokija interaktív feladatokkal
• Ötletek, feladatok
Ajánljuk olvasásra magát a könyvet is a gyerekeknek!

20
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek szembesülje-
nek az öröm és a szomo-
rúság érzelempárjával.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Projekciós játék
Vers olvasása, értelme-
zése
Beszélgetés
Ritmikus versmondás 
mozgással kísérve
Bibliai életbölcsesség 
felismerése
Rajz: képi szintézis
(Koszorúfonás)

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, rajzeszközök
(Koszorúfonás anyagai, 
eszközei)

5.3 Vidámpark

5.3a Én attól leszek boldog
A gyerekek üljenek körbe, és fejezzék be az elkezdett mondatokat:

Én attól leszek boldog, hogy…
Az szomorít el, hogy…
Azt nem szeretem, hogy…
A legjobb dolog az életemben…

Olvassuk el Kiss Ottó A boldogság című versét, majd beszélgessünk arról, hogy 
a gyerekek éltek-e át már hasonlót: hogy valami nagyon jó volt, és az elvesztése 
után nagyon szomorúak lettek!

Vedd figyelembe!
A veszteségek kibeszélése nagyon fontos téma, és a társadalmunkban sokszor 
tabuként kezelt. Éppen ezért figyeljünk érzékenyen a gyerekekre! Ha kényes nekik 
ez a téma, inkább lépjünk tovább! Ha viszont fontos dolgokat akarnak elmon-
dani, akkor ne nézzük az órát, hanem beszélgessünk nyugodtan akkor is, ha a 
képalkotó feladat elmarad!

5.3b Vidám- és szomorúpark
Olvassuk el Balázs Imre József Vidámpark című versét, majd ringatózzunk 
mi is a vers ritmusára felelgető versmondással (a tanító soronként hangoztatja a 
verset, a gyerekek ismétlik a sorokat, testmozgással kísérve)!
A versben az ütemhangsúly és az időmérték egyaránt érvényesül, ez adja a dalla-
mos-ütemes ringatózó hangélményt. Ráadásul az időmértékes ritmus változatos, 
soronként változik a dallam, miközben vissza-visszatérnek a ritmuselemek. Jó 
tanítói bemutatással a gyerekek is ráhangolódhatnak erre az eleven (korántsem 
szomorú) ritmusra:

Ha eljössz velünk │ a Vidámparkba, 
 U  ꟷ   ꟷ   U   ꟷ   │  U   U   ꟷ   ꟷ   U  ti-tá-tá-ti-tá │ ti-ti-tá-tá-tá
Kipirulsz, mint egy │ jonatánalma. 
 U  U   ꟷ   ꟷ   ꟷ   │   U  U   ꟷ   ꟷ   U ti-ti-tá-tá-tá │ ti-ti-tá-tá-tá
Visítozunk és │ ijedezünk vígan, 
 U  ꟷ  U  ꟷ  ꟷ │ U  U  U  ꟷ  ꟷ  U   ti-tá-ti-tá-tá │ ti-ti-ti-tá-tá-tá
Ez a legjobb │ a Vidámparkban. 
 U  U  ꟷ   ꟷ  │  U  U   ꟷ   ꟷ   U  ti-ti-tá-tá │ ti-ti-tá-tá-tá

Ha eljössz velünk │ a Szomorúparkba, 
 U  ꟷ   ꟷ   U   ꟷ   │  U   U   U   ꟷ   ꟷ   U ti-tá-tá-ti-tá │ ti-ti-ti-tá-tá-tá

20
perc

25
perc

45
perc
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Szomorúfűzkoszorút │ fonok a hajadba. 
 U   U   ꟷ   ꟷ  U  U  ꟷ  │  U  U  U  U  ꟷ  U ti-ti-tá-tá-ti-ti-tá │ ti-ti-ti-ti-tá-tá
Elringatózunk egy │ szomorú dalban, 
 ꟷ  ꟷ  U  ꟷ  ꟷ   ꟷ   │   U   U   ꟷ   ꟷ   U tá-tá-ti-tá-tá-tá │ ti-ti-tá-tá-tá
Ez a legjobb │ a Szomorúparkban.
 U  U  ꟷ   ꟷ  │  U   U   U   ꟷ   ꟷ   U ti-ti-tá-tá │ ti-ti-ti-tá-tá-tá

Figyeljük és beszéljük meg, hogy a Vidámparkban lehet visítva örülni, de lehet 
ijedezni is! A Szomorúparkban sem szűnik meg a játék, a szomorúfűzkoszorú és a 
szomorú dal pedig inkább nyugalmat, mint félelmet jelent. A vers szerint a vidám 
és a szomorú összetartozik, mondhatni testvérérzések. Az életbölcsességre jutott 
Prédikátor is erről beszél a Bibliában: „Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az 
ideje a nevetésnek.” (Prédikátor 3,4)

A gyerekek rajzolják le, milyennek képzelik el a Vidámparkot és a Szomorúparkot!

Variáció
Bár februárban járunk, így kicsi az esélye, hogy tudunk szomorúfűzből szomo-
rúkoszorút, virágokból pedig virágkoszorút fonni, de ha megtehetjük, próbálkoz-
zunk meg vele! 


