
FELDOLGOZOTT MŰVEK
László Noémi: Volt-nincs
Barak László: Álmodozó
Ágai Ágnes: [A nagy 
titkokat]

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz  

Internet, projektor, 
hangfal

Cédulák, kalap
Ábécés tábla falon vagy 
olvasókönyvben

ÉVFOLYAM
2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Álom- és titokszövegek 
alkotása.
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Álmok, titkok, barátok
2x45 perces szövegfeldolgozó óra 
(magyar, kreatív szövegalkotás)

Az igazán jó barátommal az álmaimat és a titkaimat is meg 
tudom osztani. Ebben a tanegységben a tárgyak megosztásától 
jutunk el a gyerekekkel az álmok és titkok megosztásáig, nyelvi és 
kreatív szövegalkotási feladatokon keresztül. 

Áttekintő vázlat
4.1 Álmok, titkok és barátok  2x45 perc

4.1a Mit adnál neki?  15 perc
4.1b Neked adnám…  20 perc
4.1c Álommese 25 perc
4.1d A nagy titkokat  30 perc

Összesen:  2x45 perc

Készítsünk elő egy kalapot és a létszámnak megfelelő cédulát!
Gondoljuk át alaposan, hogy az alternatív lehetőségek közül me-
lyiket alkalmazzuk, és a titkosíráshoz milyen segítséget, mintákat 
adunk. A titkosírás feladata alkalmas a differenciálásra, illetve a ba-
ráti kapcsolat tanulópár-kapcsolattá alakulhat a későbbiekben is!

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Álmok, titkok és barátok 

4.1a Mit adnál neki? 
Osszunk ki a gyerekeknek kis cédulákat, amelyekre írják vagy rajzolják rá, 
hogy mint adnának a legjobb barátjuknak, aminek biztosan örülne! Dobják a cé-
dulákat kalapba, majd mindenki húzzon egy cédulát (nem a sajátját) ! Mondja el, 
mit húzott, és indokolja meg, hogy ő miért örülne annak a dolognak, ha megkap-
ná! Ha nem örülne neki, azt is árulja el, lehetőleg indoklással! (Ne erőltessük, ha 
valaki nem szeretné elmondani!) 

Vedd figyelembe!
A játékhelyzet célja nem az, hogy kiderüljön, ki mit adna a legjobb barátjának.  
A véletlenszerű cserével a gyerekek olyan dolgokkal, tárgyakkal találkoznak, ami 
meglepheti őket, és a „feladót” nem ismerve őszintén reagálhatnak. A cél tehát a 

4. 
tanegység

Előkészületek

Miről szól ez 
a tanegység?

15
perc

90
perc
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Projekciós játék
Versek olvasása, értel-
mezése
Kreatív szövegalkotás: 
versszakírás adott mintá-
ra, közös mesealkotás, 
titkos üzenetek
Titkosírás jelkódjának 
kitalálása, alkalmazása 
páros munkában

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Cédulák, kalap
Ábécés tábla falon vagy 
olvasókönyvben

spontán, őszinte megnyilatkozás egymás felé, ezáltal társaink és önmagunk jobb 
megismerése.

4.1b Neked adnám… 
Olvassuk el László Noémi Volt-nincs című versét, és gyűjtsük ki, mi min-
dent adna a barátjának a versbeszélő! Mi történt a dolgokkal, amiért mégsem 
adhatja neki? Miért különös az utolsó verssor fordulata? Mit jelent ez a fordulat 
a versbeszélő számára? (Talán ez a barátság titka: hogy a barát jelenlétében nem 
nyomaszt már egy nehéz álom vagy probléma?)

A gyerekek most az imént – cédulán – kapott tárgyakkal, dolgokkal alkossanak 
verssorokat László Noémi verséhez hasonlóan. A soroknak nem fontos rímelnie.
Egy versszak szerkezete és mintája:

Volt egy (tárgyam)
(ha nem történt volna vele valami)
neked adnám. 

Pl.:
Volt egy kerékpárom,
ha el nem lopták volna,
neked adnám.

4.1c Álommese
Olvassuk el Barak László Álmodozó című versét, majd beszélgessünk az 
álomszökevényekről:
Vannak-e ilyen elszökött álmaitok? Amikre jó lenne emlékezni, de már nem jut 
belőlük eszetekbe valami.
Vannak-e olyan álmaitok, amikre jól emlékeztek? (Amiket megőrzött az emlékezet 
kalitkája.)
Van-e olyan álmod, amit szívesen megosztanál a barátoddal? Van-e olyan, amit 
megosztanál mindenkivel? Ha van vállalkozó, meghallgathatunk néhány álmot.

A gyerekek által összeállított szókészlettel (a cédulákon lévő tárgyszavakkal) 
alkossunk közösen egy Álommesét oly módon, hogy az első vállalkozó gyerek 
elkezdi a mesét egy-két mondattal, amibe beleszövi a céduláján található szót. 
A következő gyerek folytatja a mesét úgy, hogy neki is bele kell szőni a céduláján 
szereplő szót a mondatba.

Variáció
A gyerekek írjanak új szavakat, olyan tárgyakat vagy kifejezéseket, amelyek meg-
jelenhetnek egy álomban! Majd ebből az új szókészletből húzzanak véletlensze-
rűen, és a kapott szavakkal alkossunk közösen Álommesét! 

25
perc

20
perc
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4.1d A nagy titkokat
Olvassuk el Ágai Ágnes [A nagy titkokat] című versét, és beszélgessünk 
arról, hogy a versbeszélő miért nem akarja elmondani a titkait senkinek! Miért 
pont az ujjainak mondja el? Te kinek mondanád el a titkaidat? Milyen tulajdon-
ságokkal kell, hogy rendelkezzen a titkaid őre? 

A következő feladatnál a barátok üljenek egymás mellé, és alakítsanak ki egy 
közös titkosírást, majd írjanak üzenetet egymásnak a saját titkos nyelvükön!
Ajánlunk egy Pinterest-oldalt, ahol több titkosírás látható, közöttük olyan is, amit 
gyerekek találtak ki (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán). 

Variáció
Ábécé titkosítva
A titkosírás második osztályban az ábécérend gyakorlására is alkalmas lehet. 
Ebben az esetben a titkosírás kódja az, hogy az adott szóban szereplő betűket 
az ábécé rendje szerint mindig eltoljuk valamennyivel. A titkosírás kódja ebben 
az esetben az, hogy előre vagy hátra, és hány betűvel toljuk el az ábécét. Leg-
praktikusabb ehhez az osztályteremben használt ábécés táblát használni, vagy 
megkeresni az olvasókönyvben, ha kéznél van az első kötet (2. osztályos OFI-s 
olvasókönyv: I/9. oldal).  
Pl. a TITOK szó „előre 3” kulccsal: T→Ú, I→K, T→Ú, O→Ő, K→M
Vagyis: ÚKÚŐM

Nyelvjátékos nyelv
További titkosírás kód a szótagcsere, amit minden szóban alkalmazunk, kettőnél 
több szótag esetén véletlenszerűen. Pl.:

titkos írás = kostit rásí 
véletlen = lenletvé 

Írhatjuk a szöveget mondatról mondatra visszafelé is:
Ajdók sárísoktit a ze. Dsavlo élefazssiv totadnom a.

Az imádság nyelve
A titkosírás helyett vehetjük Miklya Zsolt Kisnoel imája című versét is. Feldolgo-
zását lásd a következő tanegységben.

30
perc


