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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Kertész Erzsi: 
Arika barátai (részlet) 
Turbuly Lilla: Talált szív 
Turbuly Lilla: Eső 
Miklya Zsolt: 
Kisnoel imája
Kiss Ottó: 
A legjobb barátom
Vig Balázs: A repülő 
iskolatáska (részlet)
Kiss Ottó: Ha a házunk

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz 

Cédulák (kalap)
Tábla, kréta/filc, Blu 
Tack
Írólap 
Léggömbök
Rajzlap, festés, rajzolás 
eszközei

ÉVFOLYAM
1–2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek gondolkodja-
nak el azon, hogy a ba-
rátokat a belső értékeik 
alapján választjuk. 

A legjobb barátom
4x45 perces komplex témanap hittartalommal 

(magyar, hittan, vizuális kultúra)

A gyerekek gondolkodjanak el azon, hogy a barátokat a belső ér-
tékeik alapján választjuk, és hogy barátunk lehet az is, aki elsőre 
nem túl szimpatikus! Beszélgessünk arról, hogy miért lehet Isten 
a legjobb barátunk!

Áttekintő vázlat
5.1 A legjobb barátom  2x45 perc

5.1a Tulajdonságtérkép 15 perc
5.1b Arika barátai  15 perc
5.1c Mi a fontos  15 perc
5.1d Szívkérdések  30 perc
5.1e Kisnoel imája  15 perc

5.2 Repülő iskolatáska  2x45 perc
5.2a A legrosszabb barátom  10 perc
5.2b Repülő iskolatáska  35 perc
5.2c Ha a házunk  45 perc

Összesen:  4x45 perc

A tulajdonságtérkép feladatához készítsünk elő kb. fél írólap mé-
retű cédulákat és egy kalapot (ami inkább csak motiváló eszköz)! 
A táblára Blu Tack gyurmaragasztóval tudjuk gyorsan felragaszta-
ni a cédulákat, amiket így a későbbiekben is könnyen át tudunk 
rendezni.

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 A legjobb barátom

5.1a Tulajdonságtérkép
Kérjük meg a gyerekeket, gondolkodjanak el rajta, hogy ki a legjobb ba-
rátjuk az osztályból, és mi a legfontosabb tulajdonsága, ami miatt barátkoznak 
vele! Ezt a tulajdonságot – és nem a barát nevét – írják le egy cédulára, és dobják 
kalapba! 

5. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

15
perc

2x45
perc



MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Tulajdonsággyűjtés, 
tulajdonságtérkép
Csoportháló létrehozása
Meseolvasás, beszélge-
tés a mese alapján
Tulajdonság-értékrend 
összeállítása csoport-
munkában
Vers olvasása, értelme-
zése
Értelmező versolvasás 
csoportmunkában, ösz-
szegző beszélgetés
Imavers olvasása, meg-
beszélése
Kreatív szövegalkotás:
hálaadó imádság közö-
sen (szóban) és/vagy 
egyénileg (írásban)

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Cédulák (kalap)
Tábla, kréta/filc, Blu Tack
Írólap
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Majd húzzuk ki véletlenszerű sorrendben a cédulákat, olvassuk fel, és csoporto-
sítsuk a táblán: egy csoportba kerüljenek az azonos vagy nagyon hasonló tulaj-
donságok, közelükbe a rokon tulajdonságok, távolabb az eltérő tulajdonságok.
Így kialakul egy tulajdonságtérkép, ami megmutatja, mi alapján választanak a 
gyerekek barátot (illetve, hogy mit gondolnak erről).
Lehetnek a térképen „sztár”-tulajdonságok, de „sziget”- vagy magányos „pe-
rem”-tulajdonságok is. 

Vedd figyelembe!
Ez egy látens szociometriai játék, amely a csoport kapcsolati hálója felé mutat, 
és előkészítheti egy szociometriai kérdőív felvételét. A kérdőíven ilyen kérdése-
ket tehetünk fel:
• Ki a legjobb barátod az osztályban?
• Ki a legközkedveltebb az osztályban?
• Kinek a véleményét kérdeznéd ki, ha bajban lennél?
• Ki az, aki a legjobban hasonlít rád (bármiben)?
• Ki az, akivel (a legjobb barátodon kívül) szívesen barátkoznál még?

5.1b Arika barátai
Olvassuk el Kertész Erzsi Göröngyös úti iskola – Lássatok csodát! című 
könyvének Arika barátai című részletét, majd minden gyerek fogalmazzon meg 
magában Arikával kapcsolatban egy igaz és egy hamis állítást! A vállalkozó gyere-
kek állításait hallgassuk meg, a többiek pedig döntsék el, melyik az igaz, melyik a 
hamis! 
Majd beszélgessünk: mit gondolnak a gyerekek, valójában voltak-e Arikának ba-
rátai? Mi kell ahhoz, hogy valakivel legjobb barátok legyünk? 

5.1c Mi a fontos
Hogy lehet valaki igazi, jó barátunk? Segítsünk Arikának és egymásnak! 
Kis csoportokban beszéljék meg a gyerekek, mik a legfontosabb értékek, ami 
alapján barátot lehet választani! Szerepelhetnek ezek között a bevezető játék-
ban említett, táblára került tulajdonságok, de szerepelhetnek még nem említett 
tulajdonságok is.
A csoportok állítsanak össze egy legalább öt tulajdonságból álló listát, amely azt 
tartalmazza, hogy mit tartanak a barátságban fontosnak! Első helyre a legfonto-
sabb tulajdonság kerüljön, és értéksorrendben kövesse a többi! 
Végül vessük össze az eredményeket, és ha jut rá idő, rendezzük át, egészítsük ki 
a listák szerint a tábla tulajdonságtérképét!

5.1d Szívkérdések
Olvassuk fel a gyerekeknek Turbuly Lilla Talált szív című versét! Mit jelenthet az 
a mondat, hogy valaki elveszítette a szívét? Milyen jelentései, jelentésárnyalatai 
vannak ennek a mondatnak? 

30
perc

15
perc

15
perc
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És annak, hogy nem szúrna tűt a szívébe? 
Mit jelent az a szólás, hogy „fáj a szíve”, „megszakad a szíve”, „szívére veszi”, „szí-
vét adja”, „szívébe markol (valami)”?

Ki lehet az, aki a versben beszél? És ki lehet Vanda? Hallgassuk meg a gyerekek 
ötleteit, de ne értékeljük, hanem alkossanak a gyerekek „szívnyomozó” kis cso-
portokat! 
Minden csoportnak ugyanaz a feladata: olvassák el újra a verset a szöveggyűj-
teményből, és olvassák el Turbuly Lilla Eső című versét is! A két vers alapján 
beszéljék meg a csoportok, hogy szerintük:
• Ki beszél a versben? 
• Ki lehet a versbeszélő számára Vanda? Milyen kapcsolat lehet közöttük?
• Ennek milyen jelei vannak a két versben?
• Mit jelent ebben a kapcsolatban a szív, a tű, a cica, az eső?

Hagyjunk elég időt a csoportbeszélgetésre, majd kérjük meg a csoportokat, szá-
moljanak be arról, mire jutottak!
Izgalmas lehet összehasonlítani a csoportok véleményét, saját „olvasatát”. Végül 
összegezzük a közös vonásokat és az eltéréseket!
Egy szívformába bele is írhatjuk a barátság legfontosabb jeleit.

Vedd figyelembe!
A versek a versbeszélő szubjektív szempontjából mesélnek el egy-egy élethelyze-
tet. De hogy ki a versbeszélő, azt nem árulja el a költő. Ez a nyitottság a szabad-
vers egyik sajátossága, ami megengedi az olvasónak, hogy képzeletével kiegészít-
se a képet, a szereplőket, és megteremtse a saját „olvasatot”. Ezért a versbeszélő 
lehet lány vagy fiú is, hiszen lányok és fiúk között is lehet szoros barátság, már 
kisgyerekkorban is. 
Az is nyitott kérdés a két vers alapján, hogy egyidősek vagy különböző korúak a 
szereplők, és hogy ténylegesen ismerik-e egymást, vagy csak erkélyen keresztül 
figyeli Vandát a versbeszélő, vágyakozva a kapcsolatra.

Turbuly Lilla e versei nyomán alkotta meg Talált szív című meséjét, amelyben 
nevet ad a versbeszélőnek, és ezzel máris belecsöppenünk a mesébe, vagyis egy 
történetbe. Bővebben lásd a márciusi Egészség-betegség témában Turbuly Lilla 
Talált szív című meserészletét (07-1/5).



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekekben differen-
ciálódjon a „barát” fogal-
ma, vegyék észre a barát 
jó és rossz oldalát is. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mondat befejezése – 
körstaféta 
Történetolvasás
Csoportalkotás szereplők 
szerint, szerepmonológ 
különböző nézőpontból
Léggömbfújás
Versolvasás
Világképrajzolás

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Léggömbök
Rajzlap, rajzeszközök
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5.1e Kisnoel imája
Olvassuk el Miklya Zsolt Kisnoel imája című versét! Soroljanak a gyerekek 
olyan dolgokat, amiket szeretnek, amelyekért hálát adhatnak Istennek. Vajon 
miért lehet Isten a legjobb barátunk?

Fogalmazzunk meg közösen, vagy írjanak a gyerekek önállóan egy hálaadó imád-
ságot Istennek azért, mert ő lehet a legjobb barátjuk! Aki mindig velük van, segít, 
és érti minden gondolatukat. Azt is, amit nem tudnak vagy nem mernek másnak 
elmondani. 

5.2 Repülő iskolatáska

5.2a A legrosszabb barátom
Írjuk fel a táblára a megkezdett mondatot: A legrosszabb barátom…
Beszélgessünk arról, hogy mitől lehet legrosszabb egy barát? Majd indítsuk el 
a mondatkört: minden gyerek fejezze be a táblára leírt mondatot a következő-
képpen:

A legrosszabb barátom… (milyen még azon kívül, hogy rossz)
A legrosszabb barátom… (mit szokott csinálni)

Olvassuk el Kiss Ottó A legjobb barátom című versét, és a gyerekek indokolják, 
hogy szerintük miért a legjobb/legrosszabb barátja a versbeszélőnek az adott 
személy! Miért lehet a legjobb egyben a legrosszabb is? Mit jelenthet itt a „rossz” 
kifejezés? 

5.2b Repülő iskolatáska
Olvassuk el Vigh Balázs A repülő iskolatáska című történetének részletét, 
majd beszéljük meg, hogy a gyerekek szerint vajon miért lettek végül barátok a 
főszereplők!
Az osztályt osszuk öt csoportra! Mindegyik csoport húzzon egy szerepet: Todó, 
Óvári, Todó anyukája, Óvári anyukája, tanító néni.
Csoportonként közösen beszéljék meg, hogyan mondaná el az adott szereplő 
az eseményeket! Minden csoport adja is elő a monológot, majd vessük össze az 
azonosságokat és a különbségeket! 

Vedd figyelembe!
A történet Vig Balázs: Todó kitálal a suliról című gyerekkönyvének (Móra, 2017) 
egyik fejezete, illetve annak részlete. A szövegben nem szerepel a mesélő neve, 
de fontos, hogy néven nevezzük Todót. 

15
perc

35
perc

10
perc

2x45
perc
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5.2c Ha a házunk
Rendezzünk léggömbfújó versenyt! Ki tudja a legnagyobbra felfújni?
Majd olvassuk el Kiss Ottó Ha a házunk című versét, és a gyerekek rajzolják le a 
léggömböt, amibe minden és mindenki belefér!

Vedd figyelembe!
A feladat valójában egy világépítés, tehát biztassuk a gyerekeket arra, hogy 
rajzoljanak le bármit, amit fontosnak tartanak! Lerajzolhatnak olyan dolgokat 
is, amik a valóságban nem léteznek, amik a képzeletük vagy a mesék világához 
tartoznak. Pl. Hétfejűsárkány-leszállópályát, tengert csillámporból stb. 

45
perc


