
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Balázs Imre József: 
Elalvás
Fehér Klára: Sötétség
Horgas Béla: Este 
Jeli Viktória: Tökfej 
(részlet)
Esti ima
N. Tóth Anikó: Morzsák

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Internet, projektor, 
hangfal

Rajzlap/írólap, rajzesz-
közök
Rajzlap, festőeszközök

ÉVFOLYAM
1–2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Segítségadás a gyere-
keknek az elalváshoz, az 
esti félelmek oldásához. 
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Nehéz elaludni
3x45 perces komplex szövegfeldolgozó 

és szövegalkotó óra (magyar, hittan, vizuális kultúra)

Az este, az elalvás sok gyerek számára félelmetes. Ezt a frusztrá-
ciót próbáljuk oldani ebben a tanegységben a versek, mesék és 
egyéb tevékenységek segítségével.

Áttekintő vázlat
4.1 Este 45 perc

4.1a Elalvás  15 perc
4.1b Este  10 perc 
4.1c Árnyalakok  20 perc

4.2 Esti ima  45 perc
4.2a Tökfej  25 perc
4.2b Esti ima  20 perc

4.3 Álommorzsák  45 perc
4.3a Álommorzsák  10 perc
4.3b Álomfestés  35 perc

Összesen:  3x45 perc

Vedd figyelembe!
Ebben a tanegységben különösen fontos, hogy hagyjunk időt a beszélgetésre és 
szintézisként a képalkotásra is. Ha jónak látjuk, és van rá lehetőségünk, a tanegy-
séget megtoldhatjuk egy teljes rajzórával.

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Este

4.1a Elalvás
Olvassuk fel a gyerekeknek Balázs Imre József: Elalvás című versét, majd 
végezzünk relaxációs gyakorlatot a vers sorainak segítségével!
A gyerekek feküdjenek le a szőnyegre! Háton feküdjenek, kezük, lábuk kinyújtva, 
tenyerük a talajon! A verssorokat hallva lazítsák el a különböző testrészeiket: 

4. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

15
perc

45
perc
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Relaxációs gyakorlat 
vershallgatással
Történetolvasás, beszél-
getés
Versolvasás, beszélgetés 
Rajzolás: árnyalakok a 
sötétben

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap/írólap, rajzesz-
közök

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Balázs Imre József: 
Elalvás
Fehér Klára: Sötétség
Horgas Béla: Este

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék fel 
az esti félelem leküzdé-
sének módját, és tanulj-
nak meg egy esti imát.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Meseolvasás részenként
Beszélgetés, ötletelés: 
mese folytatása
Imádság olvasása, 
tanulása
Kreatív szövegalkotás 
szóban és/vagy írásban

Elalszik a kezem, – kar, kézfej ellazítása
körmeim megpihennek. – ujjak ellazítása

Elalszik a szám – 
belül a szó, a nóta. – száj, ajkak, arcizmok ellazítása

Elalszik a szemem,
álmok lopóznak benne. – szem lehunyása

Elalszik a ruhám,
és nappali lakója. – egész test ellazítása.

A relaxációs gyakorlatokat végezzük el többször, hogy a gyerekek memorizálni 
tudják a gyakorlatsort!

4.1b Este  
Nem mindig ilyen egyszerű elaludni. Olvassuk el Fehér Klára Sötétség 
című történetét, majd beszélgessünk arról, vajon miért szerette volna a gyerek, 
hogy égve maradjon a villany!
Ki alszik felkapcsolt villanynál? Miért?

4.1c Árnyalakok
Olvassuk el Horgas Béla Este című versét! 
Ki lehet itt a versbeszélő? Miért fél az éjszakától? Miket lát a sötétben? Milyennek 
látja a sötétet?
Beszélgessünk arról, hogy kinek vannak hasonló félelmei éjszaka! Melyik tárgy 
mivé változhat a sötétben? Rajzoljuk le! 

4.2 Esti ima

4.2a Tökfej
Olvassuk fel a gyerekeknek Jeli Viktória Tökfej című meséjének első bekez-
dését eddig: „…őket is magával kellett vinnie.” Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy 
vajon mitől félhettek a plüssök!
Olvassuk tovább a történetet eddig: „…legalább a plüssöket ne hozd át!”
Beszéljük meg, mivel próbálkoztak Dönci szülei, hogy a saját ágyában maradjon a 
kisfiuk! Mivel próbálkozhattak még?
Vajon mi történhetett ezután? Próbáljunk többféle folytatást kitalálni a mesének!
Végezetül a gyerekek olvassák el a mese folytatását, és beszéljük meg, miért volt 
jó ötlet a Tökfej!

25
perc

20
perc

10
perc

45
perc



JEGYZETEIM

162

Vedd figyelembe!
Erre a feladatra viszonylag sok időt szántunk, hogy a gyerekek kibeszélhessék a 
félelmeiket, frusztrációikat, hogy nyugodtan elmondhassák, hogyan reagálnak a 
szüleik arra, ha éjszaka felébrednek. De bőven juthat idő az ötletelésre is.

4.2b Esti ima 
Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy ki az, aki meg tud minket védeni 
mindentől! Ki szokott este, lefekvés előtt imádkozni? Milyen imádságot mond? 
Olvassuk el a szöveggyűjteményben található Esti imát! Felelgetve tanuljuk meg: 
a tanító mond/olvas 1-2 sort, amit a gyerekek megismételnek. 
A 2. versszak 2. sorának szövegvariációi lehetnek (ha valakinek csak egy testvére 
van, vagy nincs testvére):

meg az én jó/kis testvéremre,
meg az én szeretteimre,

Az utolsó sor szövegvariációja lehet (ha a csók „nyálas”):

ölelhessük egymást reggel.

Elolvashatunk és megtanulhatunk más esti imádságot is (egy gyűjtemény elérhe-
tő a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán). 

Végezetül a gyerekek maguk is alkothatnak szóban vagy írásban egy-két monda-
tos esti imát. (Nem fontos, hogy rímes versformában legyen.)

Vedd figyelembe!
A gyerekkorban megtanult imaszövegek fontosságát példázza, hogy maga Jézus is 
a gyerekként tanult esti imádság szavaival adta át lelkét a kereszten: „Atyám, a te 
kezedbe teszem le az én lelkemet!” (Lukács 23,46)

20
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek meséljék 
el, majd fessék le egy 
álmukat.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Meseolvasás
Álmok elmesélése
Álom festése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, festőeszközök

4.3 Álommorzsák

4.3a Álommorzsák
Olvassuk fel N. Tóth Anikó Morzsák című „mesemorzsáját”, és kérjük meg a 
gyerekeket, hogy meséljenek el ők is egy-két álommorzsát, amire emlékeznek! 

4.3b Álomfestés
Beszéljünk a gyerekeknek arról, hogy vannak festők, akik az álmaikat je-
lenítik meg! Nézzünk meg néhány ilyen álomszerű festményt az Álomképek című 
tankockán (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán)! A képre 
klikkelve nagyíthatóak a festmények. Ha a kurzort az i betűre visszük, megjelenik 
a festő neve, de a gyerekeknek nem kell megjegyezni ezeket a neveket. Inkább 
adjanak címet a képeknek!

Végül kérjük meg őket, hogy ők is fessék le egy álmukat!

35
perc

10
perc

45
perc


