
MIT AKARUNK ELÉRNI?
Tapasztalatszerzés az 
időmértékes verselés 
egyik jellegzetes ritmu-
sáról.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Ritmusgyakorlatok
Szóbeli szövegalkotás: 
ritmikus soralkotás
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Egyéb ötletek
7.1. Altatófaragó

Varró Dániel: Altató Misinek című verse is közismert mintát követ, Radnóti Miklós 
Éjszaka című verse sejlik át rajta:

Alszik a szív és alszik a szívben az aggodalom,
alszik a pókháló közelében a légy a falon…

A daktilusokkal és spondeusokkal alkotott időmértékes sorok Varró Dániel versé-
ben rövidebbek és „tarkábbak”, mégis jól követhetőek.
Jelenléti órán érdemes néhány jellemző sor ritmusát tapssal vagy koppantással 
is lekövetni. Pl.:

ꟷ U U │ ꟷ  ꟷ │ ꟷ U U │ ꟷ  tá-ti-ti │ tá-tá │ tá-ti-ti │ tá
Alszik a vécé, alszik a csap…
Alszik a nadrág, rajta a slicc…
alszik az állatkertben a strucc…

 ꟷ U U │ ꟷ U U │ ꟷ U U │ ꟷ  tá-ti-ti │ tá-ti-ti │ tá-ti-ti │ tá
alszik a szöcske az ablak alatt…
Alszik a sebtapasz, alszik a krém…
Alszik a müzli, a müzliszelet…
Alszik a lepke, a krumplibogár…
alszik a szarvas, a jávor, a rén…
alszik a könyvben a sok meselény…

Ennyi ritmusgyakorlat után megkísérelhetjük azt is, hogy hasonló sorokat alkos-
sunk közösen. Mi minden aludhat még? 
Pl.:

Alszik a tévé, alszik a film…
Alszik a trombita, benne a hang…

7. 
tanegység

15–30
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Az esti-éjszakai félelem 
oldása a versek humo-
rán, derűjén, játékos 
probléma-megoldásain 
keresztül.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versek olvasása, értel-
mezése
Problémamegoldó 
ötletek
Versfilm megtekintése
Rajzolás, festés: színes 
álomkép
Bábkészítés fél pár 
zokniból

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
A versek elérhetők a 
reftantar.hu-n, a szöve g-
gyűjtemény aloldalán
Rajzlap (vagy fotókarton)
Rajz- és/vagy festőesz-
közök (zsírkréta, pasztell)
Fél pár zoknik, egyéb 
anyagok, eszközök a 
bábkészítéshez

7.2 Éjstratégiák

7.2a Bárányszámlálás
Olvassuk el Kiss Ottó: Bárányok című versét!
Amikor nem tud elaludni, mit tesz a versbeszélő?
Ki tanácsolta ezt neki? Bevált-e tanács? Miért?
Ha nem tud elaludni, az miért van?
Adjunk neki mi is tanácsot, ami beválhat!

Megnézhetjük a vers animációs feldolgozását egy versfilmen (elérhető a reftan-
tar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán).

7.2b Éjkifestő
Ágai Ágnes: [A sötét] című versének hőse mit talált ki félelem ellen?
Mit gondoltok a vers alapján, nála ez bevált-e?
Hogyan festhet egész éjjel a versbeszélő? – Hallgassunk meg néhány ötletet, 
legjobb, ha a gyerekek mondják ki:
Úgy, hogy álmodik.

Rajzoljanak vagy fessenek le a gyerekek egy színes éjjeli álmot, amit a versbe-
szélő álmodhatott! Ha van rá lehetőségünk, fekete fotókartonra zsírkrétával vagy 
pasztellkrétával dolgozzanak! 

7.2c Zoknipárosító
Csorba Piroska: Reggelre csak fél zoknit találok című verse is egy különös 
éjszakai jelenségről szól, ami zavart, meghökkenést kelt, amikor reggel csak az 
egyik zokninkat találjuk. Pedig levettük és egy helyre tettük mind a kettőt. 
Hogyan magyarázza a versbeszélő a jelenséget?
Milyen megoldást javasol?

A különböző színű fél zoknik is hasznosíthatók. Pl. bábot lehet készíteni belőlük. 
Készítsék el a gyerekek a nagy Zoknifaló bábját egy fél zokniból! Használhatnak 
hozzá fonal- és textilmaradékot, gombokat, szalagokat, egyéb ruhakiegészítőket is.
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