
MIT AKARUNK ELÉRNI?
Az autók iránti érdek-
lődés és a versértés, 
szövegértés is erősítheti 
egymást.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versek olvasása, értel-
mezése, beszélgetés
Séta autóválasztó 
játékkal
Kreatív és projekciós 
versírás, rajzolás

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Multimédiás eszköz 
(a versek elérhetők 
a reftantar.hu-n,
 a szöveggyűjtemény 
aloldalán)

Rajzlap/írólap, rajzeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Irodalmi és bibliai 
szöveg összehasonlító 
értelmezése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása, értelme-
zése
Bibliai történet megis-
merése
Vers és történet összeha-
sonlítása, közös üzenet 
kiemelése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Multimédiás eszköz (a 
vers elérhetők a reftan-
tar.hu-n, a szöveggyűjte-
mény aloldalán)
Biblia

JEGYZETEIM

Egyéb ötletek
7.1 Autós óra

7.1a Ezt veszem meg
A fiúk általában rajonganak az autókért. Kiss Ottó Apa autót vesz című 
verséből kiderül, hogy az apák is. Olvassuk fel a gyerekeknek a verset!
Hogy fogadja apa rajongását a versbéli anya? Lányok, ti hogy fogadnátok? Érde-
kelnek-e benneteket a kocsik?
Most tartsatok velünk! Tegyünk egy sétát az utcán, és páronként játsszatok „ezt 
veszem meg” játékot! A párok megbeszélhetik, miért tetszik az adott kocsi, mi a 
márkája, miért menő stb.

7.1b A legjobb autó
Sétából hazatérve olvassuk el Varró Dániel Öt jó autó és Lackfi János Leg-
jobb autók című verseit! Gyűjtsük össze azokat az autómárkákat, amelyeket séta 
közben láttunk, és szerepelnek a versekben is! Majd beszéljünk azokról, amiket 
nem láttunk, de szerepelnek a versekben!
Milyen márka hiányzik? Miről tudnátok még beszélni vagy akár verset írni?

Írjatok verset vagy készítsetek rajzot arról az autóról, amit szeretnétek majd meg-
venni felnőttkorotokban!

Vedd figyelembe!
A versek elérhetők a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán.

7.2 Mennybemenős

Lackfi János Mennybemenős című verse szokatlan, különös képekkel értelmezi 
a mennybemenetel jelenségét. Azoknak a pedagógusoknak és csoportoknak 
ajánljuk feldolgozásra, akik nem félnek ettől. Hiszen a nyelvi és képi játék nem 
hitetlenségből fakad, hanem a kisgyermeki látásmódból, ami mindig a konk-
rétból indul ki. Ezért lehet Jézus felemelkedését léggömbhöz hasonlítani (sok 
keresztény ábrázolás is ezen a szinten marad), aki aztán felhőkkel játszik, felhők 
közt bukfencezik. A vers üzenete mégis ugyanaz, mint a bibliai történeté: a tanít-
ványok dologhoz látnak, és hirdetik, hogy Jézus feltámadott.
A vers feldolgozását érdemes hittanórával egybekötni, a bibliai történettel 
(Apostolok cselekedetei 1,4–14) párhuzamosan megismerni, értelmezni a verset. 
Keresni a hasonlóságot és különbséget, megfogalmazni a közös üzenetet.
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