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Kedves Olvasó! 

Tarisznyánk arculatát, koncepcióját immár az a szakirányultság határozza meg, mely a Mihai 

Eminescu Főgimnázium sajátja is egyben, hiszen már hosszú hagyományokra tekint vissza itt a 

hivatási képzés. A Tarisznya lehetőség arra, hogy diákjaink munkáján keresztül megmutathas-

suk, mennyire széleskörű, változatos, kreatív és minőségi tevékenységek születnek itt nap mint 

nap. Nem titkolt szándékunk az sem, hogy ez úton is népszerűsítsük és vonzóbbá tegyük ezt a 

fajta képzési formát az ifjabb generációknak. Kívánunk hát kellemes időtöltést a Tarisznya olva-

sásával! 
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PEDAGÓGUSAINK TOLLÁBÓL… 
A PAPÍRSZÍNHÁZ FELHASZNÁLÁSA AZ OKTATÓ—NEVELŐ MUNKÁBAN 

 

Miben rejlik a papírszínház varázsa? Hogyan járul hozzá a gyermekek nyelvi-kommunikációs nevelésé-

hez? Hogyan segítik a papírszínházas foglalkozások a személyiségfejlődést? Hogyan építhetjük be ezt az 

ősi mesélési módszert az oktató-nevelő munkánkba?  

A papírszínház eredetének, történetének ismertetésén túl írásomban arra vállalkozom, hogy a papírszín-

ház pedagógiai hasznosságát, annak tanórai vagy tanórán kívüli alkalmazási lehetőségeit, módszertani 

kérdéseit mutassam be több éves tapasztalataim alapján.  

Története 

A papírszínház szó a „kamishibai” japán szóból ered, pontos jelentése „színházi játék papírból”. A pa-

pírszínház az első századokban használt japán mesemondó módszer volt, amely a korabeli buddhista 

templomokban terjedt el. Az itt élő buddhista szerzetesek papírlapokra festett képek, képtekercsek segít-

ségével adták elő a nevelő célzatú, erkölcsi tanulságot hordozó történetet. Eleinte a képeket papírteker-

csekre kézzel festették, rajzolták. Később a képeket fakeretbe helyezték, így született meg a mai papír-

színház ősi változata. A VIII. századtól a nyomdák megjelenésével a buddhista szerzetesek illusztrációk-

kal ellátott buddhista szövegeket kezdtek el nyomtatni. A XVII. századtól megjelenő nyomatok műfaji 

gazdagsága és széleskörű elterjedése igazolja a japán kultúra ikonográfiai és pedagógiai érzékenységét, 

hiszen a képi szemléltetés a hallgatóság figyelme felkeltéséül és fenntartásául, valamint az erkölcsi meg-

győzés eszközéül szolgált. Az illusztrációk korai megjelenése a japán nép kifinomult esztétikai ízlésé-

nek, vizuális kultúrájának maradandó bizonyítéka. A mai formájában ismert papírszínház a húszas évek 

végén jelent meg. A mesélők, az ún. gaitók kerékpáron járták a városokat, falvakat, és a mese mellé 

édességet osztogattak a mesét hallgató gyerekeknek. A papírszínház tehát a kultúra terjesztésének eszkö-

zéül szolgált a szegényebb lakósság körében. A második világháborúban a japán kormány propaganda-

eszközként vezette be minden japán óvodába és iskolába. A hatvanas években a televízió megjelenésével 

háttérbe szorult a papírszínház népszerűsége, viszont ma is „úgy tekintenek rá, mint nemzeti örökségük 

egyik fontos elemére.” 

A módszer Magyarországon is ismert volt. Az ún. képmutogatók művelték, akik a XIX. században a ma-

gyar vidékeket járva, japán elődeikhez hasonlóan, színes illusztrációkról meséltek különböző története-

ket a hallgatóság számára. 2009-től ismét népszerűvé vált a módszer a magyar óvodákban, iskolákban, 

különböző szabadidős gyerekprogramokban, játszóházakban, könyvtárakban, könyvvásárokban és köny-

vesboltokban.  
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Magyarországi népszerűsítésében nagy szerepet játszott a Csimota Kiadó, amely új, kortárs és klasszikus 

papírszínházas mesék kiadásával újra ismertté és közkedveltté tette ezt az ősi, több évszázados múltra 

visszatekintő nemzetközi hagyományt. 

Leírása 

A papírszínházas mesélés fakeretbe helyezett lapok segítségével történik, amelyek egyik oldalán illuszt-

rációk, másik oldalán a mese szövege található különböző jelölésekkel, utasításokkal. A lapok mozgatá-

sa balról jobbra történik, ellentétben a nyugati olvasás-hagyományban megszokott iránnyal. A képes-

könyvek nézegetésével szemben egészen más élményt nyújt a papírszínház. Ugyanis a lapok nincsenek 

rögzítve, mint a könyvek esetén. Így mozgatásával (ki- és behúzogatásával) megteremthető a mesélés 

dinamikája, mely a mesehallgatás élményszerűségének növeléséhez, az érdeklődés felkeltéséhez és fenn-

tartásához, az átélés izgalmának fokozásához, a színházi varázslat megteremtéséhez járul hozzá. Hason-

lóképpen sajátos szerepe van a keretnek a színházi élmény létrehozásában. „Egyrészt a nézők figyelmét 

fókuszálja, másrészt hasonló hatásmechanizmussal működik, mint a televíziók képernyője, megragadja 

és megtartja a figyelmet. A keret ajtajainak használatával tovább lehet fokozni az előadás színházi jelle-

gét, kinyitásával és becsukásával lehet jelezni a mese kezdetét és végét, zajokat lehet vele kelteni, illetve 

a képek bizonyos elemeit is el lehet rejteni általuk a hatás fokozása érdekében.” 

A papírszínház pedagógiai sajátosságai 

A papírszínház fogalmi körülhatárolásakor tisztáznunk kell néhány sajátosságot. Először is, ha a papír-

színházat a pedagógus valamely oktatási-nevelési cél elérése érdekében alkalmazza, akkor pedagógiai 

módszerről vagy eszközről beszélünk, függetlenül attól, hogy tanórán vagy tanórán kívül használja.  A 

papírszínház tárgyi valóságában pedagógiai eszköz, mely az ismeretek bővítésére, feldolgozására, ezen 

túl az esztétikai élménynyújtásban, erkölcsi nevelésben, a személyiség fejlesztésében játszik szerepet. 

Funkciójukat tekintve az oktatási eszközeit négy nagy csoportba osztjuk. Ilyen formán a papírszínház az 

oktatási eszközök első csoportjába tartozik. Ha viszont arra gondolunk, hogy bizonyos nevelési-oktatási 

tartalmak (szépirodalmi alkotások) tolmácsolása és feldolgozása céljából alkalmazza a pedagógus, bizo-

nyos tudatosan megválasztott eljárások felhasználásával, és módszertani, valamint didaktikai elvek be-

tartásával, akkor módszerként tekintünk rá. A didaktikai módszereknek számos funkcióját különbözteti 

meg a szakirodalom. Kétségtelen, hogy a papírszínház, mint módszer a megismerő módszertől, a nevelő 

és motiváló szerepig szinte valamennyi didaktikai funkciót képes betölteni. A papírszínház tehát az okta-

tó-nevelő munka komplex didaktikai módszere, mely egy egész sor eljárásból tevődik össze.  
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Alkalmazása lehetséges úgy tanórán, mint tanórán vagy iskolán kívül. A tanórai felhasználása elképzel-

hető az óra különböző mozzanatában: a figyelem és az érdeklődés felkeltésében, a tanultak átismétlése-

kor és felelevenítésekor, az új ismeretek feldolgozásában, vagy a rögzítés, ellenőrzés óramozzanataiban.  

A papírszínház felhasználása az óvodában 

A papírszínház a maga sajátos varázserejével olyan komplex módon hat a gyermekre, hogy szinte nélkü-

lözhetetlen eszközzé válhat az óvodai nevelésben. Az óvodai élet oldott légkörének megteremtésében, a 

folyamatos beszéd kialakításában, az irodalomhallgatásban, a különböző műveltségterületekhez kapcso-

lódó tevékenységekben, a nevelés és tanítás minden területén alkalmazható. Nevelő hatása a gyermekkor 

lélektani jellemzőihez, a gyermek érzelmi sajátosságaihoz illő formanyelvbe illeszthető. Mivel használa-

ta egy kollektív élményhez kötődik, olyan pozitív hatások dominálnak általa, mint a feloldódás, a közös-

ségi élmény átélése, a kommunikálás öröme, történetek megértése, az önbizalom növekedése, az össze-

tartozás erősítése. Ezen túl megmozgatja a képzeletet, befolyásolja az akarati tevékenységet, fejleszti a 

gondolkodást, elősegíti a figyelem és az emlékezet fejlesztését.  

A papírszínház az óvodai nyelvi-kommunikációs nevelés sajátos eszköze, ugyanis két érzékszerv bevo-

násával látási és hallási észlelési folyamatok kölcsönös felerősítésével lehetővé teszi a gondolkodás sok-

oldalú fejlődését. Az analízis, szintézis, összehasonlítás és elvonatkoztatás gondolkodási műveleteinek 

gyakorlása által lehetővé teszi az irodalmi szövegek dekódolását és megértését. Az a tény, hogy a papír-

színház alkalmazásakor a gyermek az óvónő meséjét képi síkon is követni tudja, lehetővé válik, hogy az 

óvodáskorú gyermek gondolkodásában, megismerési folyamatában a vizuális és auditív egyensúly pszi-

chológiai és pedagógiai törvényszerűségei érvényesüljenek. A papírszínház a képolvasás hagyományos 

módszerének mechanizmusára épül, a gyermek ugyanis a képeken ábrázolt cselekményt „olvassa le”, a 

tárgyak-személyek közötti kapcsolatok, összefüggések feltárására, az előzmények felidézésre, a követ-

keztetések levonására törekszik. „A vizuális kultúra mint olyan függvénye a verbalizációnak”- idézi 

Miklós Pált Dankó Ervinné a vizuális élmény és a beszéd fejlődésének összefüggéseit kutatva. Mivel 

óvodáskorban jelenik meg a szándékos figyelemmel kísért észlelés, fontos, hogy ebben a korban az óvo-

dai foglalkozásokon nagy hangsúlyt fordítsunk a képek, a vizuális élmények tudatos, beszéd útján való 

megközelítésének tanítására és gyakorlására. Amikor papírszínház segítségével mesélünk az óvodáskorú 

gyermeknek, a szemléletes gondolkodási folyamatába illeszkedő látványnak (képnek, illusztrációnak) a 

szöveg üzenetének felfogásában játszott könnyítő szerepét aknázzuk ki.  Ez a fajta mesélés tehát egy-

szerre elégíti ki a kisgyerek fokozott képigényét és az olvasáshoz szükséges elaborációs (belső képte-

remtő) képesség kiépüléséhez szükséges feltételeket.  
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Az óvodai anyanyelvi nevelés módszerei felől közelítve a papírszínház az irodalomhallgatás és a képek-

hez kapcsolódó módszerekkel áll szoros kapcsolatban. Megfelelő alkalmazása hozzájárul a 3-6 éves gye-

rekek egész személyiségének a fejlődéséhez. Mivel jól harmonizál az óvodáskorú gyermekek érési fo-

lyamataival, a beszédkészség fejlesztésén túl megfelelő alapot biztosít az irodalmi művek befogadásá-

hoz, a befogadói attitűd kialakításához. A papírszínházas foglalkozások serkenthetik az óvodásokat az 

önálló szövegalkotásra, a párbeszédes kommunikációra, ha ők maguk mesélnek. A verbálisan feldolgo-

zott vizuális információ a beszédkészség fejlesztésében, a beszéd színvonalának emelésében is fontos 

szerepet kaphat. A verbális szintű képfelfogás szempontjából az optimális perceptuális feltételeket min-

denekelőtt az illusztráció lényegre törő ábrázolásmódja, megfelelő terjedelme és élményközelsége bizto-

sítja. Mivel a papírszínházas mesék illusztrációit szakmailag elismert képzőművészek készítik, a műfaji 

sajátosságok figyelembevételével, hozzájárulnak a gyermekek vizuális neveléséhez, esztétikai ízlésük 

formálásához. Mindezeken túl az életkori sajátosságoknak megfelelően válogatott irodalmi alkotások, az 

óvodapedagógus magával ragadó bemutatása hatásosan fejlesztik a gyermekek empatikus képességeit, 

képzeletét. Az óvodáskorú gyermek mesetudata segítségével, a beleélés képességének köszönhetően em-

lékezetébe vési a mese jellegzetes nyelvi fordulatait, szövegrészleteit és a későbbiekben utánzó képessé-

ge révén ő maga is mesélővé válhat, így gyakorolva a nyelvi kifejezőkészséget, a beszédet, mely az 

anyanyelvi nevelés legfontosabb tantervi feladata ebben a korban.  

A kereskedelemben kapható papírszínházas mesék (Csimota Kiadó) képeit rangos képzőművészek il-

lusztrálják. A mesék ábrázolása a kiadók által felkért művészek egyedi alkotásai, tehát megformálásuk 

igényes, évezredek művészi tradíciójából építkeznek, motívumok, a színek, formák megalkotása mesz-

szemenően átgondolt. Azoknak a gyerekeknek, akik igényesen elkészített művészi alkotások által ismer-

kednek meg a képi kultúrával, esztétikai ízlésük, vizuális kultúrájuk fejletté válik. A Csimota Kiadó pa-

pírszínházas meséi sajátos képi világot mutatnak, melyek lényegesen eltérnek a könyves illusztrációktól, 

hiszen létrehozóik tudatosan alkalmazkodnak a színházi helyzetből eredő elvárásokhoz. Az aprólékos 

rajzok helyett a papírszínházas figurák határozott körvonalakkal, erőteljes kontúrokkal, élénk színekkel 

rendelkeznek, hogy távolabb ülő gyermekek számára is jól kivehetőek legyenek. A képeket nem zavarja 

meg a tipográfiai szövegtördelés, a lapokra helyezett alkotások a maguk eredeti nagyságukban pompáz-

nak a nézők előtt. A képek egymásutánja, játéka hasonlóképpen lehetőséget nyújt a dinamizmusból ere-

dő hatás előidézésében. Ebből kifolyólag az alkotó drámai hatást, humort is előidézhet a nézőben. Így 

beigazolódik M. Schuster véleménye a kortárs művészetek esztétikumáról, mely szerint „a kortárs mű-

vészet inkább az emberi érzelmeket kívánja mozgósítani, és inkább belátásra akarja késztetni” a nézőt.A 

papírszínház köré komplex foglalkozást építhetünk fel annak függvényében, hogy milyen célból alkal-

mazzuk. 
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 A papírszínházas foglalkozás lehetőséget biztosít a különböző módszerek ötvözésére. Kezdetben a rá-

hangolódást, az érdeklődés felkeltését szolgálja a beszélgetés, egy ének, egy didaktikai játék. A mesélés 

után levezetésképpen didaktikai játékok, mondókákat, népi gyermekjátékokat, különböző kézműves fog-

lalkozásokat vagy drámapedagógiai módszereket alkalmazhatunk. Akárcsak a hagyományos mesélésnél, 

módszertani követelmény, hogy ne elemezzük a gyermekekkel a mesét. A mesélés ceremóniáját viszont  

a papírszínházas mesélés előtt is be kell tartanunk. Az előadás alatt a hanghordozás, a kifejező beszéd, 

az átélést tükröző érzékletes előadás az élménynyújtás elengedhetetlen feltétele.  

A papírszínház felhasználása az iskolában 

A papírszínház-előadás a 6-10 éves gyermekek körében a kisebbekhez hasonlóan aktív érdeklődést vált 

ki. A kisiskolások az előadás során figyelemmel kísérik a történetet, megpróbálják előrevetíteni a törté-

net következő elemét, vagy kiegészítik saját képzeletükkel  a hiányzó részeket. A képek segítségével tör-

ténő irodalomhallgatás lehetőséget nyújt a tanulók értelmi, érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelésére. 

Ebben a korban növelhetjük a mesék terjedelmét, az életkori sajátosságoknak megfelelően, illetve a di-

daktikai feladat megvalósítása függvényében választjuk ki azokat a tanulási helyzeteket és módszereket, 

melyek a papírszínházas-előadást a mesélésen túl kiegészíthetik, és így komplex foglalkozássá szélesí-

tik. Kisiskoláskorban nemcsak az anyanyelvi órákon alkalmazhatjuk a papírszínházat, hanem más tantár-

gyak keretén belül is. Az érdeklődés felkeltése, vagy az ismeretek közös feldolgozása és rögzítése alkal-

mával is jó segítséget jelenthet. Az anyanyelvi kompetenciák fejlesztése ugyanis nem csak egy adott tan-

tárgy feladata, hanem több műveltségterületen átívelő interdiszciplináris követelmény. A papírszínház jó 

lehetőséget biztosít a tantárgyköziség megvalósításában, a tantárgyak integrálásában. A nyelv és kom-

munikáció műveltségterület tantárgyai közül az anyanyelvi nevelésen kívül az idegen nyelv órákon a 

papírszínház kitűnő alkalmat nyújt a nyelvhasználatra, egy-egy idegen nyelv gyakorlására. Az ember és 

társadalom műveltségterület számos kapcsolódási pontot mutat a mesék világával, ezért a papírszínház 

támpontot nyújthat a gyermekeknek a világ működésének megértésére, az emberek közötti kapcsolatok, 

az emberi viselkedés és magatartás elemzésére, interpretációjára, erkölcsi meggyőződések kialakítására. 

A papírszínház felhasználása iskolán kívül 

A papírszínházat nemcsak a tanórákon, hanem különböző iskolán kívüli tevékenységek alkalmából is 

használhatja a pedagógus, hozzájárulva az iskola és különböző kulturális intézményekkel való együtt-

működés megteremtéséhez. A különböző szabadidős foglalkozásokon, mint például múzeumi vagy 

könyvtári foglalkozásokon, könyvvásáron, iskola napokon és más eseményeken a papírszínház felhasz-

nálásával a pedagógus játékos és hasznos időtöltést biztosíthat a gyerekeknek.  
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A papírszínházas előadás néhány módszertani követelménye 

Ahhoz, hogy a papírszínházas mesemondás jól sikerüljön, előtte ellenőriznünk kell, hogy a lapok sorba 

vannak-e rakva. Célszerű a mesemondást megelőzően tükör előtt gyakorolni, hogy a képek kihúzásának 

ütemét össze tudjuk hangolni a mesemondás ritmusával. A képek mozgatásának ütemével ugyanis kü-

lönböző hatást érhetünk el a szöveg függvényében. A keretet helyezzük olyan helyre, ahonnan minden 

gyerek látja. Tanácsos egy kis asztalra tenni. A mesemondó ülve vagy állva mesélhet. A keret ajtajait 

szerre, lassan nyissuk ki, hogy megteremtsük a színházi hangulatot. Segíti a ráhangolódást, ha előtte egy 

mondókát, varázsszót mondatunk, énekelünk vagy hangszeren játszunk. A mesélésbe különböző hang-

hatásokat iktathatunk be. A társművészetekből kölcsönzött eljárások (bábozás, mozgásos játékok, zene) 

felerősítik a papírszínházi élményt. Annak függvényében, milyen hatást szeretnénk elérni, tudatosan és 

szakszerűen kombináljuk a hagyományos és korszerű didaktikai módszerekkel. A mesélést dráma- és 

mesepedagógiai módszerekkel, képzeletjátékokkal egészíthetjük ki. Saját elképzelésünk alapján tehetjük 

egyedivé a papírszínházas foglalkozást.  

Papírszínház készítése 

Módszerként a papírszínház kétféle változatban alkalmazható: hagyományosan, amikor a felnőtt mesél 

kész mesét a gyermekközönségnek, illetve rendhagyó módon, amikor a gyermekek készítik el saját pa-

pírszínházas meséiket, és adják elő gyermekeknek. Az utóbbi esetben maguk készítik el mese-

képsorozatot, majd a kész képek hátára írják a kitalált mese szövegét. Az így elkészített kamishibait az 

alkotók a társak előtt elő is adhatják. A közös papírszínház-készítés komplex alkotói folyamatot feltéte-

lez. Igényt tart a tanulók kreativitására, alkotóképességére, vagyis egy mese vagy történet kitalálására, 

majd a történet megfestésére. Egy ilyen jellegű folyamat nemcsak a kreativitásukat fejleszti, hanem a 

gondolkodást is, hiszen magába foglalja az esztétikai megismerés, valamint a gondolkodás számos mű-

veletét. Az irodalomelméleti ismeretek alkalmazásán túl, segít letisztázni, rendszerbe foglalni gondolata-

ikat, segítséget nyújt arra, hogy megragadják a mese egy-egy kulcsfogalmát, fejleszti a kreatív írást, il-

letve rajzolást. A papírszínház készítésének van egy pár szabálya, melyet nem lehet figyelmen kívül 

hagyni ahhoz, hogy ne maradjon el a várva várt hatás. A cél az, hogy a történet a hallgatóság számára 

érthető és élvezhető legyen. Alapvető követelmény a műhely munkafolyamatában, hogy előbb a képeket 

kell elkészíteni, és utána a szöveget megírni. Ehhez egy előzetes vázlat elkészítése a célszerű. Ismertetni 

kell a gyermekekkel a papírszínház működésének szabályait, azt, hogy a közönség, mindig a keret bal 

felén ábrázolt elemeit pillantja meg először, így az ábrázolt elemek iránya is ezt az irányt kell követnie, 

vagyis balról jobb fele haladnia. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a képeknek mindig egy jól látható  
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központi elemmel kell rendelkezniük, hogy a részletek távolabbról is értelmezhetőek legyenek. Az alko-

tó folyamat végén ne maradjon el bemutató, hiszen a gyermekek számára a legnagyobb ajándék a munka 

sikeres bemutatása.  

 

Makkai Kinga pedagógiatanár 
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ÍGY TANÍTUNK MI… KÉPZŐSEINK TEVÉKENYSÉGEIBŐL 
TAPSI REJTÉLYES HAZAJUTÁSA 

 
Találkoztatok már valaha Tapsifülessel? Őszintén szólva, én sem hittem volna, hogy egy esős októberi 

reggelen, amikor a fák levelei már javában dús pompába voltak öltözve, szembemegyek vele. De mégis 

megesett a nem is akármilyen találkozás. 

 Kezdetben nem volt hajlandó társalogni velem, de egy kis unszolás meghozta a sikert és meg-

eredt a nyelve. Elmesélte hogyan kóborolt el otthonról, illetve, hogy mennyire szeretne újra szerető csa-

ládja körében lenni. Nem hagyhattam csak úgy ott és mivel nem máshova, mint a „Tudor Vladimirescu” 

Általános Iskola I.C. osztályába tartottam, amiről tudni kell, hogy roppant segítőkész és szorgos gyere-

kek egyesülete, megígértem neki, hogy hazajuttatjuk, bármi áron. A történetet természetes módon, azon 

nyomban meg is osztottam a tanulókkal és egy matematika ismétlő és rendszerező óra keretén belül, 

melynek témája összeadás 0-tól 30-ig egységrend átlépése nélkül volt, sikerült Tapsit szerettei körében 

tudni. Ám, ez nem volt egyszerű feladat. Furfangos voltához híven, a mindig vígan szaladgáló, répát 

kedvelő bájos idegen már az óra elején egy  játékra hívta a naprakész diákokat. A próbatétel, mely ked-

vet hozott, mosolyra fakasztott és izgatottságot szült azért volt fontos az ismeretlen felbukkanó számára, 

mert szeretett volna megbizonyosodni afelől, hogy a hazajuttatása, kétségbevonhatatlanul biztonságban 

fog végbemenni. 

  Kezdetben, 0-31-ig kellett elszámoljak, a következőképpen: felszólított valakit, ő elkezdte a szá-

molást, majd mikor azt mondta „STOP”, az illető befejezte és az folytatta, akire rámutatott. Ezzel nem 

csak a már meglévő tudásuk, de a figyelmük is fejlesztette. Kérdéssorozatát folytatva, megtudta melyek 

a páros és páratlan számok, de nem elégedett meg ennyivel, fel is soroltatott néhányat. Hogy izgalma-

sabbá és élménydúsabbá varázsolja a tevékenységet, csoportokra osztotta a fiúkat és lányokat, majd bi-

zonyos kérdéseket csak egyik félhez, majd a másik félhez intézett. Kialakítva a versenyhelyzetet, min-

den adott volt ahhoz, hogy bonyolultabb szintre emelje a játék menetét.  Eszébe jutottak egyjegyű és két-

jegyű számok. Azokhoz hozzáadott egyjegyűeket, de az eredményt sosem tudta hibavétés nélkül meg-

mondani. Szerencsére akadt az osztályban néhány zseni, aki nem Tapsihoz hasonlóan számol fejben, így 

ők boldogan javították ki a téves megoldásokat.  

A témabejelentést követte a tényleges útra kelés, mely az anyag feldolgozását ölelte fel. Egy tér-

kép segítségével, mely különböző akadályokat tartalmazott, diktáltuk Tapsinak a tempót és iramot. Az 

első torlasz, mely áthágásra várt, egy hídon való átkelés volt. A háziasszony csak akkor adott engedélyt 

annak átszelésére, ha a kezében lévő káposztából a kalandvágyó kisbarátunk levest főz. Nem egy szok-

ványos elkészítési módot kell elképzelni, mert a mi esetünkben akkor vált ízletes eledel a zöldségből, 

amikor mi a levelit lebontogatva megoldottuk egyesével a rajta található feladatokat.  
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Tapsi egyenként kihívta a gyerekeket a táblához és ott oldatta a kiszámítandókat. Aki éppen nem 

számolt az osztály előtt, az ellenőrként figyelte a társa munkáját és szorgosan írta a füzetébe a megoldá-

sokat. Mivel Tapsifüles már jól beazonosította a hazafele vezető utat, nem maradt hátra más, mint annak 

rögzítése. Ehhez egy mókás feladatlapot készített, melyet egyénileg oldott meg minden segítőkész tanu-

ló, majd azt közösen is leellenőrizték, ezzel túljutva a sűrű erdőn, melyet az erdész szigorú tekintettel, 

hűségesen őrzött. Unalmasnak vélte az egész napi padban ülést, így egy olyan feladattal állt elő, mely-

nek megoldása nem csak komoly agyműveletet igényelt, hiszen ezzel az utolsó gáton is átkelhettek, de 

lehetőséget is adott a tanulóknak, hogy megmozgassák végtagjaikat. Gyors ütemben, ki is hívta őket, 

hogy az egyénileg kijelölt feladatok eredményeit a hatalmas szőlőgerezdek belsejébe is bevéshessék. 

Hazajutva, hitetlenkedve bámult maga elé, így házi feladatot hagyott fel, hogy még véletlenül se felejt-

sék el a közös izgalommal telített kalandot.  

Az eszközök kiválasztását az évszak és a mesefigurák ihlették. Így számoltak az óra elején fris-

sen szedett piros almákkal, melyet kézzel fonott kosárban tárolt útja során Tapsifüles, főztek levest ká-

posztából, végeztek agyműveletet szőlőgerezddel, nem utolsó sorban, oldottak izgalmas feladatlapokat 

Mickey Mouse-szal. A módszerek közül az utasítás, magyarázat, beszélgetés, gyakorlás, 

problematizálás, értékelés volt alkalmazva, mely megfelelt az óratípusnak, illetve annak követelményei-

nek.  

Az értékelés mozzanatában Tapsi megjegyezte, hogy számára zavaró volt a lárma, mely végigkí-

sérte az óra menetét. Ennek ellenére voltak csendben dolgozó diákok és azokat elégedetten jutalmazta 

meg kedvenc eledelével, mely nem más volt, mint a sárgarépa.  

Összességében, az órán sikeresen meg tudtam valósítani a feltett céljaim. Elértem, hogy a gyerekek izga-

lommal és szívesen vegyenek részt az aktivitásban, kialakítva a versenyszellemet, akarni vágyást és tel-

jesítményvágyat, folyamatosan motiválva őket. A céljaimnak eleget téve, játékosan, Tapsi társaságában 

nemcsak az összeadást gyakoroltattam be, hanem fejben számolást, páros, illetve páratlan számokat fé-

sültem át. Emellett, magasabb szintre emeltem a már letisztázott anyagot, pontosítottam a felmerülő hiá-

nyosságokat, begyakoroltatva azokat. Mindezt, az osztály előkészítése, a házi feladat ellenőrzése, az ér-

deklődés felkeltése, a téma bejelentése, az anyag feldolgozása, annak rögzítése, visszacsatolása, vala-

mint a házi feladat kijelölése, nem utolsó sorban az értékelés mozzanatai keretén belül teljesítettem. Bát-

ran elmondhatom, hogy nem volt egyszerű dolgom elsősökkel egyéni és csoportmunkát véghezvinni, az 

életkori sajátosságoknak megfelelő légkört megteremteni. Tapasztalattal a tarsolyomban, kijelenthetem, 

hogy kisebb gyerekekkel sokkal nehezebb dolga van egy pedagógusnak, mint nagyobbakkal. Nemcsak 

azért, mert varázserővel kell bírjon a nevelő, hanem azért is, mert bűbáját kreatívan és gazdaságosan kell 

hasznosítsa, kiaknázva minden lehetőséget, ami egyénileg és együttesen rejlik a gyerekekben.  
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Úgy gondolom, hogy maximálisan kihasználtam a nevelési lehetőségeket, aktív, dinamikus órát tartva, 

állandóan mozgósítva, munka elé állítva a csemetéket, újabbnál, újabb feladatokat alkalmazva.  

Nagy Anita XII. C  
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A VARÁZSLATOS MIKULÁS—SZÁN 

 
Utaztál már valaha a Mikulás szánján? El kell mondanom, hogy nekem nem is olyan régen lehetőségem 

volt ezt megtenni.  

 December 5-én az anyanyelv és kommunikáció vizsgatanításom, melynek a „Tudor 

Vladimirescu” Általános Iskola I.C. osztálya adott helyet, esélyt kínált arra, hogy a szorgos kis diákok-

kal segíthessünk a kedves öreg Télapónak kiszállítani az ajándékokat. Mindezt egy ismétlő és rendszere-

ző óra keretén belül, melynek témája olvasási gyakorlatok a tanult betűkkel volt. Mikor megkaptam az 

óra tárgyát, első hallásra nagyon megijedtem és azon kezdtem el gondolkozni, hogy ezzel vajon mit is 

kezdhetnék, hiszen az ábécé fele sem volt a gyerekek tarsolyában. Emellett, szem előtt kellett tartanom 

azt a tényt is, hogy a játékosság kell az órám központjában álljon, ahhoz, hogy a tanulás ne váljon egy-

hangúvá, az ifjoncok szívesen vegyenek részt az aktivitásban, valamint mindaz, ami ott elhangzik és 

gyakorlatba van ültetve, meg is maradjon, kellőképpen rögzüljön. Ebben a tudatban elkezdtem doku-

mentálódni: megvizsgáltam a gyerekek tankönyvét, lehetséges feladatok után kutattam az internet széles 

világában, illetve felidéztem a hospitálásaim során megfigyelt, jónak bizonyult feladatokat. Összevetve 

mindezt a tapasztalataimmal, szabadjára engedtem a képzeletem és hosszas szárnyalás után, megszüle-

tett az óra, teljes egészében, tartalmazva módszereket, eljárásokat, követelményeket, nem utolsó sorban 

a didaktikai eszközöket. Eleget téve az óra típusához tartozó követelményeknek,  az utasítás, a magyará-

zat, a problematizálás, a beszélgetés és az értékelés módszerét véltem a legjobbnak a követelményeim 

kivitelezéséhez. A gyerekek el kellett tudják mondani a mindenki számára ismert Miki-Miki-Mikulás 

mondókát, eddigi ismereteik alapján meg kellett tudják mondani, hogy mit is ünneplünk december 6-án, 

ki kellett keressék a betűrácsból a szavakat, meg kellett határozzák azt a szót, amelyik a legtöbbször for-

dult elő a rácsban, fel kellett sorolják a történet szereplőit és azok cselekedeteit, meg kellett találják a 

szövegben az összes olyan szót, ami a tanult betűkből áll, be kellett ékeljék a hiányzó betűket a monda-

tokba, fel kellett olvassák az óra során megismert szavakat, illetve sorolják az eddig elsajátított betűket. 

Nem ütköztem nehézségekbe az eszközök kiválasztásánál, illetve azok elkészítése során, hiszen az első 

félévi gyakorlat, elegendő volt ahhoz, hogy az óra típusnak és a gyerekek életkori sajátosságainak meg-

felelően jól megválasszam azokat. Egy térkép mely egy kicsi falut ábrázolt, a Mikulás ládája, levelei, 

varázspálcája, valamint, zsákja, illetve néhány izgalmas és érdekfeszítő feladatlap elegendő volt ahhoz, 

hogy az elsősöket a Mikulás szánján röpítve, teljesen levegyem a lábukról és ösztönözzem őket arra, 

hogy örömmel szállítsák ki az ajándékokat. 

Mindazt mindannyian tudjuk, az iskolának első évét járó diákokkal nem egyszerű feladat a tanu-

lás, így az évszak, a tél sajátosságainak megbeszélése és a mondóka elmondása után, egy végtagokat 

megmozgató játékkal indítottam az órám, hogy biztos legyek afelől, hogy csillogó, kíváncsi  szempárok  
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fognak rám meredni az érdeklődés felkeltése alatt. Ennek megvalósításához elmeséltem a Miku-

lás segítői rangom. Megosztottam velük, hogy bizony én is azon asszisztensek közé tartozom, akik egész 

évben figyelik a gyerekek tevékenységét, megítélik annak jó, adott esetben rossz voltát és annak függvé-

nyében készítik el számukra az ajándékokat, esetleg virgácsokat. Ezt követően, felolvastam az első, ma-

ga a kedves öreg által megírt levelet. Már csak hab volt a tortán az a közleményem, miszerint a 

„hintóján” fogunk szállni, mialatt  kézbesítjük a csomagokat. Ám, akárcsak a Télapónak, nekünk sem 

volt egyszerű feladat az ajándékok kiosztása. Bizonyos próbák áthágása volt szükséges ahhoz, hogy 

mindez megvalósuljon. A Mikulás levelei végig diktálták a tempót és iramot, így az óra végén sikeresen 

elmondhattuk magunkról, hogy az összes csomag gazdára talált, nem kell többé a legkedvesebbnek azon 

gondolkodni és fáradozni, hogy öreg volta miatt, hogyan is fog eljutni mindenkihez, örömet szervezve 

minden jó gyereknek.  

Természetes módon, problémahelyzetek minden órán vannak és ez alól az enyém sem volt kivétel. Azok 

megoldása azonnali, határozott és a szituációnak megfelelő reakciót követel. Ezek függvényében vála-

szoltam meg azt a kérdést, hogy:  

„-Miért szállít Balázs másodszor ajándékot, ha már egyszer volt lehetősége rá?” 

„- Azért, mert ő csendben ül és dolgozik.” – Érkezett a  felelet, mely annyira befolyásolta az osztály to-

vábbi tevékenységét, hogy a megjegyzést követően, mindenki igyekezett csendben és hatékonyan dol-

gozni. 

Az anyag feldolgozása tartalmazta azokat a feladatokat, amelyek a motiváció felkeltése után kerültek 

megoldásra. Igyekeztem minden gyereket szerepeltetni a táblánál, illetve valamilyen egyéni feladattal 

megbízni, mely során lehetősége van kibontakozni és megmutatni, hogy mire is képes. A szavak megta-

lálása a betűrácsban a következőképpen zajlott: mindenki megkapta a feladatlapot, de az a táblára is ki-

került nagyobb formátumban. Rövid egyéni keresés után, arra kértem őket, hogy a  kifüggesztett rácsba 

is karikázzák be a találtakat, így megosztva egymással ismereteiket, tovább bővítették azokat. Nem is 

kell mondanom, hogy azt se tudtam kit szólítsak. Egytől egyig szerettek volna megmutatkozni és az osz-

tály előtt aktivizálni. A Mikulás gyors dicséret után, a következőt kérte: hallgassanak meg egy történetet 

és figyelmesen követve annak menetét, válaszoljanak a segédje kérésére. A helyes feleletek megadása 

követte a harmadik kívánságot, mely óhajtotta a felolvasott mesében szereplő ismert mondatelemek be-

karikázását. Ennek lefolyása az első feladat módszerével volt azonos. A Mikulás negyedik vágya bizo-

nyult a legérdekesebbnek, ezt az is alátámasztja, hogy szinte magyarázat nélkül oldották meg a titkos-

írást, annyira kézenfekvő volt számukra. A rögzítést, mely során különböző olvasási módok váltották 

egymást, követte az értékelés. A Télapó megköszönte a segítséget és mivel ő soha nem hagyja jutalom 

nélkül a jó és szorgos gyerekeket, megjutalmazta őket egy kis finomsággal, mely a piros zsákjában rejtő-

zött a száguldás alatt és napjára is kiterjedjen. 
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Egy üzenetet azért még tartogatott az óra végére is, mégpedig, hogy ne feledjék segítői azt a tényt, mi-

szerint ő egész évben figyeli őket. Ennek tudatában, nem csak a közeledtével kell jónak lenni, tanulni és 

szót fogadni. Arra intette őket, hogy ez a fajta viselkedésmód az év többi hónapjára és napjára is kiter-

jedjen. 

Összegezve boldogan és elégedetten mondhatom el, hogy egy nagyon sikeres órát tudhatok ma-

gam mögött. Elértem  a kitűzött céljaim megvalósítását, a gyerekek érdeklődésének fenntartását, aktív 

részvételét a tevékenységen, illetve a mosoly és izgatottság az elégedettség és akarni vágyás megjelené-

sét az arcukon. Biztos vagyok benne, hogy olyan meghatározó élményekkel gazdagítottam őket, melyek-

re a következő Mikulásjáráskor is emlékezni fognak. 

 Ezen tevékenység is hozzájárult a tapasztalataim és ismereteim  bővítéséhez. Meghatározta a gyerekek-

hez való hozzáállásom, illetve döntő módon befolyásolta azt, hogy képes vagyok-e megbirkózni a peda-

gógusi feladatkörrel. A pozitív visszajelzések, bíztató mosolyok és bátorító szavak arról tanúskodnak, 

hogy oly módon lennék képes nevelni és növelni, mely kihatna a gyerek motivációjának nemcsak felkel-

tésére, de a további tanulásban, annak fenntartására is.   

Nagy Anita XII. C 
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MESEVILÁG 

 
A mesék minden gyerek életében fontos szerepet játszanak. Jelentős szerepük van a gyerekek értelmi és 

érzelmi fejlődésében, ugyanakkor a gyerekek könnyen azonosulnak a mesékkel és számos pozitív hatás 

észlelhető általuk. 

 Minden mesének megvan a maga szépsége és üzenete, éppen ezért érdemes részletesen tanulmá-

nyozni őket. Mi is hasonlóan cselekedtünk  a „Tudor Vladimirescu” Általános Iskola III.C osztályos 

gyerekeivel az anyanyelv és kommunikáció óra keretein belül. Az óra témája Rangáné Lovas Ágnes: 

Hoppá, baba született című meséjének az ismertetése volt. Nem ijedtem meg a feladattól, ellenkezőleg, 

lelkesen, rengeteg ötlettel a tarsolyomban láttam neki  a tervem megírásához. Mivel az óratípus ismeret-

közlő volt, igyekeztem olyan módszereket és didaktikai eszközöket alkalmazni, amelyek által sikerül 

mindvégig fenntartanom a gyerekek figyelmét és motivációját. Úgy döntöttem, hogy  a magyarázat, az 

ellenőrzés , a szemléltetés, a heurisztikus beszélgetés, az utasítás, a gyakorlás és az értékelés módszerei-

vel sikeresen megtudom valósítani a kitűzött céljaimat. Mivel egy mesével kellett dolgozzak, szabadon 

engedtem a fantáziámat és próbáltam játékossá varázsolni az órát. A tanórám célja többek között az volt, 

hogy a gyerekek megértsék miről is szól a mese és milyen üzenetet hordoz magával. Az órát 

légzőgyakorlatokkal indítottuk, ahol folytonosan és szaggatottan is egyaránt „s” és „f” hangokat ejtet-

tünk ki kilégzéskor. A gyerekek szívesen részt vettek ebben a rövid  bemelegítő gyakorlatban, így jó 

hangulattal kezdtük el a tevékenységet. Nyílván a házi feladat minőségi ellenőrzése sem maradhatott el, 

hiszen ez is egy feed - back a gyerek számára, fontos, hogy a pedagógus számon tartsa a gyerek munká-

ját és mindig ellenőrizve, adott esetben pedig, ha szükséges javítva legyen a házi feladata. Ezt követően , 

arra gondoltam,hogy még a mese elolvasása előtt jó lenne valami frappáns módon felkeltenem az érdek-

lődésüket. A választásom egy keresztrejtvényre esett.  

Tapasztalataim szerint, ez egy jól bevált módszer, a gyerekek nagyon élvezik és mindig azon versenyez-

nek ki tudja minél rövidebb idő alatt megoldani. Mivel a mese a családról, családtagokról szól, igyekez-

tem úgy összeállítani a keresztrejtvényt, hogy minden kérdés a témához kapcsolódjon illetve a megfejtés 

a család legyen. Annak érdekében, hogy minden gyerek számára jól látható legyen, illetve ahhoz, hogy a 

megoldások ellenőrzése gördülékenyen menjen, a keresztrejtvényt elkészítettem nagy verzióban is, majd 

a táblára függesztettem. Ez nem csak esztétikai szempontból volt eredményes, hanem, mint didaktikai 

eljárás is, hiszen így minden gyerek könnyen tudta ellenőrizni a munkáját. A jó hangulat fokozása érde-

kében Mikola Péter: A legjobb család a Föld kerekén című dalát hoztam el a gyerekeknek, egy aranyos 

videó társaságában pedig kivetítettem nekik.  

Mielőtt bejelentettem a témát, néhány kérdést tettem fel a gyerekeknek, továbbra is azzal a céllal, hogy 

ráhangolódjanak a tevékenységre.  
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A heurisztikus beszélgetés által érdekes és nagyon sokatmondó válaszok hangzottak el a tanulók részé-

ről. Olyan kérdésekre kerestük a választ, mint például, hogy miért fontos a család vagy milyen a jó a 

testvér. Mondanom sem kell, hogy minden gyerek buzgón jelentkezett és szerette volna megosztani a 

mondanivalóját. Volt akit azon az órán már többször is kihívtam a táblához, vagy lehetőséget adtam ne-

ki,hogy beszéljen, mire szembesültem a már megszokott, szinte elkerülhetetlen problémahelyzettel: 

„miért válaszolhat újra ő? „ Ilyen szituációban fontos a határozottság és a magabiztos válaszadás. A vá-

laszom, miszerint azt szólítom fel aki csendben és szépen ül, motiválta a gyerekeket, így próbáltak 

csendben maradni és szépen ülni, hátha ők lesznek a következőek akik megszólalhatnak. A gyerekek 

számára már nem volt újdonság, bizonyára rájöttek, hogy a családdal kapcsolatos témával fogunk az 

adott órán foglalkozni, azonban arról nem volt tudomásuk, hogy egy mesét is elfogunk olvasni.  

 A téma bejelentése hallatán, kíváncsi szemeket és mosolygós arcokat láttam, aminek nagyon örül-

tem. Minden ismeretlen szöveg esetében akadnak ismeretlen szavak, így mindenképp azok tisztázásával, 

magyarázatával szerettem volna kezdeni. Erre egy játékosabb módszert választottam. Egy borítékba el-

rejtettem a szavakat és azok jelentéseit összekeverve, majd ezt követően megkértem a gyerekeket, hogy 

segítsenek nekem abban, hogy megtaláljam a szavak helyes megfelelőjét. Ezt a feladatot a táblánál ol-

dottuk meg, így mindenki számára világos lett az ismeretlen szavak jelentése. Már minden gyerek türel-

metlenül várta az új mesével való találkozást, azonban a mese elolvasása előtt címjóslásra került sor. Eb-

ben az esetben is számos érdekes, kreatív válasz érkezett a tanulók részéről. A gyerekek izgatottan kér-

dezték, ha jó válaszokat adtak, mire ünnepélyesen bejelentettem, hogy most már tényleg sor kerül a me-

se elolvasására, így maradjanak türelmesek, hiszen hamarosan megtudják.  

Bemutató olvasás következett, ahol igyekeztem oly módon olvasni a mese szövegét, hogy felkeltsem a 

gyerekek figyelmét és ne váljon monotonná a hangulat. Ennek érdekében, megfigyelési szempontokat is 

kijelöltem. A gyerekek feladata az volt, hogy megállapítsák ki a mesélő. A bemutató olvasásnak nagy 

sikere volt, a tanulók még egy tapssal is megjutalmaztak. III. osztályban főképp nagyon fontos, hogy 

minden gyerek sokat olvasson, kialakuljon a folyékony olvasási készség. Éppen ezért nem is volt kérdés, 

hogy ők is elfogják olvasni a mesét, de nem is egyszer, hanem kétszer. Ebben az esetben is arra figyel-

tem, hogy ne váljon egyhangúvá a tevékenység ezen része, így különböző olvasási technikákat vetettem 

be. Először láncolvasással, majd  csillagolvasással haladtunk végig a mese szövegén. Szükség esetén 

kijavítottam a kiejtési hibákat, majd örömmel tudatosult bennem, hogy valóban figyeltek a gyerekek, 

hiszen gond nélkül megválaszolták a kérdéseket, amelyeket megfigyelési szempontként adtam ki. Arra 

is kellett figyelnem, hogy az órán elmondottakból, tanultakból a füzetbe is kerüljön néhány szó, így a 

tankönyvből egy kvíz-kérdéses feladatot oldottunk meg. A gyerekek nagyon könnyen megbírkoztak ez-

zel a feladattal, minden kérdést gyorsan és helyesen megválaszoltak.  
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Nagyon fontosnak tartom a tanórán elhangzottak rögzí-

tését, így egy didaktikai játékkal zártam a tevékenysé-

get. Egy dobókockát készítettem, minden oldalán egy-

egy kérdőszót találtak a gyerekek. A feladat az volt, 

hogy a kérdőszavak segítségével kérdéseket alkossanak 

a mese szövegével kapcsolatosan. Természetesen nem 

hagyhattam őket házi feladat nélkül, így az volt a fel-

adatuk, hogy otthon alkossanak mondatokat az ismeret-

len szavakkal és azok jelentéseivel. A legvégén pedig 

kiértékeltem az osztály órai tevékenységét, az ügyesebb 

gyerekeket mosolygós arccal jutalmaztam. 

Véleményem szerint egy sikeres tevékenységet tudhatok 

magam mögött, ahol sikerült megvalósítanom a kitűzött 

céljaimat, mindvégig fenntartottam a gyerekek érdeklő-

dését. Örömmel tudatosult bennem, hogy a gyerekek is 

legalább annyira élvezték a tevékenységet,mint én, a 

derűs mosoly az arcukon és a jókedvük bizonyítékul szolgált. Egy pozitív élménnyel maradtam, ugyan-

akkor pedig egészen biztos vagyon abban, hogy ez a tanóra is gazdagította a tapasztalataimat és megerő-

sített abban, hogy mennyire jó pedagógusnak lenni. 

Ferenczi Beatrix XII. C 
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SZABADIDŐ—SZERVEZŐSEINK TEVÉKENYSÉGEIBŐL 
KÉPESSÉGFEJLESZTÉS JÁTÉKOSAN 

Az iskolai munka segítője, kiegészítője lehet a szabadidős játékos tevékenység. Alapvető képességek 

fejlesztése, ismeretek rögzítése, motivációs tényezők alakítása által megkönnyíti a gyereknek a sikeres 

iskolai tevékenységet, a tanulást..Didaktikai játékok megtervezésével és gyakorlatba ültetésével próbál-

tuk meg gyakorlati tevékenységünk során az iskolai nevelő célokat játékos módszerekkel megv alósítani, 

a megszokott, hagyományos módszerek helyett változatos és élményszerű játékszituációt teremtve elérni 

a kitűzött célt. Néhányról mesélünk a következőkben. 

Mozgáskultúra fejlesztése játékosan (Szilágyi Klementina XI. D) 

A testnevelési tevékenységi terv írásakor minden alkalommal figyelembe vettem azt, hogy a kiválasztott 

játékok által a gyerekeknek sikerélményben legyen részük. Főképp ügyességi és gyorsasági játékokat 

készítettem elő, és  a csoportmunka volt mindenik fő szervezési formája. 

Első játékos testnevelési tevékenységem a Református Kollégium előkészítő osztályában tartottam. Kon-

centrációs játékkal kezdtem. Kilenc fős csoportokat alakítottam ki. A terem egyik feléből a gyerekeknek 

el kellett jutniuk a túlsó oldalra, ahol egy asztalon makarónik voltak elhelyezve. A gyerekek szájában 

egy spagetti szál volt. Az volt a feladatuk, hogy az asztalról óvatosan húzzanak fel egy szál makarónit a 

spagetti szálra. Minél többet sikerült összegyűjteni, annál nagyobb volt az öröm. Ezzel a játékkal bebizo-

nyították ügyességüket, kitartásukat. 

 

Csapatépítő játék következett. Mivel a Mikulásvárás hete volt, a játékom témáját  is igazítottam a heti 

tematikához. Minden gyerek kapott egy-egy Mikulás cipőt (A4-es lapra nyomtatott lábnyom), 

elmeséltem nekik, hogy a Mikulás szarvasai elfáradtak, és segítenünk kell neki, hogy a gyerekek ajándé-

kai célba érjenek. A feladatunk az volt, hogy segítsünk a Mikulás bácsinak átjutni a folyón. A gyerekek 

sorban állnak, mindenki a cipőt ábrázoló lapot elhelyezi a lába alá. Egy lap az utolsó gyerek háta mögött 

üresen áll. Játék kezdetekor az utolsó gyereknek fel kell emelnie a háta mögött levő lapot, és kézről kéz-

re, magasba nyújtott karral előre kell adogatni, majd a legelső gyerek maga elé helyezi, és egyet előre 

lép. Így halad előre a sor a folyóig, átsegítve a Mikulást. Csak úgy tudnak eljutni a célig a gyerekek, ha 

összedolgoznak, figyelnek egymásra.  

Sikeres tevékenység volt, a gyerekek együttműködtek, az arcukon látható volt a törekvés, az izgalom és 

a vágy, hogy segítségére lehessenek a Mikulásnak. 
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Természeti jelenségekről játékosan (Toth Robert XI. D) 

2019. november 12-én a Református Kollégium első osztályában tartottam játékos tevékenységemet, 

amelynek témája "A szél" volt. Sokat gondolkodtam, hogyan irányítsam az elsős gyerekek figyelmét 

erre a természeti jelenségre úgy, hogy élmény legyen neki a játék, és alapvető fogalmakat, természeti 

jellemzőket érzékeltessek, szemléletessé tegyek, rögzítsek a játék során. 

 

Az osztályteremben az asztalokat és a székeket félre taszítottuk, körbe helyeztük, a terem közepén üres 

tér maradt. Találós kérdéssel irányítottam a gyerekek figyelmét a témára, majd egy mozgással kísért 

mondóka, a "Fújja szél a fákat" következett. Az első játékom a Lufifújás volt. Ismertettem a játék szabá-

lyait: minden gyerek kap egy lufit, amit megadott jelre fel kell dobni, és minél több ideig a levegőben 

kell tartani anélkül, hogy egyetlen testrészükkel is hozzáérnének. Akinek leesett a lufija, vagy hozzáért, 

az kiesett a játékból. Akinek a legtovább sikerült a kifújt levegővel magasban tartani a lufiját, az nyert. 

Nagyon jó hangulat alakult ki, a gyerekek versenyeztek is, de a kiesett gyerekek szurkoltak a még játék-

ban levőknek, örültek egymás sikerének. A legkisebb gyerek lett a nyertes.  

Második játékom a "Pohár a szélben" nevezetű stafétajáték volt. Két csoportra osztottam a gyerekeket. 

Két műanyagpoharat kötöttem két kifeszített zsinórra. A poharakat végig kellett vinni a  zsinóron a kifújt 

levegő segítségével, majd visszahúzni, hogy a következő gyerek indulhasson. A két csapat versenyzett, a 

csoporttársak szurkoltak egymásnak, és sokat nevettek.  

Záró mozzanatként hanggal és kézmozdulattal utánoztuk a lágy szellőt, az erős szelet, a hurrikánt, a tor-

nádót. 

  



20 

Zenei képességek fejlesztése játékosan (Gólya Paulina Klementina XI. D) 

 

A téli ünnepkör, a Mikulásjárás hagyománya volt a zene tevékenységem témája.  

Képzeletbeli téli táj megidézésével kezdtük, bemelegítő légző gyakorlatunk során a téli szél hangját utá-

noztuk, majd tenyerünkbe kis hópihét képzeltünk, melyet kisebb, majd nagyobb levegő kifújásával elfúj-

tunk. A hópehely elfújása után pedig Mikulás hangját (Hó-Hó-Hó!) hallattuk. Tél-Tél-Télapó! - énekel-

tük mélyebb, majd egyre magasabb hangon, így melegítettük be a hangszálainkat. 

Találós kérdés, majd mondóka következett a Mikulásról. A mondóka ritmusát eltapsoltuk először lassan, 

majd egyre gyorsabban, majd a hangerő váltakozásával játszottunk, kezdetben nagyon halkan, alig hall-

hatóan, majd egyre hangosabban mondtuk a mondóka szövegét.  

A táblára felrajzolt puttonyba, Mikulás zsákjába helyeztük el a mondóka ritmusképletét nyalókák segít-

ségével: a kis nyalóka a TI ritmust, a nagy nyalóka a TÁ ritmust jelképezte. A mondóka ritmusát kirakva 

megtöltöttük a Mikulás puttonyát édességgel. 
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A Mikulás, Mikulás című dalt eltapsoltam, az eltapsolt ritmus alapján kellett felismerniük a gyerekeknek 

a dalt. Ez egy kicsit nehezebben ment. Bemutató éneklés, majd közös éneklés következett. A dalt egy 

játékkal próbáltuk rögzíteni, megjegyezni: egy magánhangzót mondtam, és akinek a nevében szerepelt a 

megnevezett magánhangzó, azok egyet előre léptek a körben, és nekik kellett elénekelniük a dalt. Né-

hányszor így énekeltük el, és mikor mindenki jól tudta már az éneket, akkor változtattam a játékszabályt. 

A megnevezett magánhangzóval kellett elénekelni a dalt, mindenik magánhangzót a megnevezett hangra 

cserélve. Bemutattam nekik "i" hanggal énekelve a dalt. A gyerekek rájöttek arra, hogy egyes szavak 

más magánhangzóval egészen más értelmet nyernek, például a "vár" helyett "vér"-t kellett mondani. A 

keletkezett értelmetlen, vagy teljesen más értelmet nyert szavak vicces, humoros szituációt teremtettek, a 

gyerekek kedvelték a játékot. 

 

Záró mozzanatként körbe ültünk, és mindenki elmondhatta, milyen élmény volt együtt játszani. A Miku-

lás puttonyában levő nyalókákat kiosztottam, és egy-egy színezőt is hazavihettek a gyerekek. 
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KÉTNAPOS KALAND AZ ELVARÁZSOLT KASTÉLYBAN 

 
2019. november 9-10-e között immár harmadik alkalommal került sor a Creactivity Egyesület által szer-

vezett országos gyerekfesztiválra “Kétnapos kaland az elvarázsolt kastélyban” címmel. Varázslatos, me-

sebeli kalandra hívta a rendezvény szervezője és lebonyolítója, a Creactivity Egyesület elnöke, Gál Csil-

la a 6-12 éves gye-

rekeket. Már har-

madik éve a Peda-

gógiai Főgimnázi-

um diákjai önkén-

tesként segítik a 

rendezvényt, be-

kapcsolódva a gye-

rekfoglalkozások 

megtervezésébe és 

levezetésébe.  

Az idén a fesztivál 

helyszíne a Sapien-

tia Tudományegye-

tem volt. 6-12 éves 

gyerekek jelentke-

zését vártuk, a foglalkozások, a játékok ezt a korosztályt célozták meg, számukra volt érdekes, izgalmas 

a felkínált játéksor.  

 

Meglepő módon idén más országokból is jelentek meg gyerekek, mint például Magyarországról és Ang-

liából is voltak részvevők. A megvalósításban aktívan közreműködtek a pedás önkéntesek és az egyesü-

let munkatársai. A már hagyománnyá vált rendezvény idén is lehetőséget nyújtott a játékos tanulására, 

mókázásra, valamint a határtalan szórakozásra. A szülőkre is gondoltunk, a szülőmegőrzőben, a Sapien-

tia egyetem első emeletén kialakított helyiség lehetőséget nyújtott a felnőtteknek kávézásra, beszélgetés-

re, ismerkedésre, és ha kedvük támadt megpillantani gyerkőcüket, csak annyi volt a teendőjük, hogy az 

erkélyről lepillantsanak. A fesztiválon résztvevő gyerekek rengeteg felkínált játéklehetőség közül vá-

laszthattak, úgynevezett játékállomásokon próbálhatták ki az ügyességüket, talpraesettségüket, kéz-

ügyességüket és kreativitásukat. Igazi kaland volt a gyerekek számára az úgynevezett nagy játékban való 

részvétel, ilyen volt például a „Kreatív mesehősök”, „Varázsló tanoda”, „Varázslatos kincskeresés” és  

„Az elvarázsolt tőzsde”.  
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A játékos tevékenységek 10-től 18 óráig zajlottak, lehetőség volt étkezésre a Sapientia Egyetem éttermé-

ben, valamint pihenésre is a Szundi-motelben.  

Mindkét nap rengeteg fellépő csoport  (különböző tánccsoportok, sportmutatványok) tette színesebbé a 

fesztivált.  

 

A rendezvény célja, hogy elszakítsuk a gyerekeket a számítógép, telefon és internet vonzásköréből, hogy 

olyan játéklehetőséget kínáljunk nekik, amelyek által kapcsolatba kerülnek egymással, szocializálódnak.  

Sikeres rendezvény volt a gyerekfesztivál, számunkra pedig lehetőség a tapasztalatszerzésre, az együtt 

csoportban elvégzendő feladatok gyakorlására.  

Bodoni Mátyás, Toth Timea X. F 
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HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁBOR 
Nyáron részt vettem az Educational Reborn Alapítvány által szervezett hagyományőrző táborban, a Ma-

ros megyei Geges községben,  messze a város zajától. Ez tökéletes hely arra, hogy a gyerekeket elszakít-

suk egy pillanatra az internet világától. A táborban 7 és 14 év közötti gyerekeket vártunk, viszont a vé-

gén pár kisebb testvér is megjelent. 

Általában minden napot reggeli tornával kezdtünk, majd a reggeli után kezdődtek az igazi programok: 

különböző játékok, kézműves foglalkozások, közös főzőcskézések, táncoktatás és az íjászkodás. A fiú-

kat alig lehetett elszakítani az íjuktól, a lányok meg még lefekvés előtt is horgoltak. Számos szabadidős 

nevelő jellegű tevékenység alapelvét láthattam gyakorlatban megvalósulni. Például a tevékenységek so-

rán az önkifejezés biztosításának az elve érvényesült, amikor a gyerekek pólót festettek, vagy éppen a 

rongybabájuk ruhatárát tervezték. Az alkotásvágy kibontakozásának elve is teljesült, mivel a gyerekek, 

főleg a lányok, állandó jelleggel ruhát varrtak a rongybabáiknak, és túlzás nélkül méretes köteleket hor-

goltak, akkor is amikor már nem ez volt a feladat. Az élményszerűség elve azért valósult meg, mert sok 

gyereknek ez volt az első tábora, így nagy hatással volt rájuk, valamint nagyon sok új dolgot tanultak, 

amit máshol csak nehézkesen tapasztalhattak volna meg. 

A nyáron ez már a harmadik tábor volt, amin részt vettem, és észrevettem magamon, hogy sokat változ-

tatott rajtam és a gyerekekkel való viszonyomon. Az elején köztem és a táborozók között tanár-diák kap-

csolathoz hasonló volt a viszony, de a harmadik tábor végére rájöttem, hogy ezen változtatnom kellene, 

így barátokként tekintettem rájuk, és elkezdett beforrni a köztünk lévő szakadék. Itt jött az a fordulat, 

hogy a táborra már nem kötelességként, hanem szórakozásként tekintettem.   
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Együtt szórakoztam a gyerekekkel, esténként meghallgattam, ahogy a lányok a hercegeikről mesélnek, 

voltak közös titkaink, vicceink, együtt élveztük a tábort. Miközben barát voltam a gyerekekkel, próbál-

tam közben megtartani egy kis távolságot, hogy nehogy a résztvevők fejébe szálljon a kedvesség, és a 

végén ne hallgassanak rám. Nehéz az egyensúlyt megtalálni a barátság és a szigor között. Bár nagyon 

sokat fejlődött a köztem és a gyerekek közti kapcsolat, valamint változott az én hozzáállásom, érzem, 

hogy ezt van hova tovább fejleszteni, és törekedni fogok, hogy sikerüljön is. 

*** 

Az Educational Reborn Egyesület által szervezett élménytábor gyerekbarát, csendes, nyugodt környezet-

ben zajlott, ami megfelelő egy gyerektábor szervezésére. Hogy a gyerekek jobban érezzék magukat a 

táborban, feldíszítettük az udvart, hangulatosabbá tettük, különböző játékoknak készítettük elő a terepet.     

Az élménytábor során arra törekedtünk, hogy a gyerekek érdekes játékok által ismerkedjenek a termé-

szeti környezettel, állatokkal, növényekkel, és maradandó baráti kapcsolatokat alakítsanak ki.  

A gyerekek életkora 6-13 év között volt. A táborban 28 gyerek vett részt. Minden reggel tornával kezd-

tük a napot. Majd délelőtt és délután következtek a szervezett tevékenységek: készítettünk álomfogót, 

pólót festettünk, kézműveskedtünk, ügyességi játékokat játsztunk, közös főzésben vehettek részt a gye-

rekek.  

A műhelyfoglalkozások mellett kirándultunk, szekereztünk. A kirándulásokon több csapatépítő játékot 

játszottunk: pl. a gyerekek csa-

patban dolgoztak, az volt a fel-

adatuk, hogy fűből egy madár-

fészket építsenek, amibe ha egy 

méter magasságból beledobunk 

egy tojást, nem törik össze. Szá-

momra ez a tábor kiváló lehető-

ség volt tapasztalatot gyűjteni, 

emellett nagyon jól éreztem ma-

gam. Rájöttem, hogy elengedhe-

tetlen, hogy minél jobban megis-

merjük a gyerekeket, minél több 

időt töltsünk velük, mert így ők is felszabadulnak, nyitottabbak lesznek. Ennek tudatában várom a követ-

kező gyerektábort.  

 

Kelemen Anna, Somodi Noémi X. F 
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BICIKLITÁBOR 

 
A Forcamp Egyesület 2019 augusztusában 

biciklitábort szervezett. A hegyekben való 

bringázásra az augusztusi hónap időjárását 

tartják a legideálisabbnak. Segítőként vettem 

részt a táborban, én Marosvásárhelyről indul-

tam 20 gyerekkel vonattal Maroshévíz felé, 

ahol a tábor központja található. A gyerekek 

biciklijét egy terepjáróval szállították a hely-

színre. Miután leszálltunk a vonatról, egy 20 

perces séta várt ránk a táborhelyig. Megér-

keztünk a Farkaslak menedékházhoz, ami egy 

tágas, két emeletes, 28 férőhelyes épület, két 

ebédlővel, 7 hálószobával, egy tágas játszó-

térrel és egy még tágasabb udvarral, amely 

nagyon sok lehetőséget nyújt mozgásos játé-

kok levezetésére is. A táborban összesen 35 

gyerek volt, 10-18 év közötti gyerek, fiatal. 

Odaértünk a menedékházhoz, ahol a gyere-

kek elfoglalták helyüket a szobájukban, egy 

30 perces pihenő után köszöntöttük őket, is-

merkedtünk. és megismertük őket név szerint. 

Másnap reggel 7-kor keltünk, és elmentünk 

egy egyszerű biciklitúrára. Ezen a túrán fel-

mértük a gyerekek tudását, erejét és kitartá-

sát. Visszaérve az egyik kedvenc játékomat 

játsztuk, ami az általam levezetett japánfoci 

volt. Ezután jött egy felkészítő jellegű tevékenység, ahol az újraélesztést, a belső gumicserét és a bicikli-

túrához szükséges kellékek sorát tanulták meg. Következő nap egy jó kis reggeli torna után újra biciklire 

ugrottunk, és egy újabb túra várt ránk a Kőgombákig. A Kőgombáknál gulyást készítettünk, miután jól-

laktunk, visszamentünk a táborhoz, és megbeszéltük a másnapi programot. Úgy döntöttünk, hogy a gye-

rekek megérdemelnek egy kis pihenést, ezért elmentünk strandolni velük a Bánffy Fürdőhöz. 
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Másnap bepakoltunk, a bi-

cikliket felraktuk a terepjáró-

ra, én a terepjáróval mentem 

haza, míg a társam a gyere-

kekkel vonattal. Marosvásár-

helyen a vonatállomáson 2 

órát vártam, hogy megérkez-

zenek a gyerekek, eközben 

vigyáztam a mellettem lévő 

15 biciklire. A gyerekek na-

gyon jól érezték magukat, én 

meg mehettem haza pihenni .Nagyon élveztem a 2019-es biciklitábort, és szerintem sikerült elérni a cé-

lunkat is, mivel a gyerekek kimozdultak a komfortzónájukból, a technikai eszközeikről megfeledkeztek, 

és próbára tehették erejüket. A biciklivel bejárt táj is rendkívüli élményt nyújtott. 

Ferenczy Hunor X. F 

IttHON— HELYI KULTÚRTÖRTÉNETI ÉRTÉKEK NYOMÁBAN 

Az idéni pedagógiai gyakorlatunk során felfedeztünk párat városunk magyar vonatkozású szépségeiből. 

Meglátogattunk néhány kultúrtörténeti értékkel bíró intézményt, épületet, szobrot, teret, és azon gondol-

kodtunk, ezek a helyszínek hogyan válhatnak nevelő jellegű, élményszerű szabadidős tevékenységek 

helyszínévé. Első alkalommal a várban gyűltünk össze. Meglepetésünkre Bernády Györgytől kapott az 

osztályunk egy levelet, amiben arra kér minket, véleményünkkel, javaslatainkkal segítsünk neki a neve-

lés terén meghozandó reformintézkedések megfogalmazásában.  

Részlet Bernádynak a X. F-hez címzett leveléből: 

"Szakmai beszélgetésre hívlak benneteket, kedves X.F osztályos diákok, 2019. október 29-én délelőtt 11 

órára. Hogyan lehetséges eredményesen és élményszerűen tanítani napjaink iskoláiban? - erre a kérdés-

re keressük a választ.  Szaktudásotok és tapasztalatotok alapján megfogalmazott véleményetek alapkövét 

képezi majd korszerű és eredményes oktatási rendszerünk kidolgozásának. Megtisztelő jelenlétetekre, 

aktív részvételetekre számítok, tisztelettel, Marosvásárhely városálmodó polgármestere, Bernády 

György"  
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Az egésznek úgy láttunk neki, hogy utánajár-

tunk, hogy ki is az a Bernády György, hogy mit 

tett ő, és mit is köszönhetünk neki. 4-5 fős cso-

portokban dolgoztunk, telefonunkat használva 

információkat gyűjtöttünk Bernády személyé-

ről, munkásságáról. Majd megbeszéltük ezt. 

Folytatnunk kellett egy-egy gondolattal az aláb-

bi mondatot: "Hallottátok Bernádyról, 

hogy ....".  

Ezután lesétáltunk a Bernády szoborhoz. Szitu-

ációs játék vette kezdetét. Megérintve a szobrot, 

kihangosítottuk a városálmodó polgármester 

gondolatait. Bernády helyébe képzelhettük ma-

gunkat, s a szobor kezét megfogva hangosan is 

kimondhattuk az általunk elképzelt gondolatait. 

Majd látogatásunk céljára irányult figyelmünk, 

ottlétünk célja segíteni véleményünkkel, meglá-

tásainkkal a városvezetőt. Csoportokban kellett 

megbeszélni a Bernády által felénk intézett kérdést: "Hogyan lehetséges eredményesen és élményszerű-

en tanítani napjaink iskoláiban?", majd a Szakértői köpenyt magunkra öltve megfogalmaztuk gondolata-

inkat, tanácsainkat, észrevételeinket a mai oktatási rendszerrel kapcsolatosan. A beszélgetést követően 

sétára indultunk, érdekes időutazásra. A XIX. 

századi Marosvásárhely főterének látképével a 

kezünkben összehasonlítottuk az akkori város-

képet a maival. Érdekes volt látni, hogy meny-

nyit változott a hely, hogy milyen épületeket 

bontottak le, és melyek állnak ma is rendületle-

nül az idővel dacolva. Szelfit készítettünk egy 

azonos, változatlanul megmaradt épület előtt, 

valamint egy megváltozott városrészletet is 

megörökítve. Látogatásunkról hazatérve min-

denkinek egyénileg válaszlevelet kellett megfo-

galmaznia Bernádynak.  
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Aranka György szobrát is meglátogattuk egy másik gyakorlati tevékenység során. Az osztályteremben 

hiányos információkat tartalmazó, félbevágott mondatokat kellett párosítanunk. A találó, összeillő mon-

datokat felolvastuk. Mindenik gondolat Aranka György munkásságával kapcsolatos információt közölt. 

Ezeket felolvastuk, és elindultunk felfedezni 

Aranka György szobrát. Bár 16 éve itt élünk 

Vásárhelyen, sokan nem tudtuk, hogy hol ke-

ressük a szobrot.  

A szobor előtt két jelképről beszélgettünk, a 

könyv és láng jelképes jelentéséről. Készül-

nünk kellett erre az alkalomra, mindenikünk-

nek el kellett hoznia az aktuális olvasmányát, 

vagy egy kedvenc könyvét. A feladatunk az 

volt, hogy bemutassuk az általunk választott 

könyvet. Voltak akik újonnan megismert törté-

netet hoztak, míg mások a régi kedvenceiket. 

Pár szóban elmeséltük a tartalmukat, elmond-

tuk, hogy miért tetszett, vagy éppen miért ta-

láltuk unalmasnak.  Egy gyors csoportkép után 

következett egy játék. A szobor talapzatára 

narancssárga színű papírdarabkákat ragasztott 

a tanárnő, melyeken a láng jelképes jelentései 

szerepeltek, különböző fogalmak, érzelemkifejező szavak jelentek meg. Ilyen volt például a szeretet, 

szenvedély, isteni hatalom, szerelem, örök nyugalom, élet, bátorság, közösség központja, tudás, gyorsa-

ság, otthoni biztonság, vadság, romboló erő, bűnhődés, vadság, félelmetes fény, emberiesség stb.   A 

szobrot körbe sétálva kiválasztottuk azt a szót, ami számunkra abban a pillanatban a legtöbbet jelentette. 

Ezután mindenki elmondta, hogy az általa választott szó pozitív vagy negatív jelentésű, közben narancs-

sárga és fekete színű lapra ragasztotta fel a kiválasztott jelképes jelentésű cédulát, indokolta választását, 

beszélt a fogalomhoz fűződő gondolatairól. Búcsúzóul mindenki kapott a tanárnőtől egy József Attila 

idézetet "Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, /Hogy melegednének az emberek.", és el kellett monda-

nunk róla, hogy mit jelent számunkra ez a gondolat. Voltak, akik az egyszerűbb megoldást választották, 

és szó szerint értelmezték, mások pedig az átvitt értelmet keresték benne: "közös célt kell találniuk az 

embereknek", "segítenünk kell embertársainkon".  A láng motívumához kapcsolódó irodalmi szöveget 

és zeneszámot kellett keresnünk következő alkalomra, majd egymásnak ajándékoztuk ezeket, felolvasva 

társunknak az irodalmi szövegeket, illetve meghallgatva egymás zeneszámát. 
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Marosvásárhely építészeti remeke, a 

Kultúrpalota sem maradhatott ki a 

felfedezett helyszínek sorából. Ide-

genvezető múzeumpedagógus kísért 

végig az épületen.  Az előadása kissé 

szárazra sikerült, nem is igazán tudta 

lekötni a figyelmünket, de végül 

mégis sikerült megjegyeznünk pár 

fontosabb tudnivalót Vásárhely 

gyöngyszeméről. A tanárnő munkala-

pokat osztott szét, amin különböző 

feladatok szerepeltek. Ilyen volt pél-

dául az információgyűjtés (Tudtam 

róla, hogy...../Most tudtam meg, hogy....), 2-3 mondatban körülírni egy-egy helyiséget - előcsarnokot, 

Tükörtermet, nagy hangversenytermet stb, balladarészleteket társítani a címmel, és megkeresni a Tükör-

teremben a balladát ábrázoló üvegfestményt, egy választott üvegfestményt megfigyelni alaposabban, 

majd egy ahhoz fűződő gondolatot, érzést megfogalmazni, saját történetet alkotni prózai vagy verses for-

mában egy üvegfestményből kiindulva. Megnéztük Bernády emlékszobáját is,  illetve az időszakos kép-

zőművészeti kiállítást is megtekintettük.  

A magunk alkotta kis szövegeket az osztályban mutattuk be egymásnak, majd mindenki megfestette a 

saját balladáját, történetét egy üveglapra. Szebbnél szebb alkotások készültek.  

Dali Botond, Kelemen Anna, Török Csaba X. F 
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VERSETŰDÖK… 

 
VÁLOGATÁS MOLNÁR NIMRÓD VERSEIBŐL—XII. D 

Elfoszlott érzelmek 

 
Elfoszlott érzelmek, 

Üres beszédek, 

Meg nem értett értelmek, 

Előjött félelmek. 

 

Kezemet kulcsba zárom, 

Szívemet falhoz vágom, 

Elmémet kizárom, 

Életemet kivárom. 

 

Embereket észre nem veszem, 

Kapcsolatoktól bizalmat vesztek, 

Napjaimtól halálra éhezek, 

Halál után életért esedezek. 

 

Ébredj fel!  
 

Ébredj fel! Ez az élet, ez a valóság! 

Tegyél érte, baszd meg, hogy ne legyen csak nyafogás. 

Minden nap a gondjaidat magad után hordod, 

Másoknak a tanácsát mégis mindig tagadod. 

 

Ébredj fel! Nem vagy már kisgyerek, 

A bicikliről a pótkerekek már régen eltűntek. 

Álomvilágot próbálsz magad elé építeni, 

A valóságot pedig folyton elterelni. 

 

Ébredj fel ember! Ébredj már végre! 

Ne mondd azt, hogy neked már mindennek vége. 

Lehetőségek ajtaja folyamatosan megnyílna, 

De vakok számára inkább csukva maradna. 

 

Ébredj fel ember! Ébredj fel végre! 

Nézz ki az ablakon, lásd mi az élet. 

Kelj fel az álmodból nézz kicsit széjjel, 

Ne az legyen a vége - az életnek vége. 

Romlott világ 
 

Mi az élet? - sokszor kérded, 

De magadba sosem nézel, 

Lendületet sokszor veszel, 

De kihasználni sosem mered. 

 

Emberközti háború folytonos, 

Megragad téged is torokból. 

Eláraszt a gyűlölet, rasszizmus, 

Ha megkérdik miért? Nem tudod. 

 

Könnyebb a másikat lenézned, 

De, ha megkérded, akkor csak szerinted. 

Szerintem meg mindenki egyenlő, 

De belátni ezt sokszor terhelő. 

 

A társadalom jön a példaképpel, 

Ha nem követed - fekete vétek. 

Mindenkiben ott az egyediség, 

Ami hiányzik az a lelkesedés. 

 

Sokszor érzem, hogy nem kapom az utam, 

Talán, mert sok ember feleslegesen ugat. 

Azt hiszik, hogy tudják mi a megoldás, 

De igazából csak a véleményüket rád mossák. 



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fényképezte Molnár Csaba Levente, végzett diák  

 

Szerkesztő: FARKAS JUDIT magyartanár 

Szakirányítók: Farkas Judit magyartanár 

                           Sajgó Melinda pedagógiatanár 

EDITURA EDU, TÎRGU MUREŞ 

ISSN 2559—0928 


