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Gajdóné Gődény Andrea – Koósné Sinkó Judit  
 

Hidak és cölöpök 
Korszerű technikák, élményszerű eljárások  

irodalmi szövegek feldolgozásában (műhelyfoglalkozás)1 
 

I. LÁNYOK ÉS FIÚK – Lackfi János versei alapján 
 

 

Lányok dala Fiúk dala 
 
Azt mondják a fiúk, 
nyávogunk, selypegünk, 
játszani nem lehet 
semmi jót se velünk.  
 
De ők tiszta hülyék  
földön fetrengenek,  
egymás fejét verik,  
s azt mondják, ez remek.  
 
És egymást lökdösik,  
rúgják, labda sehol,  
azt mondják, ez foci,  
ruhájuk csupa por.  
 
Autókártyázva meg 
összevesznek azon, 
hogy hány köbcenti a 
hengerűrtartalom. 
 

 
Az összes lány dilis, 
Azt, hogy miről susog, 
Hiába is vered, 
Nem mondja meg: titok. 
 
Mind kastélyban lakik, 
Van húsz aranylova, 
De azért nem lovon 
Hozzák a suliba. 
 
Kertjükben egy fa van, 
Igazgyöngyöt terem, 
Szekrényükben csoki, 
Cukor töméntelen. 
 
A falból zene szól 
Náluk, ezt szeretik, 
Táncol, pörög-forog 
Éjt nappal mindegyik. 
 

                                                           
1 A technikákat l. pl. Bárdossy Ildikó – Dudás Margit – Pethőné Nagy Csilla – Priskinné 
Rizner Erika: A kritikai gondolkodás fejlesztése. Az interaktív és reflektív tanulás lehetősé-

gei. Pécs–Budapest, 2002, Pécsi Tudományegyetem. Benkes Zsuzsa – Petőfi S. János: El-

kallódni, megkerülni. Versek kreatív megközelítése szövegtani keretben. Veszprém, 1992, 
OTTÉV. Gabnai Katalin: Drámajátékok. Bp., 2011, Helikon Kiadó. Pethőné Nagy Csilla: 
Befogadás-központú és kompetenciafejlesztő irodalomtanítás. Módszertani kézikönyv. Bp., 
2005, Korona Kiadó. 
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A lányvécébe is 
bejönnek a fiúk, 
vízzel locsolnak ők, 
mi meg sikoltozunk. 
 
Kiteszik lábukat, 
benne hasra esünk, 
azt mondják, van hajunk, 
azt mondják, nincs eszünk. 
 
A fenekünk alá 
ők tesznek rajzszöget, 
békén nem hagynak, és 
belénk szerelmesek. 

A ruhájuk selyem, 
Gyémántjuk igazi, 
Már ha ezt a mesét 
Beveszi valaki. 
 
Mind nyelvet nyújtogat, 
S ha felrúgod ezért, 
Bőg és árulkodik: 
Még te kapsz büntetést. 
 
Körmükre szíveket 
Tollukkal festenek, 
Kibírhatatlanok, 
S belénk szerelmesek. 

 
Műhelyfoglalkozás 

 
A résztvevők felosztása 4 csoportra 

 

 1., 2. csoport: szituáció alkotása. 

o 1. csoport: szituáció létrehozása az iskolai életben hallható fiúhangokból, 
fiúk megszólalásaiból – tipikus fiús szituáció bemutatása. 

o 2. csoport: szituáció létrehozása az iskolai életben hallható lányhangok-
ból, lányok megszólalásaiból – tipikus lányos szituáció bemutatása. 

 3., 4. csoport: a verssorokra vagy versszakokra vágott szöveg egy lehet-
séges változatának létrehozása a szerző és a cím, valamint az eredeti szö-
veg ismerete nélkül; továbbá a vers beszélőjének megállapítása. 

o 3. csoport: Lackfi János Fiúk dala c. vers szövegével dolgozik. 

o 4. csoport: Lackfi János Lányok dala c. vers szövegével dolgozik. 

 
Megbeszélés, reflektálás 
 

 Az 1. és a 2. csoport meghallgatása csukott szemmel. 

o A szituációk (történések) azonosítása a hallgatók által. 

 A 3. és 4. csoport által létrehozott szövegek megismerése felolvasással. 
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o A vers beszélőjével kapcsolatos feltevések megismerése, megbeszélése. 

o Az eredeti szövegek megismerése.  

o A csoport által létrehozott és az eredeti szöveg összevetése. 

o Reflektálás az eltérésekre.  

o A versbeli fiú- és lánykép összevetése saját tapasztalattal. 
 

II. BARÁTSÁG 

 

Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? 

Illusztráció: Szabó Enikő 

 
Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót üresen 

találtuk. Biztosra vettük: a csősz nem keveredik arra a rossz időben. 
Egy ideig az alacsony, kemény fekvőhelyen üldögéltünk, magyaráz-

tunk egymásnak: Vili, Dong, Árpi meg én. Ki-kinéztem az ajtón, de az 
eső hosszú szálai csak nem akartak elszakadni a vadvíz fölött. Hirte-
len a kunyhó tetőfáin akadt meg a szemem. Elég vastag, jól össze-
ácsolt akácfái voltak. 

Megkapaszkodtam az egyik vízszintes tartófában, fölhúztam ma-
gam, majd lábbal megakaszkodva, fejjel lefelé lógtam. 

– Számoljátok. Kíváncsi vagyok, ki tud tovább így lógni. 
Már nem emlékszem, hányig lógtam. De egy se bírta addig, mint én. 

Dong erősködött, hogy ő az első, csak neki lassabban számoltunk. Le-
hurrogtuk. De a vita csak nem akart abbamaradni. 

 
Elállt az eső, már oda se figyelve haza indultunk. Dong rettentő 

makacs gyerek volt. Újra és újra elmondta, hogy igazságtalannak tart-
ja az én győzelmemet, mert ő biztosan tovább volt fönn a fán. 

– Ha óra lett volna nálunk, én volnék az első. 
Elvörösödtem erre a kijelentésre. 
– Szerinted csaltam? 
– Ha nem csalsz, én nyertem volna. 
Szikrát vetett a szemem. Szemben álltunk a vizes, sáros szántá-

son, a többiek kicsit tanácstalanul kétoldalt. 
– Mondd még egyszer! 
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Dong keményen, összeszorított szájjal a szemembe nézett. 
– Ez az igazság. Csaltál. 
– Nem csaltam. Vili is, Árpi is láthatta, hogy én tovább bírtam! – 

üvöltöttem, és már ugrottam is neki. 
Letepertem a földre, és ütöttem, 
dögönyöztem. – Addig innen nem 
kelsz föl, míg vissza nem vonod ezt 
a hülyeséget. 

– Nem vonom vissza! 
 
Kegyetlen dulakodás kezdődött 

a vizes barázdákon. Pillanatok alatt 
sáros lett a kezünk, ruhánk, arcunk. 
Dong szívós, erős fiú volt, de kisebb 
termetű nálam. Ráadásul az én dü-
höm nem ismert határt. Újra és új-
ra megforgattam, és odavágtam a 
puha talajhoz. Dong már levegő után 
kapkodott. Leszorítottam a mellka-
sát. 

– Vond vissza! Nincs igazad. 
– Igazam van. Nem vonom vissza.  
Még veszettebbül ráncigáltam, 

forgattam és szorítottam. Végül rá-
telepedtem. Éreztem: kifogyott be-
lőle az erő. 

– Te is tudod, hogy nem csaltam. 
Ismerd el! 

Mind a kettőnkről ömlött a ve-
rejték. Végül elengedtem. Föláll-
tunk. Vili és Árpi közelebb lépett. 
Vili Dong szemét kereste. 

– Nem hagytalak volna egyedül, 
ha neked van igazad. Fogjatok ke-
zet! 
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Dong rám nézett. Én vissza rá. Hirtelen nyugodt lettem. Nyújtotta 
a kezét, megszorítottam. A szívem szörnyű erősen vert. Gondolom, az 
övé is. Csak akkor értettük meg, hogy majdnem eljátszottuk egymás 
barátságát. Tántorogva elindultunk. Szomorúan lépegettünk egymás 
nyomába a hideg, puha, kora tavaszi barázdában. 

 

 

Műhelyfoglalkozás 

 

1. A résztvevők felosztása 6 csoportra.  

o Két csoport: fürtábra létrehozása csomagolópapíron a BARÁTSÁG 
szóval. 

o Két csoport: pókhálóábra létrehozása csomagolópapíron a BARÁTSÁG 
szóval. 

o Két csoport: asszociatív írás a BARÁTSÁG szóval.  
 

2. Megosztás az ábrák reflektálásával és az asszociatív írások meghallgatá-
sával; valamint a közös elemek kiemelésével az ábrákból és írásokból.  

 
3. Címjóslás a Tornai-szöveghez készült illusztráció / rajz alapján. 
 
4. A Tornai-szöveg megismerése „vak kéz” technikával:  

o a 4 részre vágott szöveg szétosztása a csoportban; 

o a saját szövegdarab egyéni olvasása;  

o az egyénileg olvasott szövegnegyedben foglaltak megismertetése a cso-
porttagokkal; 

o a részek sorba rendezése az egyéni beszámolók alapján; 

o a létrehozott szöveg közös elolvasása.  
 
5. Az eredeti szöveg megismerése, összevetése a csoport megoldásával. 
 
6. A Tornai-szöveg hangulatának megragadása.  

o Két csoport: hangulati görbe készítése idézetekkel. 

o Egy csoport: VIP-technika (fontos gondolatok kigyűjtése csomagolópa-
pírra). 
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o Két csoport: a szöveghangulat érzékeltetése színekkel. 

o Egy csoport: a szöveghangulat megragadása anyagokkal. 
 
Megbeszélés, reflektálás 
 

7. Állókép készítése csoportokban a szöveg egy, a csoport által választott 
jelenetéhez.  

 

8. Egyéni állásfoglalás kilépőkártyával, a „szerintem kinek volt igaza” kér-
dés megválaszolásával, a válasz indoklásával. 

 
9. Bernard Young A legjobb barát c. versének megismerése:  

o néma olvasással; 
 

 

 

Bernard Young: A legjobb barát 

 
Képes a legjobb barátod 
Elenni a csokidat 
Kibeszélni a hátad mögött 
Bulit rendezni és nem meghívni? 
 

Az enyém igen. 
 

Képes a legjobb barátod 
Kérdezés nélkül elvinni a bringád 
Fütyülni a születésnapodra 
És nagy ívben kikerülni téged? 
 

Az enyém igen. 
 

Képes a legjobb barátod  
Visszavinni a bringád 
Hozni egy zacskóval a kedvenc csokidból 
És a szemedbe nézni? 
 

Az enyém igen. 
 

Képes a legjobb barátod így szólni? 
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Bocs, hogy kibeszéltelek a hátad mögött 
Bocs, hogy nem hívtalak meg a bulimra 
Bocs, hogy fütyültem a születésnapodra 
– Azt hittem dobtál engem 
 

Az enyém igen. 
 

És képes egy jó barát így felelni? 
Oké 
Felejtsük el. 
 

Én igen. 
Tóthfalusi István fordítása 

 

o a szöveg újraolvasása a kedvenc / az olvasó számára legfontosabb részek 
bejelölésével (szó, szókapcsolat, mondat és versszak is lehet); 

o a vers közös hangos olvasása a foglalkozásvezető felolvasásába való be-
kapcsolódással az egyénileg megjelölt helyeken. 

 
 

III. VÁGYAK 

Döbrentey Ildikó: A hétdombi csodatévő szivárvány 

– interaktív mesefeldolgozás 
 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis növésű királyfi. Olyan 
alacsonyka volt a termete, hogy még az ebédlőasztalt is csak pipis-
kedve érte fel. Addig nyújtózkodott, addig pipiskedett, míg elnevez-
ték Pipiskének. 

Mindenütt Pipiskednie kellett Pipiske királyfinak. Pipiskedett a 
trónteremben, hogy elérje felséges apja trónusát. Pipiskedett a lóis-
tállóban, hogy felérje a lovát. Pipiskedett a konyhában, hogy elérje a 
rézüstöt. Pipiskedett a kertben, hogy felérje a körtefa ágát. Ám 
akárhogy pipiskedett, csak nem lett nagyobb. 

Bánatában, hogy ő ilyen kicsike, elhatározta, hogy megkeresi a 
hétdombi csodatévő szivárványt, és megkéri, hogy adjon neki daliás 

magasságot. 
Nekivágott mindjárt a hét dombnak. 
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Ahogy kapaszkodott az első dombon fölfelé, arra repült egy fe-
kete varjú. 

– De jó annak a fekete varjúnak! – gondolta Pipiske királyfi. – Az 
röptében elér mindent, nem kell nyújtózkodnia! 

A varjú megállt a levegőben, és azt kérdezte: 
– Hová? Hová? 
– A hétdombi csodatevő szivárványhoz, daliás magasságot kérni! 
– Jól beszélsz! Én meg tiritarka tollat szeretnék! Megyek veled! 
Együtt mentek tovább. 
Ahogy kaptattak a második dombon fölfelé, arra jött egy cifra 

ember. 
– De jó annak a cifra embernek! – gondolta a varjú. – Az bezzeg 

színes, mint a virág! 
A cifra ember megállt, és azt kérdezte: 
– Merre, merre? 
– A hétdombi csodatevő szivárványhoz, daliás magasságot és 

tiritarka tollat kérni! 
– Jól beszéltek! Én meg puszta egyszerűséget szeretnék! Megyek 

veletek! 
Hárman mentek tovább. 
Ahogy baktattak a harmadik dombon fölfelé, arra gurult egy ha-

sas gömböc. 
– De jó annak a hasas gömböcnek! – gondolta a cifra ember. – 

Azon aztán nincs fölösleges cifraság! 
A gömböc megállt, és azt kérdezte. 
– Hová, merre? 
– A hétdombi csodatevő szivárványhoz, daliás magasságot, 

tiritarka tollat és puszta egyszerűséget kérni! 
– Jól beszéltek! Én meg karcsúságot szeretnék! Megyek veletek! 
Négyen mentek tovább. 
Ahogy caplattak a negyedik dombon fölfelé, arra kapirgált egy 

rekedt kakas. 
– De jó annak a rekedt kakasnak! – gondolta a hasas gömböc. – 

Azon nem reng a háj, az fürgén kapirgál! 
A kakas abbahagyta a kapirgálást, és azt kérdezte: 
– Merrehová? Merrehová? 
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– A hétdombi csodatévő szivárványhoz, daliás magasságot, 
tiritarka tollat, puszta egyszerűséget és kecses karcsúságot kérni! 

– Jól beszéltek! Én meg harsány hangot szeretnék! Megyek vele-
tek! 

Öten mentek tovább. Ahogy fújtattak az ötödik dombon fölfelé, 
arra ment egy ordibáló. 

– De jó annak az ordibálónak! – gondolta a rekedt kakas. – Neki 
bezzeg van hangja! 

Az ordibáló megállt, és azt ordította: 
– Hová-hová? Merre-merre? 
– A hétdombi csodatévő szivárványhoz, daliás magasságot, 

tiritarka tollat, puszta egyszerűséget, kecses karcsúságot és har-
sány hangot kérni! 

– Jól beszéltek! Én meg csöndes szelídséget szeretnék! Megyek 
veletek!  

Hatan mentek tovább. 
Ahogy haladtak a hatodik dombon fölfelé, elébük állt egy magá-

nyos tündérke: 
– Jó, hogy jöttök! Játsszatok velem! 
– Nem lehet! – válaszolták a vándorok. – Mi a hétdombi csodatévő 

szivárványhoz igyekszünk, daliás magasságot, tiritarka tollat, puszta 
egyszerűséget, kecses karcsúságot, harsány hangot és csöndes sze-
lídséget kérni! 

– Ó, be kár! – szontyolodott el a magányos tündérke. – Azt hit-
tem, hogy szerettek ugrálókötelezni, és játszotok velem Piri, Feri, 
Sárit! 

Csöndesen szipogni kezdett. Még a könny is kipottyant a szemé-
ből. 

– Jól van, jól van, azért nem kell bőgni! – húzta ki magát pipiske 
királyfi. – Hol az ugrálókötél? Hajtom én neked! 

– Én is hajtom! Én is! Én is! – károgták, dörmögték, bömbölték, 
suttogták és ordították a többiek. – Hajtjuk, tündérke, csak ne bőg-
jél! 

– De nektek a csodatévő szivárványhoz kell igyekeznetek… 
– Majd megyünk aztán! 
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– Köszönöm, hogy játszotok velem! – tapsolt boldogan a magányos 
tündérke. – Íme, az én ugrálókötelem! 

Széttárta a karját, s lássatok csudát, feje felett felragyogott a 
hétdombi csodatévő szivárvány! 

– Ez az én ugrálókötelem! Aki ezzel játszhat, annak teljesül a leg-
titkosabb kívánsága! 

Megragadták a szivárvány-ugrálókötelet, s felváltva hajtották, 
felváltva ugráltak benne. Közben Pipiske királyfi úgy érezte, hogy 
szálas dalia lett belőle, a varjú, hogy megszínesedett, a cifra ember, 
hogy megszabadult a cifraságtól, a guruló gombóc, hogy megkarcsú-
sodott, a rekedt kakas, hogy harsányan kukorékol, és az ordibáló, 
hogy csöndesen mosolyog. 
Ha szerettek ugrálókötelezni, keressétek meg őket! 
 

Illusztráció: Szabó Enikő 
 

Mesefeldolgozás 

 

1. A vágyak megfogalmazása. A résztvevők kört alkotva ülnek, csukott 
szemmel, egy vágyuk megfogalmazására koncentrálva.  

2. A megfogalmazott, ám ki nem mondott vágyak textilzsákba gyűjtése a 
foglalkozásvezető által; akitől a résztvevők a vágyakért cserébe ajándék-
képet kapnak, melyen a mese egyik szereplője látható. A tündérről nincs 
kép, egy csoport ezt a szereplőt külön fogja megrajzolni. 

3. Önálló névadás a kapott szereplőnek. 
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4. Csoportalakítás az azonos szereplőt ábrázoló képek megkeresésével. A 
tündér csoport tagjai üres papírt kapnak, nekik maguknak kell lerajzolni a 
tündért.  

5. A képek felragasztása színes papírokra a csoportokban, a csoporttagok 
által adott valamennyi név feltüntetésével. A csoportok papírja különbö-
ző színű, a színek együtt a szivárvány színeit adják ki.  

6. A szereplő tulajdonságainak összegyűjtése és vágyának megfogalmazása 
a csoporttagok által. Rögzítés a színes papíron. 

7. A szereplők (fekete varjú, rekedt kakas, cifra ember, ordibáló, Pipiske 
királyfi, hasas gömböc, tündérke) bemutatása a csoportok által, a szerep-
lőket bemutató színes papíroknak a kör közepébe helyezésével. (Tulaj-
donságok és vágyak.) 

8. A mese megismerése a tündér megjelenéséig – a foglalkozásvezető felol-
vasása által.  

9. Mesebefejezés készítése csoportokban – a 7 csoport külön befejezést 
készít a meséhez, amelyben ugrálókötél tárgynak szerepelnie kell. 

Két csoport a „helyzet kulcsa” drámajátékkal is készül – egy fontos szereplőt le 
kell hagyniuk az állóképről, melybe majd a nézők közül áll be valaki, aki 
felismeri, hogy ki hiányzik az állóképből.  

10. A csoportok által elképzelt mesebefejezések megismerése, az állóképek 
kiegészítése. 

11. Az eredeti mesebefejezés megismerése a foglalkozásvezető felolvasása 
által. 

12. A szivárvány megépítése a terem közepén, a földre helyezett ugrálóköte-
lekből és színes papírokból.  

13. A foglalkozás elején megfogalmazott vágyak szivárványba kerülése a vá-
gyakat tartalmazó zsák szivárványba helyezésével. 

 


