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„Volt egyszer egy molnárfi, megcsodálná akárki –    
Erős volt, mint a kőszál, 
A neve KINIZSI PÁL.” 

 

A témanap címe: Kinizsi Pál napja Nagyvázsonyban  

 írója: Temesvári Miklós 
 megvalósítója: Temesvári Miklós osztálya 

A résztvevők köre, száma: 

 tanulók (24 fő) 
 pedagógusok (2 fő) 

Időkeret: Egész napos program  

Korosztály: 8-9 év (3. osztály) 

Ajánlott megelőző tevékenységek:  

 Mesék, történetek olvasása Mátyás királyról 
 A történelmi regény közös olvasása 
 „Ötletroham” a program megtervezéséhez 
 Tervező, szervező munka közösen (feladatközlés, csoportalkotás, feladatok, szerepek kiosztása 
 A gyerekek önálló felkészülése csoportokban (anyaggyűjtés, a produktumok megalkotása) 

Ajánlott követő tevékenységek: 

 A produktumok szélesebb közönség elé tárása (szülők, iskolatársak) 
 A projekt közös értékelése 

A témanap ajánlása 

 Céljai: 

Harmadik osztályban, olvasásórán történelmi olvasmányokat is feldolgozunk, természetesen nem 
történelemtanulás céljából. A gyerekeknél, életkori sajátosságukból fakadóan ilyenkor még nem alakul 
ki a térben és időben való biztos tájékozódás képessége. Nehezen tudnak saját életüktől távol eső 
eseményekre reálisan gondolni. Inkább a jelenben élnek és gondolkoznak, még a közelmúlt történései 
is kevéssé izgatják őket, legfeljebb kellemes, netán kellemetlen emlékképeik vannak arról. Nehezen 
tudnak elképzelni száz, esetleg több száz évvel ezelőtti eseményeket és arról valós képet alkotni.  

Mégsem mondhatunk le arról, hogy történelmi szemléletüket lehetőségeink szerint valamiképpen 
formáljuk, mert kedvelik a hősökről, híres csatákról szóló történeteket, szívesen olvassák azokat, 
formálnak róluk véleményt. Ezt a lehetőséget kihasználva olvasunk tehát ilyen típusú szövegeket is.  

Kiegészítő olvasmány feldolgozása 3. osztályban  
a történet helyszínén, témanap keretében 

Összeállította: Temesvári Miklós szaktanácsadó (Budapesti POK) 

2016. december 
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Az olvasmányok feldolgozása során megelégedhetünk annyival, hogy azokról  

 értelmes véleményt formáljanak,  

képzeljék a hősök szerepébe magukat, azonosuljanak a nemes cselekedeteikkel, esetleg példaképként 
tekintsenek rájuk. Persze azt is fontosnak tartjuk, hogy  

 erősödjék hazaszeretetük, kötődésük a nemzethez.  

Mindemellett  

 az anyanyelvi képességek kimunkálása,  

mint a szövegértő, értelmező olvasás, a szövegelemzés, a hangos, kifejező olvasás, a szövegreproduk-
ció vagy a kommunikációs képességek fejlesztése is célunk. 

Kiegészítő olvasmányként Tatay Sándor Kinizsi című történelmi regényét is választhatjuk.  
Nyelvezete érthető a gyermekek számára, történetei felkeltik érdeklődésüket, hiszen a lányok is 
találhatnak benne kedvükre való romantikus jelenetet, és a fiúk is szívesen hallgatják, olvassák a 
kalandos, harcias, izgalmas epizódokat.  

A könyvet közösen olvassuk el, körben ülve, egy kellemes sarokban, esetleg egy árnyas fa alá kupo-
rodva. Ezzel a gyermekek számára oly kedves, családias esti mesék hangulatát próbáljuk felidézni. A 
történeteket ne beszéljük agyon, hiszen a cselekmény világos, az író szóhasználata pedig többnyire 
érthető. Inkább a gyermekek véleménye kerülhet a központba: kinek, melyik jelenet tetszett a 
legjobban, mi a véleményük a szereplők cselekedeteiről, melyikük bőrébe bújtak volna szívesen, mit 
tettek volna a helyükben stb. Végezhetünk írásos, rajzos feladatokat is a szöveg kapcsán, de sokkal 
inkább  

 a beleélő képességet,  

 a gyerekek szóbeli kommunikációjának, 

 verbális és nem-verbális kifejezőkészségének fejlesztését  

érdemes szem előtt tartani.  

Ezért sok helyzetgyakorlat, drámapedagógiai játék tervezhető a szöveg olvasása közben, a mellé. 
Fontos  

 a kreativitás fejlesztése is,  

erre szolgálnak a bemutatott, ún. alkotós feladatrészek (zászlókészítés, himnuszok megalkotása, csata 
közvetítése, a lantos énekének „megzenésítése” stb.). 

A regény elolvasását követően a helyszínen, autentikus környezetben a gyerekek még jobban 
elképzelhetik az események helyszínét, cselekményeit. Kirándulással egybekötött témanapot szer-
vezhetünk tehát a gyerekeknek jutalmul, mert végig nagy figyelemmel, kitartó érdeklődéssel, szép 
munkával vesznek részt a közös olvasásban.  

A programban felvázolt feladatok természetesen előre közölhetők a gyerekekkel. A témát és a felada-
tokat tehát felkínálhatjuk, de a felkészülés az ő dolguk legyen a csoportok megalakításától kezdve a 
megoldások tervezésén keresztül a bemutatásig. Természetesen a kellékeket – a lelkes szülők támo-
gatásával – biztosíthatjuk nekik, minden segítséget megadva a szabad alkotáshoz, a produktumok 
azonban teljes mértékben a gyerekek munkája.  

A felkészülés alatt mindvégig a háttérből figyelhetjük munkájukat, mintegy facilitátor-szerepbe 
visszahúzódva követhetjük végig tevékenységeiket. Szükség esetén, mikor valamin elakadt a munka, 
próbálhatunk lendületet adni a folytatásnak, de mindvégig figyeljünk arra, hogy ne befolyásoljuk 
ötleteiket, megoldásaikat. Az a jó, ha a produktumok teljes mértékben a gyerekeké, még akkor is, ha 
azok nem mindig tökéletesre sikerülnek. A lényeg tehát az alkotáson van, melynek jutalma annak 
bemutatása a helyszínen.  
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A lényeg, hogy  

 a csoportokban mindenki megtalálja a helyét,  

a gyerekek felismerjék a  

 közös alkotás  

örömét, felelősségét, jelentőségét.  
 

A megvalósítás 

 helyszíne: Nagyvázsony, Kinizsi-vára 
 ideje: tavaszi időszak 

1. „Idegenvezetés” - a hely bemutatása  

2. „Időutazás”- érdekességek Kinizsiről és a várról a múzeumban látottak alapján  

3. „Toborzó” - csapatok megalakítása:  

- zászlók bemutatása: színek, jelképek magyarázata 
- himnuszok bemutatása tiszteletadással 

                                                                             
                         A „félholdasok” zászlaja                                    A „keresztesek” zászlaja 

4. „Hadüzenet” - megalkotása Kinizsi levele kapcsán (XXII. fejezet) 
- közlése követek útján 

5. „Háború” - játékos versengések a regény alapján 

a) „Erőpróba” és annak közvetítése krónikás által 

- Kinizsi küzdelme Jónással, a nagy medvével (I. fejezet) 
- Villám betörése (VI. fejezet) 
- Podjebrád és Mátyás bolondjának megküzdése egymással (VIII. fejezet) 

b) „Találkozások” megjelenítése korabeli nyelvhasználattal és viselkedéskultúrával 

-  Király és molnárlegény (II. fejezet)  
-  Kinizsi és Jolánka (II., X. fejezet) 
-  Király és lustája (V. fejezet)  

 c) „Vívódások” - belső monológ játék 
- „Menjek-e Budára a király udvarába…?” 
- „Elhagyhatom-e az őrhelyem, hogy megszerezzem az ellenség ágyúját...?”  
- „Hozzáadjam-e Kinizsihez a lányomat…?” 

d) „Jó Magyarországnak cudar állapotja” (XVIII. fejezet) - az ének megzenésített változatának 
előadása 

e) „Csata” - szellemi vetélkedő a regény kapcsán feltett kérdések alapján     
                         - „szóháború” 
                         - lovagi torna, ügyességi verseny 

6. „Békekötés” – Egy szelíd jelenet vagy szép gondolat felolvasása a műből 
- Mondanivaló megfogalmazása saját gondolatokkal 
- A nap értékelése, véleményformálás 
- A csatabárd elásása, békepipa elszívása 


