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Kedves Gyerekek! 
 

A magyar költészet napját József Attila 
születésnapjára emlékezve április 11-én ünnepeljük. 
Ebből az alkalomból változatos feladatokat 
állítottunk össze, amelyek közül egyet válasszatok 
ki! A kész alkotásokat elektronikus úton várja az 
osztályfőnökötök a mai napon. Aki több feladatot 
szeretne elvégezni, az is legyen szíves ma elküldeni 
őket.  
  
 



Értékelés és jutalmazás 
Az osztályfőnököd ellenőrzi, hogy elküldted-e a feladatot. 
  

A legkreatívabb alkotások 
bekerülnek az online 
formában megjelenő  

Suli Antológiába. 



 
Jó lenne, ha nem csak ezen a  napon találnánk 
rá ezekre a gyönyörű versekre, hanem lenne 
rájuk időnk máskor is.  
 
A költészet jegyében kellemes alkotómunkát 
kívánunk! 
  



Versillusztráció 
Készíts a kedvenc költeményedhez illusztrációt!  
Bármilyen technikával dolgozhatsz (festés, 
gyurmázás, grafika). 
 
Fotózd le az elkészült munkádat,  
és küldd el!  

 

1. 



Versírás 
Írj egy költeményt arról a témáról, amiről csak 
szeretnél! 
 
 

 

2. 

Megihletett a kedvenc ételed? Szépen 
süt kint a Nap? Jót játszottál a 
kiskutyáddal? Verses formában írd 
meg a élményeidet, érzéseidet! 
 
 
 

 



Képvers A képvers egy olyan vers, 
amelynek szakaszait, sorait, 
betűit úgy helyezik el, hogy 
a témáját tükröző alakzat 
rajzolódjon ki. 
 

 

3. 

Írj egy képverset! 



Találd ki a verset! 
Találd ki az 
emojikból, hogy 
melyik magyar 
verset rejtik! 

 

4. 



Limerick vers 
A limerick kötött formájú ötsoros, humoros 
vers. Rendkívül tömör, bájos, idegesítő. Az 
első sora általában személy- vagy városnévre 
végződik. A harmadik és a negyedik sor 
mindig rövidebb.  

 

5. 

Limerick versre példákat a következő dián találsz. 

Írj egy limerick verset! 



Volt egy úr, lakhelye Piripócs, 
Fogkrémmel ette a pirítóst. 
Rakott rá ribizlit, 
Kérdezték: „hogy ízlik?” 
Azt mondta: „finom, csak kicsit sós.” 

Varró Dániel 

Volt egy úr, lakhelye Párizs, 
rászóltak: „Fogyjon le máris.” 
Onnantól nem evett 
feltéthez köretet, 
„Pá, krumpli – mondta - és pá, rizs!” 

Varró Dániel 



Közös szavalás 
Szavaljatok el közösen egy szabadon választott 
verset! Az osztály minden tagja vegyen részt 
benne úgy, hogy mindenkire egy verssor jusson! 
 
 

 

6. 



Játék a szavakkal 
Az alábbi szavakkal írj egy költeményt!  

• út 
• idő 
• találkozás 
• késő 

 
 
 

 
 

 

7. 



Keresztrejtvény 
 

 
 

 
 

 

8. 
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A megfejtéshez a következő dián találsz 
segítséget.  



Keresztrejtvény 
 

 
 

 
 

 

8. 

A megfejtéshez a következő dián találsz 
segítséget.  

1. Petőfi Sándor egy szárnyas háziállatról írt versének a címe 
2. Nagy Bandó András „Amit nem értek” című versében szereplő 

kislány neve 
3. Csokonai Vitéz Mihály versének címe, amelyet egy vagyonát 

kuporgató fösvény emberről írt 
4. Csokonai Vitéz Mihály múzsájának neve 
5. Petőfi Sándor Csatadal című versének ismétlődő sora 
6. A Szamárfül írójának neve 
7. A Családi kör című vers költőjének keresztneve 

 
megfejtés: József Attila születési hónapja  
 



Rejtvény-költészet 
Linkeld és olvasgasd! 

 

9. 

Melyik tetszett a legjobban? Te 
tudnál írni hasonlót? Próbálkozz! 
Ha sikerült, küldd is el! 

http://sandskarakter.hu/jatek/rejtveny_kolteszet.htm 
 

http://sandskarakter.hu/jatek/rejtveny_kolteszet.htm


Kép a versben 
Hallgasd meg Gryllusz Vilmos – Füzesi Magda 
Tavasz című megzenésített versét és válaszolj! 
Melyik kép nem volt versbe szőve? 

10. 

https://www.youtube.com/watch?v=bivP7jnwvR8 
 
 
A feladat folytatását  

a következő dián találod.  

https://www.youtube.com/watch?v=bivP7jnwvR8


A 

B 

C 

D 



Szófelhő 

Készíts az alábbiakhoz hasonló szófelhőt a 
kedvenc versrészletedből! 

11. 



Kitárgyaljuk 
Van kedvenc versed? Az sem baj, ha nincsen. Keress most egyet, 
ami tetszik neked! 
Olvasgasd! Nézz körül a lakásban! Találsz olyan tárgyat, ami a 
versről eszedbe jut? Fényképezd le! 

12. 

Küldd el a választott vers költőjével és 
címével együtt. 
Jó lenne, ha azt is leírnád, miért ez a tárgy 
jutott eszedbe a versről. 



Fújod a kedvenc versed? 
Van otthon lufid? Fújd fel jó nagyra! Írd rá filccel a kedvenc versednek azt a sorát, 
gondolatát, részletét, amelyik a legjobban tetszik neked. Készíthetsz lufi-, illetve 
idézetcsokrot is.  
Fotózd le a lufidat!  

13. 

Küldd el a választott vers költőjével, címével és a 
lufira írt idézettel együtt. 
Jó lenne, ha azt is leírnád, miért ezt az idézetet 
választottad, miért tetszik ez neked. 
Ha nincsen otthon lufid, akkor találj ki egy ötletes 
dolgot, amire ráírod az idézetet! 



A költészet jegyében szép érzelmekkel 
és gondolatokkal teli napot kívánunk 

mindenkinek! 
 



Harminckét éves lettem én - 
meglepetés e költemény 

csecse 
becse: 

 
ajándék, mellyel meglepem 

e kávéházi szegleten 
magam 
magam. 

 
Harminckét évem elszelelt 

s még havi kétszáz sose telt. 
Az ám, 
Hazám! 

 
Lehettem volna oktató, 
nem ily töltőtoll koptató 

szegény 
legény. 

 
 

De nem lettem, mert Szegeden 
eltanácsolt az egyetem 

fura 
ura. 

 
Intelme gyorsan, nyersen ért 
a „Nincsen apám” versemért, 

a hont 
kivont 

 
szablyával óvta ellenem. 

Ideidézi szellemem 
hevét 

s nevét: 
 

„Ön, amig szóból értek én, 
nem lesz tanár e féltekén” - 

gagyog 
s ragyog. 

 
 

Ha örül Horger Antal úr, 
hogy költőnk nem nyelvtant tanul, 

sekély 
e kéj - 

 
Én egész népemet fogom 
nem középiskolás fokon 

taní- 
tani! 

 

József Attila: Születésnapomra 

1937. április 11. 
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