
Humán témakör: A rókadémonok 

6.osztály/nem szakrendszerű óra/ 

A japán császári udvar kifinomult kultúrájához  szorosan hozzátartozott a költészet,a versírás 
művészete.Ismerkedjünk meg hát az egyik kedvelt japán versformával,a  HAIKUVAL 俳句 
Miért éppen a haikuval? 

A versírás, az érzések és gondolatok testet öltése.  
Fejleszti szépérzékünket, megtanít odafigyelni az élet apró csodáira. A versírás szebbé tehet 
bennünket. Kívül és belül. 
A haikuírás  önfegyelemre nevel,s   megtanít arra is, hogy tudjunk elszakadni dolgoktól, hogy 
ne ragaszkodjuk semmihez sem görcsösen. Ugyanis, ha végképp nem találunk más megoldást, 
tudnunk kell eldobni azt a szépen csiszolt szókapcsolatot, ami már majdnem jó lett. De ne 
feledjük: csak majdnem :) 

Hát ezért a haiku! A gyerekeknek  tökéletesen elég- tapasztalatom szerint- ha csak néhány 
alapinformációval rendelkeznek a haikuírásról (5-7-5 szótagos sorok, természeti téma).  
S máris kezdhetjük! 
 
 
 
Japánban, mikor lehull az első hó… 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

                                                                     

                                                                     …vagy virágozni kezdenek a cseresznyefák … 

 

 



…a japán családok ilyenkor ablakukból, 

 vagy más családokkal együtt a parkban,  

gyönyörködnek a természet szépségében. 

 

 

 

 

A pillanatba sűrített szépség megörökítői voltak a haikuköltők is. 

 

Verseik tömörsége (háromsoros, 5-7-5 szótagú vers), finomsága (ihletőjük a természet illanó 
szépsége) és a mélyükben rejlő filozófia (a kép ihletében megfogalmazódó gondolat, 
lélekállapot) egyedi gyöngyszemekké tette alkotásaikat 

Vihar közelít. 
Már a csigaházon is 

átfütyül a szél. 

* 

 

 

nehéz vizeken 

köd-papír csónakocskák 

ringanak tova 

 

 

 



 

Akkor most próbáljuk meg mi is! 

 

 Először csak nézd a képet… 

 Merülj el benne… 

 Hagyd, hogy átitasson a hangulata… 

 Figyeld magad, hogy milyen érzéseket, gondolatokat kelt benned a kép… 

 Ne akard görcsösen megfogni a pillanatot, csak hagyd, hogy részesévé válj… 

 Légy türelmes… 

 

Lépések… 

 Írd fel az első szavakat és gondolatokat, amik eszedbe jutnak a kép kapcsán… 

 Most próbáld formába rendezni őket… 

 Ügyelj a felütésre: fektess hangsúlyt arra, hogyan indítod a versed; mi lesz az első 
sorod… 



 

Jegyzetfüzet: 

 Aranyszínű levél… 

 Magányosan leng a szélben, mielőtt lehull… 

 Szél játszik vele… 

 Mielőtt földre hull 

 Tépdesi arany ruhád…. 

S a végeredmény : 

Aranyszín levél: 

Szél ujja játszik veled 

Mielőtt letép. 

* 

Nagy élmény, mikor megszületik az első vers. Jó munkát! 
 

 

Német nyelvi órákon is írhatunk haikut 

Ein Haiku ist ein sehr kurzes Gedicht. 
Es kommt aus Japan.  
Der Dichter beschreibt, wie er die Natur erlebt. 
Die Verse reimen sich nicht! 
Insgesamt hat ein Haiku 17 Silben. Der mittlere Vers hat sieben. Der Rest verteilt sich auf die 
beiden anderen Zeilen. Das ist zwar nicht Pflicht, hilft dir aber dabei, dich kurz zu fassen, 
denn ein Haiku ist ein Kurzgedicht. 



* Schreibe auf, was du draußen in der Natur siehst, fühlst und hörst. 
* Bilde daraus drei Sätze. 
* Der letzte Satz sollte etwas allgemeiner sein oder Bezug auf die Jahreszeit nehmen. 
z.B.: 

 

Alter Teich  
Ein Frosch springt hinein 
Klang des Wassers 
 
* 
Frühling kommt ins Tal 
Löwenzähnchen verblühen 
Schnee schmilzt auf dem Berg. 
 

Gute Arbeit und viel Spass mit Haiku! 


