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Szitakötő 27. szám 

Téma: Kisbojtártól a számadóig 

Feldolgozott cikk: Pánti Irén: Kisbojtártól a számadóig 

Tantárgy: Tanórán kívüli foglalkozás: FürkÉsz – Szitakötő (Magyar, matematika, környezetismeret, 

ének – komplex óra) 

Munkaformák: frontális, csoportmunka, Frei-Arbeit-módszer 

Előkészületek:   4fős csoportok kialakítása, feladatok megbeszélése: 

(számadó:ír, számol; öregbojtár: fegyelmet tart, munkára ösztökél; kisbojtár: 

előpakol, elrakodik; pásztor: szószóló) 

Tanterem  berendezése 

Krajcárok elhelyezése az asztalokon + gyűjtőedény (értékelés) 

Állomások kihelyezése 

Szitakötő 44-45. oldalán lévő szöveg elolvasása, szómagyarázat (számadó, öregbojtár, 

kisbojtár, nyalka, parolázni, szilaj/rideg – félszilaj állattartás, stb.) 

 

Eszközök: Szitakötő 27. száma, füzet, feladatlapok, szó- és képkártyák, állomásfeladatok és ellenőrző 

lapok, IKT: flipchart, internet 

 

 

I. Bevezetés - ráhangolódás 

1. Halkan pásztorzene szól…. (internet – www.youtube.com) 

flipchart 1. dia:  

 

 

2. Fejszámolás: 

 

A Puszta Csárdában pásztortalálkozót tartanak. A kocsmáros 
nem tudta előre, hány vendége érkezik, ezért nagyon figyeli 
az érkezőket: 

         Elsőnek 15 csikós érkezik, majd 23 gulyás jön. 
     

15+23 = 38 
 

http://www.youtube.com/


A kanászok is belépnek 10-en. 
        

38+10 = 48 
 A juhászok jönnek 30-an. 

          
48+30 = 78 

 Utoljára a számadó érkezik meg az öregbojtárral és 6 kisbojtárral. 
 

78+1+1+6= 86 

Hányan vannak a csárdában a kocsmárossal együtt? 
    

86+1 = 87 
 3. Beszélgetés a pásztorok életéről, külső megjelenésükről 

Népköltészeti alkotások 

flipchart 2. dia:  

A csárdában a pásztorok vitába keveredtek, mert nem tudták eldönteni, kinek van a legjobb 

dolga. Mindegyik pásztor a maga mesterségét tartotta előbbre. 

 

Hogyan bizonygatta a maga elsőbbségét a csikós legény? (Szitakötő: 44. oldal – vers 

felolvasása) 

Csikós legény vagyok 
  

Kampós juhászokkal 
Hortobágy eleje. 

   
ritkán parolázok, 

 Gulyás, ha nyalka is, 
  

sáros kondásokkal 
utánam a helye. 

   
még csak szót sem váltok. 

 
     
A juhászok sem hagyták magukat! (Szitakötő 44-45. oldal; ének) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(munka, szórakozás közben - életükről szól, érzéseiket fejezi ki) 

Milyen lehet az élete a pásztoroknak? (szilaj-rideg, félszilaj állattartás) 

Milyen lehet az élete a pásztoroknak? 
 

(szilaj-rideg, félszilaj) 
     

   
:) 

        
:( 

        

  A juhásznak jól megy dolga, 
  egyik dombról a másikra 

   terelgeti nyáját, 
     fújja furulyáját 
     bú nélkül éli világát. 

 
A kanászok, kondások is bizonygatták:  (Szitatkötő 44-45. oldal; zene: www.youtube.com) 

Hej élet, élet 

kanászélet, 
 ez aztán az élet! 

Ha megúnom magamat, 
magam is úgy élek. 
 
 
Ismerjük-e ezeknek a daloknak, verseknek a szerzőit? Miért nem? 
Hogyan terjedtek ezek a népköltészeti alkotások? Hogy lehet, hogy van, aki másképp ismeri őket? 
A népköltészetnek még milyen fajtáját ismered? (népmese, mondókák, népmondák, találós  
kérdések, közmondások, szólások, balladák) Hogyan születtek ezek az alkotások? Mit fejeznek ki? ( 

 

  

http://www.youtube.com/


 
szabadság 

       
időjárás viszontagságai (hideg, meleg, eső) 

 
természet szépsége 

     
magány 

        

 
állatok szeretete 

     
felelősség 

       

                     Mi a dolguk?  ( legelőre terelés, állatok gondozása, beteg állatok gyógyítása, birkák nyírása, 

   
stb) 

                 

II. Gyűjtőmunka: Pásztorélettel kapcsolatos tárgyak megtekintése 

 

III. Csoportmunka 

1. PÁROSÍTÁS (szókártyák, képek) 

A pásztorok között megvolt a rangsor, egymással nem nagyon keveredtek. Ha netán valaki 

elveszítette a munkáját, mi lett vele? (betyárnak állt) 

 

Rendezzétek a pásztorok szókártyáit rangsor szerint egymás alá! Tegyétek melléjük az általuk 

őrzött állatok képét! Hogy hívják ezeknek az állatoknak a csoportjait? (értékelés: soronként 

egy krajcár) 

 

Egy csoport a táblánál oldja meg a feladatot, a többi az asztalokon. 

  
 

2. IGAZ-HAMIS (feladatlap) 

A Szitakötő 44-45. oldalán lévő szöveg segítségével döntsétek el, hogy a következő állítások 

igazak vagy hamisak. 

Ellenőrzés: az állításokhoz kapcsolódó szövegrész felolvasása 

Értékelés: jó válaszonként egy krajcár 

 

a) A pásztorkodás múltja pár száz évre nyúlik vissza. (H)   - több mint ezer 

b) Ökrökkel fuvaroztak, a lovakkal szántottak-vetettek. (H) – fordítva 

c) A földművelésből élőknek nem maradt idejük az állatok megfelelő gondozására. (I) 

d) A pásztorok legkeményebb ellenfelei az állatokra leselkedő vadállatok, a farkasok voltak.  

(H) – időjárás 

e) A pásztorok szervezetének irányítója a számadó volt. (I) 

 

3. KIRAKÓ (kirakótábla, képszeletek) 

Szövegértést ellenőrző feladat, ismeretek rendezése, játékos ellenőrzése 



Rakjátok ki a képet a kérdések megválaszolásával. (Minden kérdésre három 

válaszlehetőségből kell választani. A jó válasz számának megfelelő képszeletet kell a táblára 

képpel felfelé elhelyezni. Jó megoldás esetén egy kép jön ki) 

Ellenőrzés: ha kijön a kép 

Értékelés: Időben kész tábla – 4 krajcár, hiányzó/rossz részekért arányosan elvonás 

Egy csoport a táblánál oldja meg a feladatot, a többiek az asztalon. 

 
 

4. Színező 

Figyeljétek meg, hogyan öltözködtek a különböző pásztorok! (2. dia) 

A szövegből keressétek meg a kapcsolódó részeket és ezek alapján színezzétek ki a rajzokat, 

egészítsétek ki a kellékekkel! 

Csikós: széles (14-15 cm) karimájú kalap; tarka túzoktoll, kék ing (ünneplő: fehér), fekete 

mellény, ostor 

Gulyás: széles (14-15 cm) karimájú kalap; darutoll, kék ing (ünneplő: fehér), fekete mellény 

Juhász: keskeny (4-5 cm) karimájú kalap; fehér ing, rézkampós bot, suba 

Kanász, kondás: duda, tülök, ostor, fehér ing, fekete mellény, fokos 

 

 
 

Ellenőrzés: közös megbeszélése a felmutatott rajzoknak 

Értékelés: Pásztoronként egy-egy krajcár 

 

5. Állomások – differenciálás 

Minden feladat elvégzése után – ameddig a többi csapat  még dolgozik - a csoportok 

önállóan választanak feladatot (1-5. állomás), közösen megoldják és az ellenőrző 

állomásokon ellenőrzik és javítják is.  

Célja, hogy a gyorsabb, ügyesebb tanulók figyelmét lekösse, kiegészítő információkhoz 

juttassa, érdeklődését felkeltse, közben fejlessze az együttműködés és önellenőrzés 

képességét. 

 



(állomások)        (ellenőrző állomás) 

Óra végén ezeket a feladatokat is megbeszéljük. 

 

 Állomások: 

1. 
állomás 

          
3. állomás 

             
A slambuc népszerű pásztorétel. Öreglebbencs  

Egy gazdának 12 063 jószága van. A 
harmada 

 
néven is ismert. Rendezd sorba az elkészítésének 

birka, a többi szarvasmarha. 
     

a lépéseit. Füzetedbe a mondatok betűjelét írd 

Hány birkája és hány marhája van a gazdának? egymás mellé a jó sorrendben. Olvasd össze! 

               Jegyezd le az adatokat, számolj és válaszolj! 
 

S illetve a felkockázott kolbászt. 

             
R A szalonnát apró kockákra vágom és a 

             
Á Felöntöm annyi vízzel, hogy  

             
A majd beledobom a felkockázott krumplit, 

2. 
állomás 

          
N 2-3 ujjnyira ellepje. 

             
Ó bográcsban félig kiolvasztom. 

A gazdasszony 3 l 6 dl tejet fejt le reggel. 
 

D Belekairkázom a paprikát, megsózom és 

6 gyermeke között egyenlően osztotta el. 
 

ZS Szép sárgára pirítom rajta a tésztát, 

Hány dl tej jut 1 gyereknek? 
     

R puhára főzöm. 

             
O kis lángon, ha lehet lefedve, 

Jegyezd le az adatokat, számolj és válaszolj! 
   

               

               5. 
állomás 

          
4. állomás 

             
A slambuc népszerű pásztorétel. Öreglebbencs  

Rózsa Sándor hírhedt betyár volt az 1848-as 
 

néven is ismert. Hozzávalói a következők: 

szabadságharc idején. Híres volt igazságossága 
 

70 dkg burgonya, 25 dkg lebbencstészta, 

miatt. 
            

10 dkg füstölt húsos szalonna, só, 15 dkg 

Egy alkalommal 1692 krajczárt rabolt két társá- 
 

füstölt kolbász, 1 csípős paprika 

val, melyen egyenlően osztozkodtak. 
    Hány krajczár jutott egy betyárnak? 

   
Miből mennyi kell, ha csak az ötödét akarjuk 

             
elkészíteni? 

Jegyezd  le az adatokat, számolj és válaszolj! 
  



                

 

IV. Befejezés,összegzés,rendrakás,értékelés a szerzett krajcárok szerint 
 

Foglaljuk össze: 
- Milyen pásztorfajtákkal foglalkoztunk a mai órán? 
- Kik szervezték a munkájukat? 
- Hogy lehetett valaki számadó? (kisbojtártól  

a számadóig) 
 
Hány krajcárt gyűjtöttek a csapatok? 

- órai munkás piros pontok 
 

Asztalok visszarendezése 

 

 


