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Viola Lujza 
 

Verselemzés egy anyanyelvápoló csoportban 
a Délvidéken 

 
Azért, hogy az anyanyelvápolók munkáját megkönnyítse, a 

Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete havi rendszerességgel 
továbbképzéseket tart tanítók és anyanyelvápolók számára (TANOM). 
Itt az elméleti előadások mellett sok gyakorlati, alkalmazható tudást is 
elleshetnek.  

Egyik továbbképzésen a verselemzésről beszélgettünk. Őszi 
témánk volt, a vers pedig Tóth Bálint: Vadgesztenye-csalogatója.  

A foglalkozás kezdetén bevezető beszélgetést folytatunk a tanu-
lókkal az őszről. Amikor már kellőképpen körüljártuk az ősz témáját 
(időjárás, termények betakarítása, ősz a kertben, gyümölcsök stb.), köz-
ismert őszi találósakat olvasunk föl.  

 

Például:  
 
Folt hátán folt, kiben tű soha nem volt. 
 (káposzta)  
 
Kerek, de nem alma, 
piros, de nem rózsa, 
rétes, de nem béles, 
kóstoltam, nem édes.  
(hagyma) 
  
Zöld burokban születtem, 
mikor aztán nagy lettem, 
a zöld burok kifeslett, 
és az úrfi leesett. 
(dió)  
 
Ha az idő nagyon komisz, 
ott ülök a fejeden, 
hogyha jön egy nagy erős szél, 
nem maradok helyemen. 
(sapka)  
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Sok a bordám, egy a nyelem, 
zivatarban járkálsz velem. 
Szép időben összecsuksz, 
a táskádba beledugsz. 
(esernyő) 
 

Íme a vers: 
Tóth Bálint: 

 
Vadgesztenye-csalogató 

 
Bújj ki tüskés kabátodból, 

Szép vadgesztenye! 
Tükrös fényed olyan barna, 

Mint anyám szeme. 
Tükrös fényed olyan barna, 

Mint húgom haja. 
Bújj ki, s akkor velem alhatsz 

Egész éjszaka. 
 
 

A vers fölolvasása és a szómagyarázat után (csalogató, tüskés 
fényed) következik a verselemzés: 

      –  a vadgesztenye jelzőinek gyűjtése: tüskés, szép, barna, 
fényes, síma, síkos, szúrós...;  

– a melléknevek fokozása; 

– emberi tulajdonságok gyűjtése és fokozása;  

–  a hasonlatok: Tükrös fényed olyan barna, 
                                   Mint anyám szeme. 
                                   Tükrös fényed olyan barna, 
                                   Mint húgom haja.; 

 – a hasonlatok kifejező ereje a versben; 

– hasonlatok „fabrikálása”; 

– szóláshasonlatok. A legismertebbek fölidézése: 

Ravasz, mint a ..., 

Gyáva, mint a ..., 
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Fehér, mint a ...,  

Lusta, mint a ...,  

Édes, mint a ...,  

Lassú, mint a ...,  

Csökönyös, mint a ...,  

Savanyú, mint az ..., 

Szorgos, mint a ...,  

Piros, mint a ...,  

Úszik, mint a ...,  

Szelíd, mint a ...,  

Fut, mint a ... stb. 
     – a barna szín szinonimáinak gyűjtése (csokoládébarna, 

kávébarna, dióbarna, rozsdabarna, négerbarna, mogyoróbarna, 
kakaóbarna, medvebarna, őzbarna, gesztenyebarna...). 
 

A foglalkozás második felében játékokat készítünk 
vadgesztenyéből. 
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