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I. Bevezető 

A népmesék és a pedagógia kapcsolatát feltáró jó gyakorlatok gyűjtése, rendszerezése, 

hiányterületek feltárása, adaptációs lehetőségek bemutatása, kipróbálása és a fejlesztési 

eredmények rendszerbe illesztése című kutatás-fejlesztési feladathoz kapcsolódó kutatási 

tervben megfogalmazott első hipotézis szerint: „Magyarországon a népmesék pedagógiai célú 

felhasználása kevéssé jelenik meg a közoktatásban, és nem megfelelően épül be a különböző 

tantárgyakba.” 

Jelen kutatás-fejlesztési feladat során, az interjúk elkészítése és a különböző 

szakanyagok áttekintése után1 világossá vált, hogy a pedagógusok keveset tudnak arról, hogy 

a mesék beemelése milyen új perspektívát nyit a mindennapi nevelés-oktatás során, mint 

ahogy elégséges eszközük, anyaguk sincs ahhoz kapcsolódóan, hogy milyen meséket 

használjanak munkájukban. A kutatási terv hipotézise egyértelműen igazolást nyert. 

Ha a mesepedagógia szakirodalmát nézzük, leginkább azt látjuk, hogy a népmeséről 

szóló tudományos köteteknek, tanulmányoknak, cikkeknek csekély hányada szól a műfajnak 

az oktatásban-nevelésben betöltött (betölthető) szerepéről, és kivételesnek számít, ha a téma 

elismert kutatói a műfajelméleti, műfajtörténeti kérdéseken túl a meséhez kapcsolható 

pragmatikus vonatkozásokkal is foglalkoznak. A népmeséhez való tudományos közelítések 

többnyire a néprajz, a pszichológia, az irodalomtudomány eszközeit és céljait reprezentálják.  

A pedagógusok számára nem egyértelmű, hogy a mese gyakorlatilag bármelyik 

tantárgy tananyagának keretéül vagy kiindulópontjául szolgálhat. Nincsenek tisztában azzal, 

hogy a mesének az órai munkába való beemelése által a gyerekek jobban bevonhatók, az 

ismeretek könnyebben befogadhatóak, a feladatok izgalmasabbá tehetőek. 

Boldizsár Ildikó és Bajzáth Mária tematizált köteteitől eltekintve, a magyar 

szakirodalomban nem található pedagógiai szempontok alapján, a gyerekek életkori 

sajátosságait és a tantárgyi követelményeket figyelembe vevő tematikusan összeállított 

mesegyűjtemény, valamint hozzá kapcsolódó módszertani anyag. Boldizsár Ildikó (2010)2 

Bajzáth Máriára hivatkozik, aki azt mondja: a mese híd, amelyen a gyermek elindulhat a 

családban és az óvodában megismert tanulási módoktól az iskolai tanulás felé. Az olvasás 

tanítására, gyakoroltatására és megszerettetésére azonban nem minden népmesetípus 

alkalmas. Tulajdonképpen kizárólag a rövid állatmesék, a tréfás mesék, a novellamesék, a 

legendamesék, a rászedett ördög mesék, a falucsúfolók, a hazugságmesék és a formulamesék 

jöhetnek szóba, mert ezek terjedelmüknél fogva alkalmasak arra, hogy a gyerekek 

                                                            
1 Nemzetközi és hazai tapasztalatokat elemző tanulmány (PR-02) 

A népmesék és a pedagógia kapcsolatát feltáró jó gyakorlatok gyűjtése, rendszerezése, hiányterületek feltárása, 

adaptációs lehetőségek bemutatása, kipróbálása és a fejlesztési eredmények rendszerbe illesztése c. kutatás-

fejlesztési feladat tanulmánya 
2 Boldizsár Ildikó (2010): Meseterápia – Mesék a gyógyításban és a mindennapokban. Magvető, Budapest, 320-

325. 
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megbirkózzanak velük. A formulamesék azzal szolgálják az olvasástanítást, hogy visszatérő 

nyelvi fordulataikkal nagyon gyorsan teszik az olvasást sikerélménnyé.  

Az alsó tagozaton a mese szerepét több területen is kiemeli a szerző. Részben nagyon 

fontosnak tartja a reggeli mesemondást, mert egységesítő hatásánál fogva segít a napi 

munkára hangolni a gyerekeket. Emellett azt is kiemeli, hogy 1–2. osztályban, ahol már csak 

elvétve fordulnak elő a népmesék a tanórákon, érdemes volna úgy becsempészni őket, hogy 

örömtelivé tegyék az ismeretszerzést (ezért ismeretekben dús meséket javasol feldolgozásra: 

állatokról, növényekről és a természet egyes jelenségeiről szóló meséket). Ezekből 

megtanulhatnak leírást, jellemzést adni másokról. A 3. osztályban a varázsmeséket javasolja, 

akár más népek meséit, amelyekből a különböző életmódok, kultúrák elemeit sajátíthatják el a 

gyerekek. A 4. osztályban – úgy véli – fontos, hogy jelen legyen a humor, ezenkívül a 

teremtéstörténetek érdekelhetik a gyerekeket. Továbbá érdemes kihasználni, hogy az alsó 

tagozaton a legtöbb gyerek maga is szívesen ír mesét. 

Jelen kutatás korábbi fázisában részletesen bemutattunk öt óvodai és öt iskolai jó 

gyakorlatot3 – ezek képezik a módszertani ajánlásunk alapját. A kiválasztott jó gyakorlatokból 

komplex tartalmak készültek, amelyek a projektpedagógiához hasonló szellemben, több 

tantárgy ismeretanyagát bevonva járnak körül egy-egy tárgykört.  

A projekt szót a pedagógiában szűkebb értelemben használják, mint a hétköznapi 

nyelvben. Azokat a tanulásszervezési formákat értik alatta, amelyek során a tanulók közösen, 

együttműködve, belső indíttatásból, jellemzően valamilyen gyakorlati természetű, a 

mindennapi élethez kapcsolódó problémára fókuszálva egy közös produktum, termék 

létrehozása érdekében dolgoznak.4 

Az Óvodai Nevelési Program és a Nemzeti Kerettanterv vizsgálata során olyan, 

különböző tantárgyakhoz kapcsolódó témákat kerestünk, amelyek a feltárt jó gyakorlatokban 

feldolgozott mesékhez kapcsolhatók. A meglévő tartalmakat kiindulópontként használva, az 

idegen nyelv kivételével az általános iskola 1–4. évfolyamán előforduló minden tantárgyhoz 

kapcsolódik módszertani ajánlás vagy javasolt gyakorlat.  

Négy jó gyakorlat továbbfejlesztése olvasható a módszertani ajánlásban, erre a célra – 

kiindulópontjuknál vagy éppen módszertanuknál fogva – ezek tűntek a leginkább 

alkalmasnak. A projektmódszer elveivel azonosulva a tanulási folyamatnak a személyes 

tapasztalaton kell alapulnia és figyelembe kell vennie a gyermek fejlődési szükségleteit és 

érdeklődését, emellett a tanulónak aktívan részt kell vennie a saját tanulási folyamatainak 

alakításában. 

 

                                                            
3 Jó gyakorlatok leírása (PR-06) című komplex összegző tanulmány 

A népmesék és a pedagógia kapcsolatát feltáró jó gyakorlatok gyűjtése, rendszerezése, hiányterületek feltárása, 

adaptációs lehetőségek bemutatása, kipróbálása és a fejlesztési eredmények rendszerbe illesztése c. kutatás-

fejlesztési feladat tanulmánya 
4 http://tanmester.tanarkepzo.hu/projektpedagogia (2015.07.24) 

http://tanmester.tanarkepzo.hu/projektpedagogia
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II. Továbbfejlesztett jó gyakorlatok 

II.1. Az okos lány 

 

Meglévő tartalom 

A második osztályosoknak szóló magyar órán az olvasás gyakorlása, a szókincsbővítés, a 

szövegértés fejlesztése és a már meglévő tudás felelevenítése mellett tantárgyi kapcsolódások 

is megvalósultak, a rajz és vizuális nevelés, illetve az ének-zene tantárgy elemeinek 

bevonásával.  

Az okos lány című klasszikus mesét szövegértési gyakorlatként felhasználó óra a 

kitűzött célt példaértékűen megvalósította. 

Az óra keretében a pedagógus elérte az anyanyelvi készségek fejlesztését, a gyerekek 

szókincsének gyarapítását, a használt és újonnan megismert szavak jelentésrétegeinek és 

különféle használatainak a megismertetését és tudatosítását. A mese nyelvezetének megértése 

érdekében az ismeretlen szavak kigyűjtése után, azok jelentésének tisztázására az óravezető 

gyakorlati megoldást kínált a Szóbúvár és/vagy az Ablak-Zsiráf Gyermeklexikonból kikeresett 

szómagyarázattal. A mese tartalmának kifejtése és a mese elemzése beszélgetés formájában 

történt. Az óra során szinte végig frontális munka folyt, aminek megvannak a veszélyei 

(némely gyerek esetleg „elvész” a folyamatban), ugyanakkor a feladatok során minden 

tanulónak megvolt a lehetősége az egyéni megnyilvánulásra. A mese megismerését többszöri 

felolvasás, hangos olvasás és a Magyar Népmesék-sorozat meséjének közös megtekintése is 

szolgálta.  

A pedagógus nem próbálta értelmezni a mesét vagy didaktikus eszközökkel 

tanulságokat levonni, hanem hagyta, hogy a történet minden gyerekben szabadon kifejthesse 

hatását. 

Itt szükséges megjegyezni, hogy miután ilyen alaposan megismerkedtek a szöveggel, a 

következő órákon lehetőségként mindig fennáll egy további, más módon és szinteken történő 

feldolgozása a történetnek, például további változatosabb munkaformák keretében (a mese 

szereplőinek mélyebb karaktervizsgálata, szituációk, fordulatok eljátszása, dramatizálás).  

Az órán felvillantott kapcsolódási pontokból (rajz és vizuális nevelés, dráma, zene és 

tánc) kiindulva, ezeket kibontva, illetve kiegészítve jött létre az alábbi projektterv, amelynek 

során változatos munkaformákkal, komplex módon ragadható meg a téma.    

Cél, hogy az általános iskola alsó tagozatán megjelenő Mátyás királyról szóló meséket 

komplex témahétként dolgozzák fel a gyerekek és a pedagógusok a 2., 3., és 4. évfolyamokon, 

farsangi időszakban. 

A projekt keretét adó mesék, a Mátyás király korához kapcsolódó 

feladatok, lehetőséget adnak arra, hogy az évfolyamok és az egyéni 

képességek közti különbségeket figyelembe vegye a pedagógus.   
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A téma feldolgozása megjelenik a délelőtti tanórákon, a különböző versenyek és egyéb 

kiegészítő délutáni rendezvények keretében. 

A projekt leírása alapján bármelyik, a tanmenetekben előírt Mátyás mesét fel lehet 

dolgozni, feladatai variálhatók, szükség esetén bővíthetők és kihagyhatók.  

 

A projekt leírása:  

A projekt címe: Mátyás király projekthét 

A projekt rövid leírása: A projekthéten az általános iskola alsó tagozatán megjelenő Mátyás 

királyról szóló meséket komplex témahétként dolgozzák fel a gyerekek és a pedagógusok a 2., 

3., és 4. évfolyamokon, farsangi időszakban. 

Ajánlott korosztály: 2–4. osztályosok   

A projekt feldolgozására szánt időkeret: 1 hét 

Kapcsolódó NAT fejlesztési területek:  

  Az erkölcsi nevelés 

  Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

  Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

  A testi és lelki egészségre nevelés 

Kapcsolódó NAT kulcskompetenciák: 

 Anyanyelvi kommunikáció  

 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

 Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Kapcsolódás a tantárgyakhoz: magyar nyelv és irodalom, matematika, vizuális kultúra, 

testnevelés, dráma és tánc, erkölcstan, technika 

A projekt megvalósításához szükséges eszközök: A3-as méretű papírlapok, rajzeszközök, 

jelmezek, reneszánsz kori zene, bóják, 3 üzenet, medicinlabda, tornapad, laticel  

A projekt során feldolgozható mesék: Az okos leány, Mátyás király meg az igazmondó juhász,  

A kolozsvári bíró, Kinizsi, Mátyást megvendégelik, Egyszer volt Budán kutyavásár  

 

A projekt részletes leírása:  

Előzetes feladat: Minden osztály választ egy Mátyás királyról szóló mesét, melyet a 

projektindító napon fognak bemutatni. Az előadás történhet egyénileg (mesemondás), 

csoportban (dramatizálás formájában), de részekre bontva az egész osztály is mesélheti.  

Projektnyitó rendezvény:  

- Mesék Mátyás királyról – mesemondó nap  

Az ünnepélyes megnyitón a projekthét programjának ismertetése után a gyerekek 

elmesélik vagy bemutatják az általuk választott, Mátyás királyról szóló történetet.  

- „Bővítsük Mátyás király könyvtárát!” – rajzverseny meghirdetése 

Az osztályok a projekthét végére készítsék el saját meséjüket úgy, mintha 

az egy középkori kódexbe készülne. A lapok A3-as méretűek 

legyenek.  
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- Reneszánsz bál meghirdetése 

A projekthét utolsó eseménye egy, a reneszánsz korát idéző farsangi bál, amelyen, aki 

csak tud, a kornak megfelelő öltözékben, jelmezben jelenjen meg.  

 

Vendégségben – Mátyás király a tanórákon: 

A projekthéten minden osztálynak van egy választott, Mátyás királyról szóló meséje.  

A tanítók a saját órarendjükhöz, tantervi követelményeikhez igazodva minél több tanórába 

építsék be a mesét, a mese valamely elemét, de naponta legalább egy tanórán jelenjen meg a 

feldolgozás valamilyen formában. 

 

Tantárgyi kapcsolódások, feldolgozási lehetőségek az egyes tantárgyakhoz kapcsolódva:  

 

Magyar nyelv és irodalom 

Fogalmazás óra:  

Kockázzunk! 

A gyakorlat menete: Egy nagyobb méretű dobókocka szükséges ehhez a feladathoz, melynek 

oldalain a Ki?, Hol? Mit csinál?, Miért?, Hogyan?, Kivel? kérdések szerepelnek.  

A mese elolvasása után közvetlenül vagy annak felidézésénél tudjuk használni úgy, hogy a 

gyerekek dobnak vele, és a „kidobott” kérdőszóval kérdeznek a történethez kapcsolódva.  

Pl. Mit csinált a király, amikor az okos lány a harmadik kérdést is megválaszolta? 

 

Anyaggyűjtés kerekasztal módszerrel:5  

A gyakorlat menete: A gyerekek (az osztály létszámától függően együtt vagy kiscsoportban) 

egy lapra sorban olyan mellékneveket (jellemzőket, tulajdonságokat) írnak, amelyek – az 

olvasott történetek alapján – igazak Mátyás királyra vagy valamelyik szereplőre. Az 

információgyűjtés addig tart, amíg a csoporttagok ki nem fogynak az ötletekből.  

A továbbításhoz köthetünk szabályokat, pl. adott időt a válaszadáshoz, a passzolás 

lehetőségét, stb. 

 

Mesemodernizáció – kreatív írás gyakorlat6 

A gyakorlat során a gyerekek a közösen megismert történetet írják át mai modern történetté.  

A gyakorlat menete: 

1. Idézzük föl közösen a mese cselekményét. 

2. Készítsük el a mese modern változatát, ami akár „itt és most” is megtörténhetne! Ha 

vannak a mesének olyan részei, amelyek nem történhetnének meg a mai világban 

(vagy a valóságban), arra valahogyan a modern mesénkben magyarázatot kell adnunk. 

3. Amennyire csak tudjuk, őrizzük meg az eredeti mese cselekményét. 

                                                            
5 http://pszk.nyme.hu/tamop412b/kooperativ_tanulas/64_mdszerbank.html (2015.07.24) 

6 Samu Ágnes (2012): Kreatív írás. Holnap Kiadó, Budapest. 62. o. 

http://pszk.nyme.hu/tamop412b/kooperativ_tanulas/64_mdszerbank.html
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4. Miután a modern mese elkészült, adjunk címet az új történetnek. 

 

Matematika óra 

Okoskodó  

Órai kerettörténet: Mátyás király támogatta a művészetet és a tudományokat, a kor híres 

tudósait gyakran meghívta az udvarába. Legyetek most Ti is a vendégei! A téma: a 

matematika. 

 

Az órán felhasználható játékok.  

 

Tapsfordító  

A játék menete: A gyerekek körben ülnek. A játékvezető egyet tapsol és elindítja a számolást. 

Az első szám az 1443. A pedagógustól balra ülő gyerek folytatja a sort (taps, eggyel nagyobb 

szám), és halad a sor egészen addig, amíg valaki két tapssal meg nem fordítja a haladás 

irányát. Ettől kezdve a jobb oldali szomszéd a következő tapsoló, akitől kezdve a számsor 

nem nő, hanem mindig eggyel csökken. Jobbra halad a taps addig, amíg két taps nem fordítja 

meg újra az irányt, amit bárki bármikor megtehet.  

Figyelhetünk arra, hogy a számsor 1458 és 1490 – Mátyás király uralkodási időszaka – között 

maradjon.  

 

Számkirály7 

A gyakorlat menete: A gyerekek párban állnak fel, a tanító az aktuális tananyaghoz 

kapcsolódva összeadást, kivonást, stb. kérdez. Amelyik gyerek hamarabb válaszol jól a feltett 

kérdésre, állva marad, a másik leül. Addig folytatódik a játék, amíg egy gyerek marad állva. Ő 

lesz a számkirály. 

 

Fejtörők 

 

1. Fegyverkovács 

Feladatleírás: 1477-ben Mátyás király elhatározta, hogy a híres fekete seregéből a legvitézebb 

80 katonának új fegyvereket készíttet. Mindenkinek kovácsoltatott új szablyát. Minden ötödik 

harcos kapott egy messzehordó íjat. Később úgy döntött, hogy az íjászok közül minden 

negyediknek számszeríjat ad, így azoknak vissza kellett szolgáltatniuk az eredetileg kapott 

íjakat, csak a vezetőjük tartotta meg mindkettőt. Hű katonája, Kinizsi Pál tanácsára minden 

második vitéznek rendelt dárdát és buzogányt. Kedvenc lándzsáját, amit apjától, Hunyadi 

Jánostól örökölt, a válogatott sereg kapitányának ajándékozta.  

Mit gondolsz, összesen hány fegyvert kellett készítenie a király fegyverkovácsának és 

segédjének? 

                                                            
7 www.jankayiskola.hu/jankayadatbank/.../szamkiraly (2015. 07.24.) 

http://www.jankayiskola.hu/jankayadatbank/.../szamkiraly%20(2015
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Megoldás: 177 

 

2. Fogságban8 

Feladatleírás: A török csapat fogságba ejtett két magyar diákot, és a következő ajánlatot tette 

nekik: válasszanak két ajtó közül. Az egyik mögött a szabadság, a másik mögött két éhes 

oroszlán várja őket. Egyet kérdezhetnek az őröktől az ajtóval kapcsolatban, utána dönteniük 

kell. Ám azt tudniuk kell, hogy az egyik őr mindig hazudik, a másik mindig igazat mond, de 

nem tudni, hogy melyik melyik. Mit kérdezzenek az egyik őrtől, hogy megmenekülhessenek? 

 

Megoldás: 

Bármelyiktől meg lehet kérdezni a következőt: „Mit mondana a másik, ha azt kérdezném tőle, 

hogy melyik ajtó mögött vannak az oroszlánok? Ekkor az igazmondó nyilván rámutatna a 

szabadság ajtajára, hiszen a hazudós a hamisat mutatná. A hazudós pedig tudja, hogy az 

igazmondó az oroszlános ajtóra mutatna, ezért hazugságból a jó ajtóra mutatna. Így a válasz 

mindenképpen a szabadság felé vezető ajtóra irányul.  

 

Számrajz9 

A gyakorlat menete: Olyan rajzokat kell készíteni, amely csak számokból áll.  

A rajz valamilyen módon kötődjön Mátyás királyhoz, a korhoz vagy az olvasott történethez.  

Háttéranyagként használható a Mátyás király bevételeit tartalmazó táblázat:  

 

Mátyás király bevételei10 

Bevételi forrás Forint 

Kincstári adó és segély 385 000  

Szászok adója 25000  

Szabad királyi városok adója 22000 

Zsidók adója 4000  

Ötvened adó (erdélyi románok) 2000  

Sójövedelem haszna 80 000  

Pénzverő- és bányakamarák 60 000  

                                                            
8 http://szjenoko.web.elte.hu/Jatek/fejtorok/fejtorok.html (2015.07.24) 
9 http://fejlesztok.hu/.../236-gondolkodtato-matematika.html (2015. 07.24) 

10 http://static.polc.hu/previews/pdf/00/10/51/105111.pdf (2015.07.24) 

http://szjenoko.web.elte.hu/Jatek/fejtorok/fejtorok.html
http://fejlesztok.hu/.../236-gondolkodtato-matematika.html%20(2015
http://static.polc.hu/previews/pdf/00/10/51/105111.pdf
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Koronavám 50 000  

Összesen 628 000  

A táblázatban szereplő összegek csak becslések.  

 

 

 

Számlánc11 

A játék menete: A gyerekek körben ülnek. A játékvezető pedagógus kezében a labda, mond 

egy számot, pl. 2. Továbbadja a labdát a következő játékosnak, aki elismétli a számot (2), és 

hozzátesz egy új számot, pl. 5. A következőnek már mind a két számot el kell ismételnie, és 

egyet hozzátenni. Addig játsszuk, amíg valakinél meg nem szakad a lánc. Nehezíthetjük úgy a 

játékot, hogy nem sorban dobjuk a labdát.  

 

Villámkérdések matematikusoknak12 

Mennyi az eredmény? Írd le a füzetedbe! 

1. Két kezünkön 10 ujjunk van. Hány ujjunk van 10 kézen?  

Megoldás: 50 

 2. Hány szám található a 43 és az 58 számok között?  

Megoldás: 14 

3. Írd le azt a számot, amely 7-tel nagyobb, mint a legkisebb kétjegyű szám! 

Megoldás: 17 

4. A szomszéd királynak 3 fia van. Mindegyik fiúnak van egy nővére. Hány gyereke van a 

királynak?  

Megoldás: 4 

5. Egy páros számhoz hozzáadtam 7-et. Az összeget megszoroztam 9-cel. Kivontam belőle 9-

et. Páros vagy páratlan szám lett a megoldás?  

Megoldás: páros 

6. 5 szénarakás meg 7 szénarakás összehordva hány szénarakás?  

Megoldás: 1 szénarakás 

7.  Cseréld fel az összeadásban a számjegyeket úgy, hogy helyes legyen az eredmény: 

58+63=94  

Megoldás: 58+36=94 

8. Hány lába van összesen 4 macskának, 5 tyúknak, 2 egérnek, 7 légynek és 3 lónak? 

Megoldás: 88 

9.  Hány olyan 100-nál kisebb szám van, amelyikben megtalálható a 7-es számjegy? 

                                                            
11 http://fejlesztok.hu/segedletek/foglalkozasi-segedletek/236-gondolkodtato-matematika.html (2015.07.24) 
12 http://fejlesztok.hu/segedletek/foglalkozasi-segedletek/236-gondolkodtato-matematika.html (2015.07.24) 

 

http://fejlesztok.hu/segedletek/foglalkozasi-segedletek/236-gondolkodtato-matematika.html
http://fejlesztok.hu/segedletek/foglalkozasi-segedletek/236-gondolkodtato-matematika.html
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Megoldás: 19 

10. Egyliteres edényben 6 dl tej van. Öntsünk hozzá még 6 dl-t. Mennyi tej lesz most az 

edényben?  

Megoldás: 1 liter 

 

Egyszer volt Budán kutyavásár 

Rendezzünk vásárt! A gyerekek járnak-kelnek a vásári forgatagban, a térben. A pedagógus 

matematikai feladványokkal jelzi, hogy épp mit látnak, és azt kéri a gyerekektől, hogy 

álljanak össze annyian, amennyi a megoldás. Pl. Ennyi lába van 2 kutyának.  

Játszhatjuk úgyis ezt a játékot, hogy mindenkinél egy számos kártyalap (pénz) van, és a 

gyerekek a pedagógus által megadott mennyiség szerint állnak össze csoportba. Pl. Az 

eredmény legyen: 17 

 

Számolj és fuss! 

A gyerekek párokat alkotva szemben állnak egymással 2 sorban, páronként számokat kapnak. 

Középen egy kincset helyezünk el. A pedagógus műveleteket mond, az eredmény mindig 

valamelyik páros száma. Nekik kell futni, és elhozni a kincset.  

 

Záró játék (értékelés):  

Díjak, melyeket az osztály tagjai szavaznak meg egy értékelő lapon egymás között különböző 

kategóriákban. Pl. A legpontosabb számoló. A leggyorsabb matematikus. A legjobban segítő 

csapattárs.  

Az értékelő lapok egy dobozba kerülnek. A szavazatok összeszámlálása után eredményt 

hirdetünk.  

 

Vizuális kultúra óra  

Papírszínház készítése 

A Japánból eredő és igen népszerű papírszínház, a kamishibai a mesekönyveket mintegy 

színházzá alakítja. A fakeretben mozgatható nagyméretű lapok segítségével a mesélő a lapok 

mozgatásával, az ebből eredő játékkal és ennek drámai hatásával igazi színházi élménnyé 

változtatja a hagyományos meseolvasást. E technika segítségével mindenki által jól láthatóvá 

válnak a képek, a figyelem egyszerre tud az illusztrációkra és a mese szövegére irányulni, a 

mesélő pedig a lapok hátulján olvasható szöveget kellő hatással tudja előadni a közönségnek.  

 

A papírszínház készítésnek lépései:  

1. Olyan fakeret készítése, amelybe A3-as méretű lapok becsúsztathatók (készíthető technika 

órán is, de előre meg is vásárolható)  

2. A képek elkészítése szabadon választott technikával (pl. rajzolással, festéssel). Annyi 

darab készüljön, ahány részre osztottuk a mesét. Fontos, hogy a szövegrészt és 

a képet egyeztessük.  
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A papírszínház mint pedagógiai eszköz13 

1) hagyományos módon egy felnőtt által előadva a gyerekközönségnek 

A mesék hallgatása, a kamishibai előadása közösségformáló erővel bír, a hallgatóság aktív 

figyelemmel kíséri a képekkel alátámasztott történetet, megpróbálja előrevetíteni 

képzeletében a történet következő elemét, a hiányzó leíró részeket pedig képzeletével egészíti 

ki. 

 

2) Gyerekek által készítve 

A közös papírszínház elkészítése a kollektív írásra, illusztrációk készítésére ad lehetőséget, 

melynek eredménye kézzelfogható, esztétikus és könnyen használható. Lehetőséget ad, hogy 

a gyerekek kifejezzék kreativitásukat. Megismerteti őket egy irodalmi műfaj sajátosságaival, 

az elbeszéléssel, ennek irodalmi és stilisztikai szabályaival (leírás, ritmika, konfliktus…). 

Segít letisztázni, struktúrába rendezni gondolataikat, megragadni egy mese legfontosabb 

kulcselemeit, ezért a papírszínház-készítés első lépése, hogy a képeket rajzolják meg a 

tanulók, és csak ezek után írják meg a hátlapon található szöveget. A kép fogja strukturálni a 

szöveg ritmikáját. Azok a gyerekek is örömmel vesznek részt az elkészítésében, akik 

korábban kudarcként élték meg az írás, olvasás elsajátítását és iskolai nehézségeik vannak. A 

későbbiekben is büszkék a létrejött munkájukra. 

 

3) Gyerekek által előadva 

A módszer segíti, hogy a gyerekek közönség előtt fejezzék ki magukat, strukturálják 

mondanivalójukat, ez utóbbiban az illusztrációknak fontos szerepük van, hiszen nem teszik 

lehetővé, hogy a történetmesélés minden irányba „szétfolyjék”. Ezzel egy időben a hátlapon 

található szöveg segítséget nyújt a mesélőnek, hogy semmi fontos elem ne maradjon ki a 

történetéből. Segít legyőzni a félelmüket, hogy társaik előtt szerepeljenek, a keret mögé bújva 

a félénkebbek is szívesebben fejezik ki magukat. A hátlapon szereplő képek segítségével már 

az olvasás elsajátítása előtt képessé válnak egy történet előadására. 

 

Kódexlapok elkészítése:  

Feladatleírás: Az osztály tagjai párokat alkotva készítsék el a mese kiválasztott részletét A3-as 

méretű kódexlapként úgy, hogy a projektzáró napon ki lehessen állítani.  

 

Címerkészítés:  

A gyakorlat menete: A gyerekek ismerjék meg a címerkészítés történetét, alkotóelemeit, 

legfontosabb szabályait, illetve a Hunyadi-család címerét. Majd készítsék el és mutassák be az 

olvasott mese valamelyik szereplőjének vagy saját maguknak a címerét.  

 

Időutazók:  

                                                            
13 http://gondolkodjegeszsegesen.hu/papirszinhaz-egy-varazslatos-doboz/ alapján (2015.07.24) 

http://gondolkodjegeszsegesen.hu/wp-content/uploads/more04_2.jpg
http://gondolkodjegeszsegesen.hu/wp-content/uploads/more04_2.jpg
http://gondolkodjegeszsegesen.hu/papirszinhaz-egy-varazslatos-doboz/
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A gyakorlat menete: A fiúk középkori lovagi pajzsot, a lányok reneszánsz ruhákat, 

kiegészítőket tervezzenek és készítsenek, melyeket a reneszánsz bálon viselni is tudnak. 

 

Testnevelés óra 

Lovagi torna – sorversenyek 3 csapatban 

A csapatok egymás mellett helyezkednek el kb. 2 méterre egymástól, oszlopban. 

 

7 próba 

1. Versenyfutás 

A gyakorlat menete: Néhány méter távolságra minden csapat elé helyezzünk el egy bóját, 

amit jelre a csapatok első játékosa futással megkerül, majd ha visszaért, váltja a társát, és így 

tovább. Az a csapat győz, amelyiknek az utolsó játékosa előbb ér át a rajtvonalon. 

2. Üzenetküldés 

A gyakorlat menete: A király üzenetét (labdát vagy egy feltekert lapot) a fej fölött kell 

hátraadni. Amikor az utolsó játékos megkapja, előreszalad és folytatja a hátraadogatást. A 

játékot addig kell folytatni, amíg a kezdő játékos újra előre nem kerül. Az a csapat nyer, 

amelyik a leggyorsabb.  

 

3. Tekergős utakon 

A gyakorlat menete: Néhány méter távolságra minden csapat elé helyezzünk el 3–4 bóját vagy 

medicinlabdát.  

A gyerekek feladata, hogy a pályán a bóják vagy a labdák között irányváltással fussanak 

végig. Az a csapat győz, amelyiknek az utolsó játékosa előbb ér át a rajtvonalon. 

 

4. Futás akadályokon át 

A gyakorlat menete: Néhány méter távolságra minden csapat elé helyezzünk el egy-egy 

hosszabb tornapadot. A gyerekek feladata, hogy a padon egyensúlyozva fussanak végig. Az a 

csapat győz, amelyiknek az utolsó játékosa előbb ér át a rajtvonalon. 

 

5. Zászlóvivők 

A gyakorlat menete: Néhány méter távolságra minden csapat elé helyezzünk el egy bóját, 

amit jelre a csapatok első játékosa futással megkerül, majd ha visszaért, úgy váltja a társát, 

hogy átadja neki a csapat zászlaját, és így tovább. Az a csapat győz, amelyiknek az utolsó 

játékosa előbb ér át a rajtvonalon. 

6. Lóra fel!14 

                                                            
14 www.veszpremhittan.hu/letoltes_dok/jatek1.doc (2015. 07.24.) 

http://www.veszpremhittan.hu/letoltes_dok/jatek1.doc
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A gyakorlat menete: Két ember ló lesz (egyik a feje, másik a derekát fogva lehajol, és így lesz 

a ló háta). A harmadik embernek fel kell ülni a ló hátára, és így kell elmenni a célig. Onnan 

egyikük visszafut, ekkor indulhat a következő lófogat. Az a csapat győz, amelyiknek az utolsó 

játékosa előbb ér át a rajtvonalon. 

7.  Lovagtalálkozó15 

A gyakorlat menete: Két gyerek párban elfut a célig, és az egyik feláll a laticelre, a másik 

visszafut egy emberért. Ők ketten megint elfutnak a célba, az előző futó feláll a laticelre, akit 

hozott, az visszafut egy emberért. A cél, hogy mindenki elérjen a célba, és felálljon a laticelre. 

 

Dráma és tánc 

Felhasználható gyakorlatok, játékok 

 

Papírszínház előadás 

A rajzórán elkészített papírszínház felhasználása, előadása más osztályoknak. 

 

Dramatizálás 

Az olvasott mese dramatizálása. A jól ismert történet eljátszása abban segíti a gyerekeket, 

hogy könnyebben megértsenek, feldolgozzanak egy témát, miközben elképzelik és kialakítják 

személyes viszonyukat hozzá, kiemelik annak lényegét.  

 

Illemtan 

Legyetek Mátyás király vendégei!  

Ahhoz, hogy az udvari eseményen meg tudjatok jelenni, ismerni kell a kor szokásait.  

Hogyan éltek akkoriban? Milyen ruhában jártak? Hogyan beszélgettek? Milyen szórakozási 

lehetőségeik voltak?  

Készítsetek jeleneteket az olvasott mesék alapján! 

Pl. Lakodalom a királyi udvarban, Kutyavásár Budán, Kinizsi Pál a csatában, stb. 

 

Erkölcstan  

Az én világom tematikai egységhez kapcsolódóan javasolt játékok 

 

Csak az igazat – székfoglalós játék 

A gyakorlat menete: A gyerekek körben ülnek, a körben eggyel kevesebb szék van, így 

valakinek nem jut ülőhely. Ő áll középen, és mond magáról egy igaz állítást. (Pl. Nekem 

barna a szemem.) Akire szintén igaz az elhangzott mondat, föl kell állnia, és új helyet kell 

keresnie magának. Közben a középen állónak meg kell próbálnia ülőhelyet szerezni. Ha 

                                                            
15 http://www.cserkesz.hu/peldaul/?lap=4&id=423 (2015. 07.24.) 
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sikerrel járt, akkor most az újonnan középre kerülőn a sor, hogy helyet foglaljon magának. 

Fontos szabály, hogy a saját és a mellettünk lévő székekre nem szabad ülni, el kell távolodni a 

székünktől.  

 

Két igaz, egy hamis 

A gyakorlat menete: Mindenki kap egy lapot, amelyre ír magáról három állítást, két igazat és 

egy hamisat tetszőleges sorrendben. Ahhoz, hogy igazán szórakoztató legyen, nem egyszerű, 

hanem ötletes állítások kellenek!  

Amikor mindenki kész a három állítással, akkor sorban felolvassák a gyerekek, amit írtak, a 

többiek pedig kitalálják, hogy melyik a hamis állítás.  

Ha nagyon jól ismerik egymást a gyerekek, akkor, úgy is lehet játszani a játékot, hogy a lapot, 

amelyre az állításokat felírták, összehajtva bedobjuk egy kalapba, valaki kihúz egyet, 

felolvassa, a többiek pedig kitalálják, hogy ki írta. Majd ezt követően tippelnek a hamis 

állításra. 

 

Az én címerem16 

A gyakorlat menete: Mindenki megtervezi a saját címerét, melyhez egy előre elkészített 

címersablont kapnak. Ennek osztásaiba négy dolgot kell beírniuk vagy berajzolniuk úgy, 

ahogy az leginkább kifejezi őket: Életem legfontosabb eseménye, Az elmúlt év legfontosabb 

pillanata, Amit jól tudok, Amiben változni szeretnék.  

Miután elkészültek a címerek, sorra bemutatják egymásnak a gyerekek, és mindenki 

elmagyarázhatja, hogy mit miért rajzolt bele. 

 

Álruhában – Mátyás király külső helyszíneken 

A projekthéthez kapcsolódóan, délutáni vagy egész napos programként valamilyen külső 

program is megszervezhető, amely még színesebbé teszi a heti eseményeket, jó közösségi 

program, és a tudásbővítésnek is nagyon jó eszköze.  

Mátyás király nyomába eredhet az osztály, ha végigjárja azokat a helyeket, amelyek 

ma is őrzik emlékét. A Duna-parti sétával kezdődő kirándulás folytatható a budai várban és a 

róla elnevezett Mátyás-templomban. A budapesti látogatás következő helyszíne lehet a 

Nemzeti Múzeum Magyarország történetét bemutató kiállítása, ahol az egyik terem – a 

Hunyadi Mátyás és kora – a középkori magyar történelem eseményeit mutatja be a korszak 

legjelentősebb tárgyi emlékein keresztül.  

A Mesemúzeum Királyi döntések című múzeumpedagógiai foglalkozása keretében a 

gyerekek a Mátyás-meséken keresztül megismerik a döntéshozás fontosságát, annak 

következményeit, végül saját maguk is törvényhozókká válnak.  

Egy egész napra programot kínál a visegrádi Mátyás Király Múzeum, ahol a messze 

földön híres királyi udvar életét régészeti és történeti emlékeken keresztül ismerhetik 

                                                            
16 Demeter Lázár Katalin (2011): Játszótárs 2. Geobook Hungary Kiadó, Szentendre. 34. o. 
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meg a gyerekek a helyreállított Királyi Palotában, és beléphetnek a Mátyás király 

Játszóparkba, ahol a játékok által végigkövethetik az álruhás Mátyás király birodalmát átszelő 

ösvényeket, megleshetik a vadas és madaras kertjét, utazhatnak sárkányszekéren és Mátyás 

hajóján, majd megküzdhetnek az óriás forgóvitézzel.  

 

Projektzáró rendezvény  

A projekt utolsó napján a részt vevő osztályok együtt, közös programmal zárják a Mátyás 

király-hetet.  

A délutáni Élet és művészet program két elemből áll:  

 Megnyílik az osztályok által elkészített mesés kódexek kiállítása. 

 Kezdetét veszi a reneszánsz farsangi bál, melynek része lehet egy reneszánsz táncház, 

ahol a korabeli táncokat tanulhatják meg a gyerekek.  

 



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

 

 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8. 
Telefon: (+36-1) 235-7200 
Fax: (+36-1) 235-7202 
www.ofi.hu 

II.2. Hogyan őrizhető meg a népmesék varázslata kiskamasz korban? 

Világutazók tábor/témahét – Népek meséi 

 

Meglévő tartalom 

A jó gyakorlat a népmesei elemeket innovatív módon alkalmazta. Különböző népek meséiből 

vett részletek felhasználásával saját történeteket alkottak a gyerekek, ezáltal a kreativitás, 

önkifejezés és szövegalkotás fejlesztésén túl egyfajta személyes kötődés alakult ki az 

elkészült történettel, mely később az eredeti mese iránti természetes érdeklődést is garantálta, 

saját tapasztalok és élmények révén. A magyar népmesék mellett más nép meséje is a 

történetalkotási feladat részét képezte, ezzel kibővítve az asszociációk körét, színesebbé és 

árnyaltabbá téve a megalkotott történetek sorát.  

A jó gyakorlat során kiadott komplex feladat nagyban épített a gyerekek fantáziájára, 

kreativitására és hatalmas szabadságot engedett a játszóknak. A közös alkotás, a történetek 

kitalálása, annak sűrítése és előadása, eljátszása során fejlődött a gyerekek kommunikációs és 

improvizációs készsége. A szerepjáték által a gyerekek valós élményeket szerezhettek a 

maguk által teremtett szituációkról. 

Cél a jó gyakorlat pedagógiai felhasználásának továbbfejlesztése egy komplex, 

egyhetes témahét vagy tábor keretében. A gyerekek egy vándorszínész társulat tagjaiként 

világkörüli „utazásra” indulnak, hogy megismerjék más népek (török, japán, görög) meséit, 

kultúráját és színházi tradícióit. Az első nap szerepmegajánlással kezdődik, melynek során a 

gyerekek a társulat tagjainak szerepét öltik magukra. Majd egy felkérés érkezik ehhez a 

színházi társulathoz: látogassanak el három országba és ismerkedjenek meg az országok 

meséivel, valamint színházi hagyományaival. Az utazás egy újító, több ország színházi 

formanyelvét alkalmazó előadással zárul. 

 

A projekt leírása  

A projekt címe: Világutazók – népek meséi 

A projekt rövid leírása: A gyerekek egy vándorszínész társulat tagjaiként „világkörüli 

utazásra” indulnak, hogy megismerjék más népek (török, japán, görög) meséit, kultúráját és 

színházi tradícióit. 

Ajánlott korosztály: 3–4. osztályosok  

A projekt feldolgozására szánt időkeret: 5 nap  

Kapcsolódó NAT fejlesztési területek:  

  Az erkölcsi nevelés 

  Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

  Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

  A testi és lelki egészségre nevelés 

Kapcsolódó NAT kulcskompetenciák: 

 Anyanyelvi kommunikáció  

 A hatékony, önálló tanulás  
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 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

 Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Kapcsolódás a tantárgyakhoz: magyar nyelv és irodalom, testnevelés, vizuális kultúra, dráma 

és tánc, erkölcstan, környezetismeret, matematika, technika 

A projekt megvalósításához szükséges eszközök: papír, íróeszközök, fényképezőgép, 

nyomtató, (esetleg fotópapír), karton, rizspapír, laminálógép, hurkapálca, plüssfigura, útinapló 

készítéshez hozzávalók (ragasztó vagy tű és vastag cérna, szép papír a borítóhoz), kislabda, 

öv, aszfaltkréta, festeni való tányér, zenelejátszó, népek zenéi, homokozó lapát és vödör, 

alma, többféle barack, japánkert térképvázlata 

 

A projekt részletes leírása:  

Első nap 

A tábor bemutatkozással és ismerkedő játékokkal kezdődik. Minden gyerek bemutatkozik. 

Ahhoz, hogy a félénkebb gyerekek is feloldódjanak, megszólaljanak, jégtörő játékok 

alkalmazása ajánlott. A bemutatkozás során a tábor tematikájához kapcsolódóan a gyerekek 

elmondják a nevüket, ha van, becenevüket, valamint, hogy hol van a kedvenc helyük, hol 

szokták magukat a legjobban érezni (ez lehet a világon bárhol, legyen az akár egy külföldi 

országban, akár egy hegy tetején, vagy épp a szobájuk egyik zegzugos sarkában).  

 

Névtanuló játékok: 

Név-tár17  

A játék menete: A csoport tagjai szétszóródnak a teremben. Egy előre meghatározott jelre 

mindenki elindul és annyi gyerekkel fog kezet a megadott idő alatt, amennyivel csak tud. 

Minden egyes kézfogásnál be kell mutatkozni (elég a keresztneveket vagy a beceneveket 

használni). A játékosok feladata, hogy a rendelkezésre álló idő alatt a lehető legtöbb nevet 

begyűjtsék, megjegyezzék.   

 

Zsipp-zsupp18 

A játék menete: A csoport tagjai egy kört alkotnak. Mindenki megkérdezi és megjegyzi a két 

szomszédja nevét. Ha a játékvezető a kör közepéről rámutat valakire, és azt mondja zsipp, 

akkor annak azonnal mondania kell a jobb oldali szomszédja nevét. Ha azt mondja zsupp, 

akkor a bal oldali szomszéd nevét kell mondania. Ha az hangzik el, hogy zsipp-zsupp, akkor 

mindenkinek helyet kell cserélnie, senki sem maradhat az addigi szomszédja mellett, majd 

folytatódik a játék, csak a szomszédok változtak. Aki téveszt, vagy nem tudja a szomszéd 

nevét, esetleg sokat gondolkozik rajta, nem kiesik, hanem neki kell a kör közepére állnia. 

 

                                                            
17 Kaposi László (2002, szerk.) Játékkönyv.Színházi füzetek/IV., Kerekasztal Színházi Nevelési Központ 

Marczibányi Téri Művelődési Központ, Budapest. 10. o. 
18 Kaposi László (2002, szerk.) Játékkönyv. Színházi füzetek/IV., Kerekasztal Színházi Nevelési Központ 

Marczibányi Téri Művelődési Központ, Budapest. 10. o. 
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Ismerkedő játékok:  

Székfoglaló: 

A játék menete: A gyerekek székeken körben ülnek. Egy valaki, akinek nem jutott szék beáll 

a kör közepére, és így szól: „Cseréljen helyet az, aki…” és mond egy rá jellemző dolgot. A 

mondat bejfejezésének rá és minél több társára is igaznak kell lennie, mert akire igaz az 

állítás, annak fel kell állnia, és gyorsan egy másik helyet kell keresnie magának a körben. 

(Ugyanarra a székre ahonnan felállt, majd csak egy következő körben ülhet vissza.) Akinek 

nem jutott hely, beáll a kör közepére, és egy rá jellemző mondattal a többieket felállítva 

próbál helyet keresni magának. Az a játék célja, hogy minél kevesebbszer kerüljön egy-egy 

játékos a kör közepére.  

 

Sok közös van bennünk: 

A játék menete: A gyerekek kiscsoportban dolgoznak (akár véletlenszerűen vagy egy 

csoportalakító játék során létrejött 4–5 fős csoportokban). Egy papírra minden csoport 

összeírja, hogy melyek azok a dolgok, amiket a csoportból mindenki szeret (pl. csoki), amiket 

a csoportból mindenki tud (pl. furulyázni), amiket a csoportból senki nem szeret (pl. 

villámlást), illetve amiket a csoportból senki nem tud (pl. biciklizni). Csak olyan dolgok 

kerülhetnek a lapra, amelyek mindannyiukra igazak.   

Miután a gyerekek egymásra hangolódtak, kezdődhet a kontextus-építés. Ez 

kiemelkedő pontja az egész heti programnak, ekkor körvonalazódnak a játék keretei, a 

pedagógiai cél elérésének érdekében ennek főbb vonalait a tanár határozza meg, azonban a 

mikéntjét és hogyanját nagymértékben a gyerekek alakítják. Ennek elindítása a gyerekek 

számára megajánlott szerep ismertetésével kezdődik. A tanító a következő információkat 

mondja el a gyerekeknek az egy héten át zajló játék kapcsán: 

- fiatal színészekből álló színházi társulat tagjai játszhatják, 

- akik Budapesten laknak és dolgoznak,  

- néhányan közülük végzett színészek, néhányan csak szeretnek játszani, 

- a társulat minden tagja színész, de többen közülük más feladatokat is vállalnak, pl. 

jelmeztervezés, rendezés, stb. 

- beadtak egy pályázatot egy nemzetközi tanulmányútra. 

 

Ezt követi a társulat „megalapítása” közös egyeztetéssel. A megbeszélés során a következőkre 

kell mindenképpen választ találni konszenzusos döntés alapján: 

- Mi a társulat neve? 

- Milyen darabokat játszhatnak? Hol? 

- Mióta dolgoznak együtt? 

- Hol próbálhatnak? 

 

Mindezek után az Állóképkészítés című gyakorlat segítségével szerepbe 

helyezkednek a gyerekek. 
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Állóképkészítés19: 

A gyakorlat menete: a gyerekek kiscsoportban egy pillanatképet jelenítenek meg a társulat 

életéből három kiscsoportban a következő témákban: 

 

- egyik bemutató előtti főpróbáról, 

- egy jól sikerült előadás utáni pillanatokról, 

- a pályázat leadásának pillanatáról. 

 

A nap folytatásaként a gyerekekhez el kell juttatni azt az információt, hogy az általuk játszott 

társulat megnyerte a pályázatot, és ez milyen feladatokkal jár. Ez történhet tanári 

szerepbelépéssel, egy levélben, egy véletlenül meghallott beszélgetésben vagy akár egy 

improvizált díjátadó ceremónia alkalmával. 

 

Tanári szerepbelépés: 

A tanár egy improvizált színházi jelenet indítójaként maga is szerepbe lép. Ennek oka ebben 

az esetben, hogy a gyerekeket saját játékával motiválva „belülről” irányítsa a játékot, és 

közölje a társulat tagjaival a jó hírt, miszerint: 

- a pályázatot megnyerték, 

- 3 külföldi országba fognak ellátogatni (Törökországba, Görögországba és Japánba), 

- feladatuk az adott országok néhány népmeséjének megismerése és a színházi 

hagyományaik vizsgálata, valamint néhány színházi módszer kipróbálása, 

- az útjukat egy idegenvezető fogja kísérni, aki megszervez mindent és be is avatja őket 

a különböző országok szokásaiba, 

- az út végére egy rövid színházi előadásnak kell készülnie, amely bemutatja mit 

tanultak az út során, 

- holnap reggel indulnak is. 

A tanár számára ajánlott az idegenvezető szerepét magára ölteni, mely szituációból a fenti 

információk is közölhetők. Ez a szerep az egész hét során továbbvihető. 

Miután a gyerekek elfogadták a megbízatást, az eddigiektől eltérő munkaformában, saját 

útleveleket fognak létrehozni az általuk felöltött karakter részére.  

 

Rendhagyó útlevélkészítés: 

A gyerekekről készüljön egy rendhagyó, igazolványkép méretű, teljes alakos fotó, melyen az 

általa játszott színészre jellemző pózban látható. (Ha erre nincs lehetőség, természetesen meg 

is rajzolhatják a karaktert.) A fényképek kinyomtatása után a gyerekek egyénileg elkészítik a 

saját úti okmányukat kartonból. Az útlevél tartalmazza a gyerekek által játszott karakter 

                                                            
19 Kaposi László (1995, szerk.): Drámapedagógiai olvasókönyv, Színházi füzetek/VII. Magyar Drámapedagógiai 

Társaság Marczibányi Téri Művelődési Központ, Budapest. 172.o. 
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nevét, születési dátumát, foglalkozását és az ujjlenyomatát. Maradjon hely az országokba való 

belépéskor adott pecséteknek, amelyeket minden alkalommal, az országba való belépéskor be 

lehet pecsételni. 

 

 

Színésztréning, felkészülés az útra: 

Hogyan készülhet fel a társulat az utazásra? Ha tartanak még egy próbát, mivel tréningeznek? 

A tanító beemelhet a „színésztréningbe” a gyerekek ötleteiből például egy kedvelt 

drámajátékot stb. 

 

Nyelvtörők: 

Fekete bikapata kopog a patika pepita kockás kövén.  

Lám, a láma-mama nem áll a málha alá ma. 

Egy picike pocok pockon pöckölt egy picike pockot, mire a pockon pöckölt picike pocok 

pockon pöckölte az őt pockon pöckölő pocok picike pocakját.   

Nem minden szarka farka tarka, csak a tarkafajta szarka farka tarka.   

Egy tucat kupac kopasz kukac, meg még egy tucat kupac kopasz kukac, az két tucat kupac 

kopasz kukac.  

Az ipafai papnak fapipája van, ezért az ipafai fapipa papi fapipa. 

Sztreccs strucc cucc. 

 

A szöveg marad 

- Adok neked egy tádét! 

- Egy mit? 

- Egy tádét. 

- Ja, egy tádét! 

A játék menete: A gyerekek körben állnak. A játékvezető a mellette lévő felé fordulva elkezdi 

a fenti dialógust, miközben egy tádét (egyszerű tárgyat, pl. plüsst vagy kesztyűt) átnyújt neki. 

A mellette lévő reagál rá, és folyatatja a szöveget, miközben átveszi tőle a tádét. A játék 

lényege, hogy minél többféleképpen, különböző érzelemmel, hangulatban, gyorsan, lassan, 

hangosan, halkan, stb. hangozzon el a dialógus játékosról játékosra, miközben a „tádét” 

átadják egymásnak.  

 

Improvizációs és szituációs játékok: 

Hotelportás20 

A játék menete: a szituációban két szereplő játszik, egy szállodai vendég és egy portás. A 

vendég valamilyen oknál fogva (pl. rekedtség miatt) nem tud megszólalni, pedig fontos 

mondandója lenne a portásnak. Így csak mímes eszközökkel tudja kifejezni magát. A 

                                                            
20 Gabnai Katalin (2010): Drámajátékok. Helikon Kiadó, Budapest. 
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portás (ő beszélhet) készségesen próbálja kitalálni, hogy a vendég mit próbál közölni. A 

vendég közlési szándékát előre meghatározhatja a tanár (előre elkészített kártyákon), de 

érkezhet akár a játszóktól is. (Pl. A vendég zuhanyfülkéjében csípős hangyák jelentek meg, 

ezért új szobát szeretne.) A játék addig tart, amíg a portás meg nem fejti, vajon mit akar a 

vendég.  

 

Útinapló készítése: 

Az útinapló készülhet varrott vagy ragasztott technikával. Az elkészült naplókat minden nap 

végén előveszik a gyerekek, és összefoglalják benne a nap történéseit, élményeit.  

 

A nap zárásaként a gyerekek, papírrepülőt hajtogatnak színes papírokból, melybe beleírják, 

hogy a kitalált karakterük bőrébe bújva mivel fognak hozzájárulni a turnéhoz, az előadás 

sikeréhez. Rendezhetnek repülőgép-röptető versenyt is. 

 

Második nap: Törökország 

 

Napkezdés 

A gyerekek érkezése alatt már török zene szól.  

A tanár (akár az idegenvezető szerepében) vázolja az utazás tervét. Képzeletbeli utazásuk egy 

különleges országba vezet: Törökországba. Rövid képprezentációt vetítve bemutatja az ország 

történelmét, kultúráját, művészetét (részletesebben kitérve a török szőnyegekre), és 

jellemezve a török árnyjáték, a karagőz különleges technikáját.  

Javasolt kirándulás a Gül baba türbéjéhez: 1023 Budapest, Mecset u. 14. 

(Természetesen az úti cél más város török emlékhelye is lehet, vagy amennyiben kirándulásra 

nincs lehetőség, egy filmrészlettel vagy képek vetítésével is megidézhető a török világ 

hangulata.) 

A türbéhez érve a tanár megismerteti a gyerekeket Gül Baba legendájával a „Mese a 

Rózsadomb török kertészéről”című mese nyomán. A rózsakertben tett látogatás izgalmassá 

tehető egy játékos kérdőívvel vagy kincskeresőjátékkal, amelynek során a gyerekek 

megfigyelhetik a török építészeti sajátosságokat és művészi motívumokat.  

 

Feladatlap lehetséges kérdései 

Milyen dísz található Gül baba türbéjének tetején? 

Hány rózsatő található most a kertben? 

A legenda szerint kik próbáltak rózsát lopni? 

Végül mi történt a rózsatolvajokkal? 

Keresd meg hány díszített csempe található a kert falán! 

Milyen motívumokat/díszítéseket látsz rajtuk?  

 

Magyar nyelv és irodalom tárgyhoz kapcsolódó érdekesség: török 

jövevényszavak a magyar nyelvben (pl. papucs, kávé, ibrik). 
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Szabadtéri játékok 

Török – görög21 

A játék menete: Két egyenlő számú csapat áll egymással szemben. A játék vezetője középre 

áll, az egyik csapatot kinevezi törököknek, a másikat görögöknek. Ezután belekezd egy 

történetbe, amelyben sokszor fordul elő a török és a görög szó. Amelyik csapat a nevét hallja, 

mélyen meghajol (vagy végrehajt egy közösen megbeszélt mozdulatot). Az említett csoport 

azon tagjai, akik nem, vagy csak késve hajoltak le vagy hajtották végre a mozdulatot, átállnak 

az ellenfél csapatába. Az a csapat győz, amelyikben (pl. 10 kör után) több játékos van.  

A játékvezető/mesélő akár a tanító, akár egy gyerek trükkösen, dinamikai váltásokkal, 

becsapós szójátékokkal tegye próbára a játékosok figyelmét. 

 

Török árnyékfogó22   

A játék menete: A játék déltájban, napos időben izgalmas. A fogó úgy tudja elkapni egy 

társát, ha rálép annak árnyékára. Amennyiben sikerült, azt közli a megfogott játékossal. Akit 

elkaptak, az lesz a fogó. 

 

Törökszőnyeg rajzolás 

A szőnyegek megrajzolása történjen aszfaltkrétával egy nagyobb betonozott területre. A 

gyerekek kiscsoportokban elkészíthetik a saját maguk által tervezett, török motívumokkal 

díszített rajzolt szőnyegeiket. A szőnyegek mintáiról és motívumairól rövid ismertetőt is adhat 

a tanár, ebben az esetben a rajzolást előzze meg rövid kutatómunka. Az elkészült szőnyegeket 

bemutatják egymásnak a gyerekek, és elmesélik, hogy ki, mit, miért rajzolt.  

 

Karagőz bábkészítés  

A Karagőz és Hadzsevát árnyjáték sajátosságát a bábok és a bábozás technikájának 

különlegessége adja. Eredetileg a bábok kikészített állatbőrből készültek, amit addig 

szárítottak, míg majdnem teljesen átlátszóak lettek. Ezután természetes növényi színezékekkel 

(kék, lila, zöld, olajzöld, vörös, barna, sárga) festették meg. A bábok általában több részből 

állnak, melyeket eredetileg bélhúrral kötöttek össze, manapság a részeket gumival erősítik 

egymáshoz. A báb részei külön, a vászonra nyomott pálcikával mozgathatók. A színpad 

hátulról van megvilágítva (régen olajmécsessel, ma erős színházi reflektorokkal), a fény 

fontos része az előadásnak, az áttetsző bábok finom fénytechnikával különleges hatást 

keltenek. 

Érdekességként megemlíthető a színpad elemeinek eredeti kifejezése: a vásznat 

tükörnek, míg a bábost álomteremtőnek nevezik a török nyelvben. 

A bábkészítést gyűjtőmunka előzze meg (akár az internetről), a gyerekek keressék 

meg a karagőz bábokra jellemző színhasználat jellemzőit (élénk színek), török ruhák és a 

                                                            
21 Padisák Mihály (1990): Mindenki játékoskönyve. Múzsák Közművelődési Kiadó. 27. o. 

22 Padisák Mihály (1990): Mindenki játékoskönyve. Múzsák Közművelődési Kiadó. 19. o. 
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mesei karakterek jellemvonásait. A bábok és a díszletelemek készülhetnek egyszerű papírból, 

amelyen egy erősebb lámpa át tud világítani, vagy kicsit hosszabb munkával vékony 

rizspapír, esetleg fehér sütőpapír felhasználásával. Ezeket érdemes színezés (filctollal) és 

kivágás után lelaminálni, időállóbbak lesznek, ugyanakkor a fény átvilágít rajtuk. A karagőz 

paraván akár egy papírszínház fakerete is lehet, melybe átlátszó vékony rizspapírt érdemes 

kifeszíteni. 

Jelenetkészítés bábokkal „A csalafinta Karagőz esete az adószedővel” című török 

történet kapcsán. 

 

A csalafinta Karagőz esete az adószedővel23 

Szín: Karagőz háza, tulipánfa. /Karagőz és Hadzsevát a színen./ 

Mesélő: Történt egyszer, hogy Musztafa, az adószedő, és Ali, a segédje Bagdad felé vette az 

útját. Útközben faluról falura járva szedték be az adót. Volt két jó barát: Karagőz és 

Hadzsevát. Szegény Karagőz attól félt, ha nem tudja megfizetni az adót, börtönbe kerül.  

/Közeleg az adószedő./ 

Karagőz: Jaj, jaj szegény fejemnek! Jön az adószedő! Hová legyek? Segíts Hadzsevát! 

Hadzsevát: Karagőz, drága barátom, bújj oda a tulipánbokor mögé! 

Musztafa: Karagőz hol vagy? 

Ali: Jöttünk az adóért! 

H.: Tiszteletre méltó Musztafa, Karagőz nincs itthon.  

M. – A.: /Keresgélnek, nézegetnek./ 

M.: Még hogy nincs itthon? Ott van ni, a tulipánbokor mögött! 

/K. elfut/   

M.: Hiába futsz, még visszajövünk! 

A.: Úgyis megtalálunk! 

/Nap le – Hold föl, majd le – Nap föl. 

Közben a szín változik: a tulipánbokor eltűnik – a kút megjelenik./ 

Karagőz kilép a házból.  

K.: Segíts Hadzsevát barátom, újból látom közeledni az adószedőt! Hova bújjak?  

H.: Várj, segítek! Leeresztelek a kútba. Ott úgyse talál meg! 

/Musztafa szamáron, Ali gyalogosan be. Ali szövege alatt Musztafa leszáll a szamárról./ 

A.: Karagőz hol vagy? Ismét eljöttünk az adóért! 

H.: Tiszteletre méltó Musztafa! Karagőz félelmében elment világgá! 

M.: Még hogy nincs itt!  

/Lenéz a kútba./ 

M.: Itt van ni, a kútban! 

/A szamár felrúgja, Musztafa jajgat, mérges. Karagőz elszalad./ 

M.: Ez mind miattad van, Karagőz! Megfizetsz még ezért! 

                                                            
23 A történetet a Nemzeti Múzeum részére fordította és dramatizálta Mészáros Emőke, bábtörténész.  
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/Nap – Hold – Nap, mint fent. 

A kút eltűnik./ 

K.: Újra látom jönni az adószedőt! De most kitaláltam valamit: híddá változom!  

/Hídba hajlik./ 

M.: Hol vagy te csaló? Karagőz bújj elő! 

A.: Karagőz bújj elő! Hol vagy te csaló?  

/A keresés alatt oda-vissza átsétálnak a hídon./ 

H.: Látjátok, hogy nincs sehol. Szegény Karagőz félelmében világgá szaladt!” 

 

Amennyiben van rá mód tízórainak vagy uzsonnának lehet török ételkóstoló, például baklava. 

 

Harmadik nap: Görögország 

 

A gyerekek érkezése alatt már görög zene szól.  

A tanár (akár az idegenvezető szerepében) vázolja az utazás tervét. Képzeletbeli utazásuk egy 

újabb különleges országba vezet: Görögországba. Rövid képprezentációt vetítve bemutatja az 

ország történelmét, kultúráját, művészetét, kitérve a képzőművészetre, színházra és az ókori 

görög vallásra.  

 

Zorba 

A tanár vezetésével röviden kipróbálják a zorbát, egy egyszerű görög körtáncot, mely nagyon 

jó hangulatteremtő eszköz. A tánc felvételei megtekinthetők az interneten, könnyen 

elsajátítható.  

 

A nap további részének lebonyolításához két javaslat olvasható: az egyik a magyar nyelven 

megjelent, csekély számú görög népmesék egyikét, A daráló című népmese feldolgozását 

tartalmazza, a másik a görög mondák és népmesék alapját képező ókori mitológiai történet, 

Héraklész 12 próbájának feldolgozását mutatja be. A feladatok hossza (koncentráció, 

intenzitás stb.) miatt a két javaslat közül csak az egyik valósítható meg egy tábori nap 

alkalmával.  

 

Első javaslat 

A daráló24  

 

Élt egyszer két testvér; az egyik gazdag volt, a másik szegény. A szegény testvér a gazdagnál 

pásztorkodott. Történt egyszer nagyszombat napján, hogy a gazdag testvér kiválasztotta 

azokat a bárányokat, amelyeket húsvétra akart levágni. Mikor eladni készültek a bárányokat, 

a szegény testvér is választott magának egyet, hogy ők is süssenek a feleségével meg a 

                                                            
24 Constantin Mária Gabriella (2011, ford.): Görög népmesék. Népek meséi sorozat. Kossuth Kiadó, Budapest. 

75-85. o. 
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gyerekével húsvétra, ahogy ez ilyenkor szokás volt. A gazdag testvér azonban oly igen fösvény 

volt, hogy civakodni kezdett vele.  

– Te hálátlan! Nem elég, hogy enned adok, még bárányt is akarsz? 

A szegény testvér erre nem szólt egy szót sem, de mikor már mind eladták a bárányokat, s 

csak egyetlen maradt, megkérdezte: 

– Hazavihetem-e ezt a bárányt, ami megmaradt? 

– Vidd, aztán meg eredj a pokolba, az ördögök anyjához! – ripakodott rá a gazdag 

testvér. 

Igen megbántódott ezen a szegény testvér, elhatározta, hogy világgá megy: felmegy a hegyre, 

s meg sem áll az ördög anyjáig. Futott, mint ki eszét vesztette. Addig futott, míg be nem 

sötétedett. Akkor leült, s megpihent. Ahogy ott tanakodott magában, egyszer csak valami tüzet 

pillantott meg a távolban. Felkelt és elindult a tűz felé, hát láss csodát! Egy hatalmas terített 

asztal mellett ott ültek mind az ördögök, egybesereglettek, s jóízűen ettek-ittak. Mikor az 

embert meglátták, az egyikük így köszöntötte: 

– Jó estét ember! 

– Hát te meg hogy kerülsz ide? – kérdezette a másik. – Olyan sok éve ülünk itt, s még 

soha senki nem jött el hozzánk, egyedül csak te. – Azzal a többi ördög is mind 

kérdezgetni kezdte, hogy mi járatban van arra.  

– Nem akarok én semmit, csak elhoztam nektek ezt a bárányt, amit a bátyámtól kaptam – 

felelte erre az ember.  

– No és mit kérsz cserébe ezért az ajándékért, amit nekünk hoztál? 

– Azt adjatok, amit jónak láttok – felelte a pásztor.  

Erre az ördögök egy kávédarálót adtak neki, és így szóltak:  

– Ha ezt a kávédarálót megforgatod, mindent előteremt neked, amit csak akarsz; 

aranypénzt, ételt-italt, bármit. Egyetlen dologra vigyázz csupán: senkinek oda ne add! 

A szegény ember fogta a kávédarálót, s nagyszombat éjszakájára hazament a családjához. 

Húsvét reggelén aztán arra ébredt, hogy a gyerekek sírnak, panaszolják, hogy nincs egy falat 

kenyerük, nincs egy darab ruhájuk sem, siratták a sorsukat. Akkor az apjuk megforgatta a 

darálót, s láss csodát! Ömlött belőle a kenyér, az étel-ital bőségesen, dőlt a pénz, a ruha, 

minden. Akkor a család felöltözködött, jóízűen megreggelizett, s ment a húsvéti misére. Látja 

ám a gazdag testvér, hogy jönnek elégedetten, jóllakottan, szépen felöltözve, ahogy ilyenkor 

illik. Tanakodott magában, hogy ugyan miként lehetséges ez, kérdezősködött jobbra, balra, 

míg meg nem tudta valahogy, hogy a testvérének egy csodadarálója van. Elment nyomban 

hozzá, s a darálóról kérdezte. A szegény testvér egy ideig hímezett-hámozott, végül elmesélte, 

honnan kapta a darálót. A gazdag testvér rimánkodni kezdett, hogy adja neki, váltig 

fogadkozott, hogy annyi pénzt ad érte, amennyi élete végéig elég lesz neki meg a családjának. 

A szegény ember tanakodott egy kis ideig, aztán ráállt a dologra, csak előbb még hazavitte a 

darálót, s egy nagy láda pénzt darált vele, csak azután vitte el a testvéréhez.  

A gazdag testvér aztán nem bírt betelni a csodálatos darálóval, s olyan rátarti 

volt, hogy mindenkinek meg akarta mutatni. Elhatározta hát, hogy hajóra 

száll, s elindul Konstantinápoly felé. Útközben aztán elfogyott a hajón 
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a só, hát a daráló forogni kezdett, de bizony úgy forgott, úgy döntötte magából a temérdek 

sót, hogy meg sem állt, míg a hajó el nem süllyedt, s a gazdag ember meg a legénysége mind 

egy szálig oda nem veszett a tenger fenekén.  

Így került vissza a daráló a Gonosz kezébe, ám a szegény ember meg a családja többé 

semmiben nem szenvedett hiányt.  

Boldogan éltek, míg meg nem haltak. 

 

Kapcsolódó feladatok: 

 

A daráló című görög népmese több magyar népmesével mutat tartalmi hasonlóságot,  ilyen 

például Az aranyparázs, A kerek kő – az ismerős mesei részeket, szimbólumokat a 

gyerekekkel közösen kereshetjük. A mese fejből való elmesélése vagy felolvasása után 

feldolgozási lehetőségként használható a mesemodernizáció (meseanalógia) módszere.  

 

Mesemodernizáció25 

A gyakorlat menete: a közösen megismert mese modern változatát készítik el a gyerekek, úgy 

ahogy akár „itt és most” is megtörténhetne! Ha vannak a mesének olyan részei, amelyek nem 

a mai világban (vagy a valóságban) nem valósíthatók meg, arra valamilyen módon 

magyarázatot kell adniuk a modern mesében. Amennyire lehetséges, őrizzék meg az eredeti 

mese cselekményét. Miután a modern mese elkészült, adjanak címet az új történetnek. 

Az elkészült meséket a résztvevők osszák meg egymással. Ennek módja lehet felolvasás, 

stafétaolvasás (mindenki egy mondatot olvas és továbbadja a papírt), állókép (a megírt mesék 

legfontosabb pillanatait állóképben mutassák be egymásnak a szöveg felolvasása közben), 

illetve elő is adhatják a történet sűrített változatát improvizált jelenetekben.    

 

Beszélgetésindító kérdések 

 

- Mi vezethetett a két testvér közötti kapcsolat megromlásához? 

- Hogyan tudunk segíteni egymásnak? 

- Mit jelent számunkra, hogy rokonok vagyunk?  

- Segítünk-e azon, aki rajtunk nem segített? 

 

Dramatikus feldolgozás javasolt menete  

1. A két testvér megismerése 

Miben hasonlítanak egymásra, és miben különböznek egymástól? Melyikük lehet az idősebb? 

                                                            
25 Samu Ágnes (2012): Kreatív írás, Holnap kiadó, Budapest. 62. o. 
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Milyen a ruházatuk? Milyen környezetben élnek? Melyik testvérnek, milyen háza lehet? 

Mivel tölthetik a napjaikat? Mi lehet a gazdagabb testvér foglalkozása? 

Formák: karakterrajz, beszélgetés, jelmezöltés, szereplőbemutatás  

 

 

Karakterrajz 

A gyakorlat menete: Az elhangzott rövid meserészlet alapján a gyerekek összegyűjtik a két 

testvér belső és külső tulajdonságait. Ezután megbeszélik, hogy mi minden derülhet ki egy 

szereplőről akkor, ha látunk róla egy képet. Elkészítik a két szereplő rajzát, és melléírják a 

nem látható tulajdonságaikat.  

 

2. A két testvér viszonyának feltárása 

Jelen: Milyen lehet egy családi karácsony, amikor mind a két testvér ott van? Hogyan 

köszönhetnek egymásnak? Mikről beszélgethetnek? Ki milyen ajándékot kap/ad? 

Múlt: Min veszekedhettek egymás között a testvérek? Mi történhetett a két testvér között, 

amiért megromlott közöttük a viszony (pl. pár évvel korábban)?  

Formák: improvizáció, ki hogy látja, állókép, naplórészlet megírása, beszélgetés  

Jelenetkészítés – kiscsoportos improvizáció 

A gyakorlat menete: A gyerekek 4–5 fős csoportokban egyeztetnek a jelen/múlt események 

egyikéről. Rövid megbeszélés után a gyerekek a jelenetet rögtönözve adják elő. Az 

improvizációk az adott mesei szituáció aktuális értelmezését mutatják.  

 

Ki hogy látja 

A gyakorlat menete: a gyerekek egy jelentős mesepillanatot vizsgálnak meg több szereplő 

szemszögéből. A megvalósítás történhet írásban, rövid jelenetben vagy megbeszélés által.  

 

Naplóírás26 

A gyakorlat menete: A naplóírás (naplórészlet) hatásos és személyes módja lehet az élmények 

megőrzésének, gondolatok, érzések megfogalmazásának. Témája lehet a fent említett 

jelen/múlt eseményei. Az írás történhet mesei szerepből vagy szerepen kívül is. A 

naplórészlet megírásánál fontos tisztázni: Kinek írunk naplót? Miért írunk naplót? Általában 

milyen a formája, hangvétele? Melyik szereplő szemszögéből fogalmazzuk meg? A mese 

melyik pontján célszerű a naplórészletet írni?  

 

                                                            
26 Samu Ágnes (2012): Kreatív írás, Holnap kiadó, Budapest. 66. o. 
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3. Fordulópontok 

Kitől és hogyan érkezik a segítség? 

Mik lehettek a szegény ember első gondolatai, amikor meglátta a sok-sok aranyat, ételt-italt, a 

ruhákat? Vajon miért figyelmeztették az ördögök a szegény embert, hogy ne adja másnak a 

darálót? Miért adhatta oda a darálót a szegény ember a gazdag testvérének? 

 

Formák: elemző beszélgetés, gondolatkövetés, közös improvizáció  

 

 

Gondolatkövetés27: 

A gyakorlat menete: A szerepben lévő résztvevők véleményét hangosítja ki ez a forma. 

Történhet állóképből vagy egy jelenet megállított pillanatában. A szereplők hangosan egy-két 

mondatban vagy akár egy monológban kimondják: Mi a véleményük a helyzetről?/Milyen 

érzések kavarognak bennük? stb.  

4. Mesebefejezés 

Hogyan lett volna elkerülhető a gazdag testvér halála?  

Milyen más mesebefejezések képzelhetők el? 

 

Formák: írásos anyagok, körmese, a pillanat-megjelölése, stb. 

 

Körmese  

A gyakorlat menete: a csoport közösen folytatja a mesét. (Pl. Attól a pillanattól, hogy a 

szegény ember megkapja a darálót az ördögöktől. Milyen más mesebefejezés képzelhető még 

el?) A mesélőváltás történhet szóról szóra, mondatról mondatra vagy fordulópontról 

fordulópontra.  

 

A pillanat megjelölése28 

A gyakorlat menete: a mesében való visszatekintés során olyan helyzetek vagy pillanatok 

megjelölésére alkalmazható, ahol egy-egy érzés megszületett vagy a téma bizonyos 

vonatkozásait megértették a résztvevők. Ennek az érzésnek vagy tartalomnak a kifejezésére 

többféle forma használható, pl. írás, állókép, jelenetkészítés, szóbeli megfogalmazás. 

 

Második javaslat: 

                                                            
27 Kaposi László (1995, szerk.): Drámapedagógiai olvasókönyv, Színházi füzetek/VII. Magyar Drámapedagógiai 

Társaság Marczibányi Téri Művelődési Központ, Budapest. 208.o. 

28 Kaposi László (1995, szerk.): Drámapedagógiai olvasókönyv, Színházi füzetek/VII. Magyar Drámapedagógiai 

Társaság Marczibányi Téri Művelődési Központ, Budapest. 206.o. 
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Héraklész 12 próbája 

 

A gyerekek az eredeti, mítosz szerinti próbákhoz hasonló 12 játékos feladatot fognak 

elvégezni. 

 

Héraklész 12 próbája:29 

  

Héraklész Tirünszben telepedett le, és szolgálatteljesítésre jelentkezett Eurüsztheusz várába. 

A királyt, látva Héraklész hatalmas termetét, elfogta a rettegés, Héra segítségével 12, 

teljesíthetetlennek tűnő munkát talált ki, hogy távol tarthassa őt. 

(A próbák, pedagógiai megfontolásból, az eredetitől eltérő sorrendben következnek.)  

 

 

1. Sztümphaloszi húsevő madarak  

Héraklész egyik munkájaként azt kapta, hogy ölje meg a sztümphaloszi húsevő madarakat. A 

madarak onnan kapták a nevüket, hogy Arkádiában, a sztümphaloszi tavak környékén éltek, és 

nagy pusztulást hoztak a vidékre. Tollaik és karmaik is kemény rézből voltak, s a tollaikat úgy 

lőtték ki a földre, mint a puskagolyót. Az ellenük vívott harc szinte kilátástalan volt, mert azt, 

aki a földről lőtt rájuk, védhetetlen tollzáporral árasztották el. Héraklész ezért felmászott egy 

fára, ahonnan kereplővel riasztotta fel a madarakat, s mikor már körülötte keringtek, akkor 

támadt rájuk nyilaival és sorban lőtte le őket. Félelem lett úrrá a madarakon, hiszen hiába 

dobálták a földre tollaikat. Ezért messze szálltak, és soha nem tértek vissza Görögországba.  

 

Célba ejtés30 

A játék menete: A földre öt koncentrikus kört rajzolunk (a céltáblához hasonlóan), átmérőjük 

legyen 30 cm, 60 cm, 90 cm, 120 cm és 150 cm. Az egyes részeket kívülről befelé számozzuk 

(azt jelezve hány pont szerezhető a kör eltalálása esetén).  A játékosok a célkörtől kb. 8–10 

méterre felállnak és kislabdát dobnak, illetve inkább ejtenek a körre. Mindenkinek 10 dobása 

van. A játékvezető a kör mellett állva számolja a pontokat. Az a gyerek (vagy csapat) nyer, 

aki a legmagasabb pontszámot éri el.  

 

2. Az amazon királynő övének megszerzése  

Héraklész egy másik feladata az volt, hogy megszerezze Hippolüté, az amazonok 

királynőjének az övét. Noha a királynő hosszú tárgyalások után hajlandó lett volna odaadni 

Héraklésznek az övet, mivel Héra felbujtotta az amazonokat, hogy a hős el akarja venni tőlük 

a királynőjüket, így csak kemény küzdelem során sikerült megszereznie azt. 

 

 

                                                            
29 Apollodorus (1977): Mitológia ford.: Horváth Judit, Európa Könyvkiadó, Budapest. 

30 Padisák Mihály (1990): Mindenki játékoskönyve, Múzsák Közművelődési Kiadó. 23. o. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6r%C3%B6gorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hippol%C3%BCt%C3%A9
http://hu.wikipedia.org/wiki/Amazonok
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Őrjáték31 

A játék menete: A játékvezető, aki az őr szerepét veszi magára, furcsán lát, csak a mozgást 

érzékeli, az álló alakokat nem veszi észre. Egy sorba felsorakoznak a gyerekek az őrrel 

szemben kb. 8–10 méterre. Az őr és a gyerekek között található Hippolüté öve, ezt próbálják 

elcsenni. Amikor az őr „alszik”, háttal áll a gyerekeknek, ők megpróbálhatnak közelebb 

lopózni az övhöz. Amikor viszont az őr „felébred”, a gyerekek felé fordul, ekkor mindenkinek 

meg kell dermednie abban a pózban, amelyben éppen van. Akit az őr mozogni lát, kővé 

változtatja. A szabadon mozgók – mikor az őr nem figyel – egy érintéssel kiszabadíthatják 

társukat. A játék akkor ér véget, ha valakinek sikerül megszerezni  az amazonkirálynő övét. 

 

3. Bíborszínű marhacsorda megszerzése 

Héraklésznek egy másik munkájaként el kellett hoznia a mükénéi udvarba a szörny Gerüón 

bíborszínű marhacsordáját. Héraklész legyőzte a szörnyet, majd teljesítette a feladatot. 

Hogyan történhetett? 

 

Hogy volt az elején?32 

A játék menete: A gyerekek párokba rendeződnek. Az első páros (a többiektől távol) egy 

rövid megbeszélés során kitalálja, hogyan sikerült Héraklésznek túljárnia a szörny eszén. Erre 

egy rövid (általában néma) jelenetet improvizálnak. Behívják a következő párost, az ő 

feladatuk, hogy a cselekvéssort pontosan megfigyeljék, majd visszaadják azt az utánuk 

következő párosnak. Ez így folytatódik egészen addig, amíg az utolsó páros is látta az előtte 

lévők jelenetét. A végén összehasonlíthatjuk az első és az utolsó jelenetet: Hogyan történt? Mi 

változott?  

 

4. Az alvilág háromfejű kutyájának kiszabadítása:  

Héraklész egy másik próbatétele az volt, hogy fegyver nélkül hozza fel az alvilágból a 

háromfejű kutyát, a Kerberoszt. Héraklész óvatosan az alvilág őrzőjének három feje között 

lopakodott el, majd megragadta a fejét, s addig szorongatta, míg meg nem adta magát.  

 

A szabadulás útja33 

                                                            
31 Kaposi László (2002, szerk.): Játékkönyv, Kerekasztal Színházi Nevelési Központ és a Marczibányi Téri 

Művelődési Központ. 36. o. 

32 Kaposi László (2002, szerk.): Játékkönyv, Kerekasztal Színházi Nevelési Központ és a Marczibányi Téri 

Művelődési Központ. 64. o. 

33 Kaposi László (2002, szerk.): Játékkönyv, Kerekasztal Színházi Nevelési Központ és a Marczibányi Téri 

Művelődési Központ. 40. o. 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Hippol%C3%BCt%C3%A9
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kerberosz
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A játék menete: A gyerekek körben állnak egymástól egyenlő távolságra. Egy játékos beáll a 

kör közepére. A körből a játékosok közötti kinevezett „kapun” lehet csak kijutni. A kör 

közepén álló azonban nem tudja, hogy melyik két játékos között van a kapu, ezt próbálja 

kitalálni. Ha rossz irányba indul, a játékosok karjukkal elzárják az utat. A játék lényege, hogy 

minden játékos a saját szerepére koncentrálva csak a tekintetével hívja vagy taszítsa a kör 

közepén álló játékost. Akár kétszer vagy háromszor is próbálkozhat. A játék akkor ér véget, 

ha a középen állónak sikerül kijutnia a körből, vagy nincs már több próbálkozási lehetősége.  

 

5. Diomenész emberevő lovai  

A hős következő feladata, hogy megszerezze a trák Diomédész emberevő lovait. Héraklész 

fogta a kancák gazdáját, és közéjük vetette. A négy ló engedelmeskedett a gazdájának, és így 

sikerült Héraklésznek rendben Mükénébe vezetni a lovakat. 

 

A helyzet kulcsa34 

A játék menete: Egy gyerek kimegy a teremből (szabad térben kicsit arrébb áll és elfordul). A 

csoport többi tagja rövid megbeszélés után beáll egy olyan állóképbe (a történet egyik 

pillanatát ábrázolja), amelyben egy fontos szereplőnek a helyét üresen hagyják. A kiküldött 

játékos feladata, hogy megtalálja a helyét. „Nála van a helyzet kulcsa”, amint elfoglalta a 

helyét, megmozdulhat az állókép – akár szöveges vagy mozgásos jelenetté alakulhat a játék. 

 

6. Augeiasz istállójának kitakarítása 

Héraklésznek a következő feladataként ki kellett takarítania Augeiász istállóját egy nap alatt. 

Augeiásznak hatalmas csordája volt, istállóját pedig úgy elborította a szenny és a mocsok, 

hogy ennek „emlékét” ma szállóige őrzi. Héraklész felajánlotta neki, hogy egy nap alatt 

kitakarítja az istállót, ha megkapja a csorda egy tizedét. Szinte lehetetlennek tűnt a feladat 

teljesítése, de Augeiász beleegyezett a fogadásba és Héraklész munkához látott; persze nem 

csak erejét, hanem leleményességét is használta. Az állatokat kihajtotta egy közeli legelőre, ő 

pedig árkot ásott a két közeli folyóhoz, az Alpheioszhoz és a Péneioszhoz, s vizüket az 

istállóba vezette, hogy sodorjon el minden piszkot. Este eltorlaszolta az árkot, visszaterelte az 

állatokat és jelentkezett a jutalmáért. Augeiász közben megtudta, hogy Héraklésznek amúgy is 

feladata volt kitakarítani az istállót, és megtagadta tőle a jutalmat. Emellé még meg is sértette 

Héraklészt; azt mondta neki, hogy nem kellene Zeusz fiaként istállók takarításával 

gyarapítania a vagyonát. (Héraklész nem felejtette el a sértést, és később, ahogy módja nyílt 

rá, kamatostól fizette vissza, feldúlta Augeiász királyságát, a királyt pedig megölte).  

 

Folyómeder építése  

A gyakorlat leírása: A szabadban, akár egy homokozóban a gyerekek kialakíthatják a két 

folyó medrét és fölé az istállót. Vizet hordva kipróbálhatják milyen meredeknek, milyen 

                                                            
34 Kaposi László (2002. szerk.): Játékkönyv, Kerekasztal Színházi Nevelési Központ és a Marczibányi Téri 

Művelődési Központ. 62. o. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Augei%C3%A1sz&action=edit&redlink=1
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mélynek kell lennie a víz útjának ahhoz, hogy pl. leveleket tudjon kisodorni az „istállóból”. 

 

7. Heszperiszek aranyalmái 

Következő feladatában a hősnek meg kellett szereznie a Heszperiszek aranyalmáit, melyeket 

Ladón, a sárkány őrzött. Héraklész elment Atlaszhoz, aki a Heszperiszek apja volt, és 

megkérte, hogy hozza ki neki az aranyalmákat, cserébe átveszi tőle az égbolt tartását, amíg 

vissza nem ér. Atlasz boldogan ki is hozta az almákat, de az égboltot már nem akarta 

visszavenni. Héraklész ezért azt kérte Atlasztól, hogy fogja meg egy pillanatra az égboltot, 

csak addig, amíg hoz egy párnát a vállaira, mert nagyon nyomja a teher. Atlasz beugrott 

Héraklész trükkjének, így a hős ezt a feladatát is megoldotta. 

 

Tedd meg!35 

A gyakorlat leírása: A gyerekek párokba rendeződnek. A pár egyik tagja ökölbe szorítja a 

kezét. A másik feladata rábeszélni a társát, hogy nyissa ki a kezét. A játék lényege, hogy csak 

akkor nyissa ki a kezét, ha tényleg úgy érzi, hogy meggyőzték. Természetesen fizikai 

„behatásnak” nincs helye!  

 

8. Artemisz istennő szarvasa – fogó 

Héraklész következő próbatétele az volt, hogy élve befogja Artemisz istennő kerüneiában élő 

aranyszarvú és rézlábú szarvasünőjét. Eurüsztheusz abban reménykedett, hogy Artemisz 

megharagszik Héraklészre. Az ünő a legóvatosabb állat volt az egész világon, és minden apró 

nesztől eliramodott, elfogását az is nehezítette, hogy rendkívül gyors volt. Kerek egy évig 

üldözte Héraklész, míg végül sikerült elfognia. Az állat szintén Mükénébe került. Héraklész, 

hogy elkerülje az istennő haragját, engesztelésül gazdag áldozatot mutatott be, és az istennő 

megbocsátott neki. 

 

Fogójátékok: Nyuszi-fogó, Jég-fogó, Ülő-fogó, stb. 

 

Jelenetkészítés a kulcsszavak alapján:  

A megadott szavak alapján a gyerekek rövid epizódokat találnak ki, melyeket egy jelenetben 

előadnak azzal a kikötéssel, hogy a szavak mindegyikének el kell hangoznia abban . A 

jelenetek az előtt készüljenek, mielőtt elolvasnák az eredeti monda szövegét! 

 

Színháztörténeti kitekintés: Görög színházról36  

9. Nemeai oroszlán (kifejezések: vállára vette, bőrét nem hatolhatta át nyílvessző, 

kétszer akkora, mint más)  

                                                            
35 Kaposi László (2002. szerk.): Játékkönyv, Kerekasztal Színházi Nevelési Központ és a Marczibányi Téri 

Művelődési Központ. 38. o. 

36 Gabnai Katalin (2005): Drámajáték 10-14 éveseknek, Színházas könyv I., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 

24-26. o. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Heszperiszek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Atlasz
http://hu.wikipedia.org/wiki/Artemisz
http://hu.wikipedia.org/wiki/Artemisz
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10.  Erümanthoszi vadkanok (kifejezések: hóval teli árok, könyörgött Herkulesnek, 

elfogta a rettegés) 

11.  A vad krétai bika megszelídítése (kifejezések: Poszeidón a tengerek istene, csalás, 

megszelídült) 

12.  A kilencfejű hidra legyőzése (jelenetek: mocsári Hidrát egy rák segíti, Herkules 

barátja Iolesz, meglepte, új nőtt a helyébe) 

 

A jelenetek megtekintése után a gyerekek ismerjék meg a mese további részleteit: 

 

Héraklésznek meg kellett ölnie a nemeai oroszlánt, amely az egész vidéket rettegésben 

tartotta, mivel kétszer akkora volt, mint a többi oroszlán és bőrén nem hatoltak át a nyilak. 

Héraklész kifigyelte az állat rejtekhelyét, hatalmas dorongjával rávetette magát, egy óriási 

ütéssel elkábította, majd megfojtotta. A tetemet a vállára vette és úgy ment vissza Mükénébe. 

Eurüsztheusz megrettent a hatalmas állat láttán, de az még jobban megijesztette, hogy 

szolgájában micsoda erő rejtőzik. Elismerés helyett kitiltotta Héraklészt a mükénei várból, és 

közölte vele, hogy elegendő lesz, ha ezután a munkák elvégzésének bizonyítékait elhozza a 

várfalak alá, és ő majd fentről ellenőrzi azokat. 

 

Következő feladataként el kellett fognia az erümanthoszi vadkant. A vadkan Phóphisz város 

környékét tartotta rettegésben és hatalmas agyarai halált hoztak emberre és állatra egyaránt. 

A vérengző vadat az erümanthoszi erdőkből a magas hegyekbe csalta, és ott egy óvatlan 

pillanatban belelökte a kant egy hóval teli árokba. A vadkan teljesen kimerült, így Héraklész 

élve elfoghatta, megkötözte lábait és Mükénébe vitte. Eurüsztheuszt elfogta a rettegés a 

hatalmas állat láttán és félelmében egy hordóban (vázában) keresett menedéket, onnan 

könyörgött Héraklésznek, hogy tűnjön el az állattal együtt Mükéné falai közül. Hálából egy 

sokkal kevésbé veszélyes feladatot választott neki. 

 

Héraklész próbái a vad krétai bika megszelídítésével folytatódtak. A bika Minósz királytól 

szökött meg. Ez volt a csorda legerősebb bikája, és ezt kellett volna Minósznak feláldoznia 

Poszeidón tiszteletére, de a király nem akarta a legjobb állatát feláldozni, és egy másikat 

ajánlott föl az istennek. Poszeidón azonban észrevette a csalást, és megőrjítette a bikát, amely 

fel-alá rohangált a szigeten, s közben mindent pusztított. Héraklész a földre birkózta a bikát, 

és erős fogásából nem engedve, az állat végül feladta a harcot, sőt úgy megszelídült a vad 

bika, hogy a hátára vette Héraklészt, és átvitte őt a Kréta és Argosz közötti tengeren. 

 

Héraklésznek egy további próbatételként le kellett győznie a lernéi víziszörnyet, a kilencfejű 

Hidrát, (más formában Hüdrát). A szörny az argoliszi Lerna város melletti mocsárban élt, és 

az egész környéket pusztulással fenyegette, az embereket és állatokat egyaránt 

pusztította, és a közelben élők nem tudtak mit tenni ellene. Héraklész 

megtudta, hogy Hidrát egy hatalmas, éles ollójú rák is segíti, ezért ő is 

segítőtársat vett maga mellé, az unokaöccsét, Iolaoszt, Iphiklész fiát. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemeai_oroszl%C3%A1n
http://hu.wikipedia.org/wiki/Er%C3%BCmanthoszi_vadkan
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A9ta
http://hu.wikipedia.org/wiki/Min%C3%B3sz
http://hu.wikipedia.org/wiki/Poszeid%C3%B3n
http://hu.wikipedia.org/wiki/Lern%C3%A9i_hidra
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A lernai mocsár mögötti erdőt felgyújtotta, hogy elvágja Hidra menekülési útvonalát, majd a 

tűzben izzított nyilaival támadást indított ellene. De mivel a nyilak nem okoztak sérülést, csak 

felbosszantották a szörnyet, az Héraklészra vetette magát, aki rögtön levágta egyik fejét, 

csakhogy a helyébe kettő nőtt. A rák ekkor Hidra segítségére sietett, de amikor Héraklész 

lábába vágta az ollóját, Iolaosz agyoncsapta. A meglepett Hidra kereste segítőjét, de nem 

találta. Ekkor Héraklész egy lángoló fadarabbal leégette az egyik fejét, és nem nőtt új a 

helyébe. Rájött a megoldásra, így sorra vágta le a fejeket, Iolaosz pedig tűzzel pusztította el 

az új fejek csíráit. Végül levágta a halhatatlan fejét is, majd az üszkös maradványokat 

gyorsan elásta és egy hatalmas követ görgetett rá. Magát a tetemet darabokra vágta és a 

mérgében megmártotta a nyilait. Az ezen nyilakkal ejtett sebek gyógyíthatatlanok voltak 

(később ezzel sebesítette meg véletlenül Kheirónt és Pholoszt). Ezután visszatért Mükénébe, de 

Eurüsztheusz nem akarta elismerni a feladat teljesítését, mondván, hogy volt egy segítőtársa. 

Miután Héraklész végzett a feladataival tulajdonképpen elmondhatta magáról, hogy bejárta 

az egész ókori világot.  

 

A nap folytatásaként képzőművészeti kitekintésre kerülhet sor: görög tálak, edények díszítése, 

motívumai, színhasználata 

 

Tányérfestés: 

Egyszerű fehér kerámia vagy edzett üveg tányérra narancssárga és fekete égethető kerámia- 

vagy üvegfestékkel a gyerekek Héraklész történetének egyik számukra fontos pillanatát festik 

meg.  

 

Negyedik nap: Japán 

 

A gyerekek érkezése alatt már japán zene szól.  

A tanár (akár az idegenvezető szerepében) vázolja az utazás tervét. Képzeletbeli utazásuk egy 

újabb különleges országba vezet: Japánba. Rövid képprezentációt vetítve bemutathatja az 

ország történelmét, kultúráját, az írásjeleket, a művészetét, kitérve a képzőművészetre, a 

színházra. 

 

Teaszertartás 

A gyerekek japán zöldteát kóstolnak betartva a Zöld tea szertartásának szabályait. 

A teaivás szertartása és a teakészítés művészete mintegy 1300 évvel ezelőtt került Kínából 

Japánba. A Chado, vagyis a Tea Útjának gyakorlata, a 16. században élt mestertől, Sen 

Rikyutól származik. A zöld teával érintkezve eggyé válunk a természettel – mondja egy régi 

japán mondás. A teaszertartás helye a teaház, japánul a szukija.  

A teaszertartás lépései Rikjú tanítása szerint:37  

                                                            
37 Dr. Horváth Józsefné (1995, szerk.) A virágrendezés és a teaszertartás művészete Japánban, Japán 

külügyminisztérium. 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Teah%C3%A1z&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Rikj%C3%BA&action=edit&redlink=1


Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

 

 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8. 
Telefon: (+36-1) 235-7200 
Fax: (+36-1) 235-7202 
www.ofi.hu 

Meghívás: A vendéglátó megbeszéli a teamesterrel, hogy kiket szeretne meghívni. Ez 

legalább öt, maximum hét fő lehetett.  

A vendégek érkezése: A macsijában (előtérben) várakoznak, amíg a vendéglátó fölkészül a 

ceremóniára. 

Belépés a teaházba: A szertartás kezdetét a teamester jelzi. Nesztelen léptekkel, mélyen 

meghajolva mennek be a teázóba. A mély meghajlást a teaház alacsony ajtaja is megköveteli. 

A vendégek meghajolnak az ikebana (virágokból összeállított dísz) előtt, majd csendben 

körülnéznek a teaházban: megszemlélik a díszeket, és végül adott jelre letelepednek a 

számukra kijelölt helyre. 

Teázás: A tea előtt könnyű süteményt kínálnak a vendégeknek. A teamester először 

bambuszseprűvel (mat-csa) a csészébe söpri a megfelelő mennyiségű teaport, majd a bambusz 

merőkanállal forró vizet mer rá. Ezt a seprűvel fölkeveri. Így kap egy csésze teasűrítményt. 

Ebből a sűrítményből önt a többi vendég csészéjébe, majd ehhez még forró vizet ad. 

Teaivás: A japánok nem ízesítik semmivel a teájukat. Három lassú kortyot ír elő a szabály, 

tilos egyszerre felhörpinteni. Több csésze teát is el lehet fogyasztani egymás után, a 

mennyiségre nincs szabály. 

Beszélgetés: Miután már nem isznak több teát, a vendégek csöndes társalgásba merülnek, 

melynek témája általában a teaház körül forog. 

Távozás: A teaszertartást a teamester által megadott jelre befejezik. A vendégek elbúcsúznak 

a házigazdától, majd zajtalan léptekkel távoznak. 

 

Utazás egy igazi japánkertbe:  

A Margitsziget vagy a Varga Márton Kertészeti és Földmérései Szakképző és Gyakorlóiskola 

japánkertje.  

 

Kérdőív a japánkertről 

Egy japánkert felfedezése 

 

1) Nézz körül figyelmesen!  

Mik alkotják a japánkertet?  

Miben különbözik egy átlagos magyar kerttől? 

2) Kétféle japánkert-típus létezik. Kösd össze az összeillő párokat! 

 

„száraz-kertek” 

 

 

 

 

„sétálókertek” 

Egy hosszú utazás illúzióját keltik. Úgy 

tervezik őket, hogy az évszakok során 

folyamatosan változó képet mutassanak. A 

kis dombokon, kacskaringós, ösvényes 

utakon járva különleges növényfajokkal, 

színes virágokkal, folyóval, tavakkal és 

érdekes formájú kövekkel találkozunk. 

 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Teamester&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Macsija&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ikebana
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Teas%C5%B1r%C3%ADtm%C3%A9ny&action=edit&redlink=1
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A kertet alkotó fehér kavicsokat úgy 

gereblyézik, hogy a folyó vizének fodrait 

mintázza, ezért az üres tér szépségére 

helyezik a hangsúlyt.  

 

3) Milyen típusú japánkertben vagyunk most? 

4) A japánkert elemei a következők: tó, vízesés, sziget, hidacska, kövek, kőlámpás. 

Hiányzik-e valamelyik ebből a japánkertből? 

5) Vajon minek a szimbóluma lehet? Kösd össze! 

 

A japánkertek fontos része a kőből vagy 

fából ácsolt (pirosra festett) hidacska, mely a 

központi szigetre visz. 

 

 

A kőlámpásokat a teaházak és a folyópartok 

mellé helyezték, hogy fényeikkel kiemeljék 

a táj szépségét. 

 

A vízesés, mely a központi tavacskába 

torkollik. 

 

A sziget, melyre egy kis hídon lehet átjutni.  

 

„Egy ősi japán mondát szimbolizál: a tóból a 

pontyok megindulnak fölfelé a vízesésen, 

küzdenek az ár ellen, s szikláról sziklára 

igyekeznek feljebb és feljebb jutni.” 

 

 „földi és mennyei világot köti össze” 

 

 

 

„megvilágosodás” 

 

„Japán szigeteit jelképezi” 

 

6) A japánkerteket a kert tervezője olyan aprólékossággal komponálja, mint egy 

festőművész a festményét festés közben. Ha te lennél a kert tervezője, mit ajánlanál, 

honnan nézzék a látogatók a kertet? Honnan mutat a legjobban? 

Keresd meg azt a pontot, ahonnan szerinted a legszebben mutat a kert, és azt is meséld el, 

miért! 

 

Meseolvasás játékokkal kiegészítve: 

Momotaro, a Barackfiú38 

„Élt egyszer egy apóka meg egy anyóka. Nem messze a falutól egy kis házikóban laktak. 

Apóka minden reggel eljárt az erdőbe fát szedni, anyóka otthon maradt, és gondoskodott a kis 

gazdaságról. Mind a ketten serényen dolgoztak, és nem is ment rosszul a soruk. Nyugodtan és 

elégedetten éldegélhettek volna, ha szüntelenül nem bánkódtak volna amiatt, hogy nincs 

                                                            
38 Zlata Cerna, Miroslav Novák (1979): Az eladott álom – Japán mesék, Madách Bratislava. 
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gyerekük, és öreg napjaikra teljesen egyedül maradtak.  

De szép is volna, ha egy fiúcska futkározna itt, vagy egy kislány játszadozna körülöttem, 

gondolta gyakran anyóka, miközben az udvart söpörte.  

És amikor apóka nagy rőzsenyalábbal a hátán hazafelé ballagott az erdőből, mindig arról 

ábrándozott, hogy elébe fut a kisfia, és köszönti munkából megtérő apját. De hiába, nem volt 

gyerekük, így hát ki-ki végezte a maga munkáját, és ábrándjaiban keresett vigaszt.  

Egyszer kora reggel – mint mindig – anyóka kis batyuba kötötte férjének az elemózsiát, és 

amikor apóka elment, összeszedte a szennyes ruhát, és elindult a folyóhoz, hogy kimossa. 

Mosott, sulykolt, öblögetett, facsart. Oly serényen dolgozott, hogy a háta is megfájdult bele.  

– Egy kicsit megpihenek – mondta magában.  

Felállt, és kiegyenesítette a derekát.  

– Ni csak, mi úszik ott a folyón? – kiáltott fel csodálkozva, és kezével beárnyékolta a 

szemét, hogy jobban lásson. Hát látja, hogy egy nagy piros barack úszik lassan a part 

felé. 

Igazán barack volna? És ekkora? Hiszen a baracknak még nincs itt az ideje, gondolja, de nem 

rest, megragad egy botot, és kihalássza a barackot. Már a kezében is van a gyümölcs, és úgy 

illatozik, hogy anyóka szinte beleszédül.”  

 

Barackkóstolás: 

Különböző fajtájú barackokat kóstolhatnak a gyerekek. A közösen összeállított 

szempontrendszer alapján (illat, állag, íz, stb.) értékelik a barackokat. 

 

Mese folytatása: 

„Milyen íze lehet egy ilyen illatos baracknak? Anyóka beleharap. Uramisten, milyen édes és 

puha, szinte elolvad az ember szájában. Addig-addig kóstolgatta, dicsérgette a barackot, míg 

meg nem ette az egészet. Ekkor eszébe jutott apóka. 

– Szép kis feleség vagyok én! Jóízűen megettem az egész barackot, és apókának semmit se 

hagytam belőle. Pedig milyen jólesne neki, mikor fáradtan megjön az erdőből! Hová tettem az 

eszem, hogy erre nem gondoltam! 

Anyóka sopánkodott, bosszankodott, de hiába, a barack már a gyomrában volt.  

– Bárcsak ideúszna még egy – sóhajtott fel reménykedve.  

Abbahagyta a mosást, megállt a parton, és merőn nézte a víz felszínét, nem úszik-e feléje még 

egy barack, hogy eltehesse apókának. És ahogy nézi, nézi a folyót, egyszer csak megint 

piroslani lát valamit. Nahát! Megint egy piros barack közeledik feléje, még nagyobb, mint az 

első.  

– Jaj, csak el ne ússzon – kiáltott fel ijedten anyóka, gyorsan feltűrte az alsószoknyáját, 

belegázolt a vízbe, és egy hosszú bottal a barack után nyúlt. Majdhogy bele nem esett a 

folyóba, de végül mégis kihalászta a gyümölcsöt.  

– Ez a barack még illatosabb és pirosabb annál, amelyet az imént megettem. 

Nagyot néz majd apóka. Összeszedte a ruhát, belerakta a kosárba, a 

barackot a kimosott ruha tetejére tette, és sietett haza. Otthon a 
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polcra tette, hogy apóka ne vegye mindjárt észre, és nekilátott a vacsorakészítésnek.  

Alkonyatkor apóka nagy köteg rőzsével a hátán hazajött. Akkora volt az a rőzseköteg, hogy 

apóka alig látszott ki alóla. Lerakta a rőzsét az udvar egy zugába, levette szandálját, és 

belépett a konyhába. 

– Minek van olyan jó illata? – kérdezte már az ajtóban. – Mintha barackot érezne az orrom, 

de annak még nincs itt az ideje.  

– Pedig barack, igazán barack – nevetett anyóka. – A folyóból halásztam ki.  

És elmesélte apókának, hogyan pillantotta meg a barackot a víz színén. Csak azt felejtette el 

megmondani, hogy ő már egyet megevett.  

– Különös barack ez – csodálkozott apóka. – Hol egy kés, mindjárt kettévágjuk, és 

megosztozunk ezen a finom falaton.  

De hiába próbálta a késsel kettévágni. Megköszörülte a kést, de a barack ellenállt, mintha a 

legkeményebb fából lett volna.  

– Átmegyek a szomszédba fűrészért.  

Apóka elment a fűrészért, de útközben teljesen megfeledkezett arról, mit akart voltaképpen.  

Nyilván anyóka azért küldött a szomszédba, hogy egy tál rizsgombócot kérjen kölcsön, 

gondolta. Egész nap mosott, nem volt ideje vacsorát főzni. Kölcsönkért hát egy tál 

rizsgombócot.  

– Anyóka holnap frisset ad érte – ígérte, és indult hazafelé. Csak mikor kinyitotta a 

konyhaajtót, és megpillantotta a nagy barackot, jutott eszébe a fűrész. 

– Anyóka, képzeld el, hogy összekevertem mindent. Fűrész helyett rizsgombócot hoztam. 

Vissza kell mennem.  

De alighogy kimondta az utolsó szót, a barack hirtelen magától kettévált, és egy pici fiúcska 

ugrott ki belőle. Oly szép volt, hogy öröm volt ránézni. Nevetett, és vidáman kiáltotta: 

– Momotaro vagyok. Japán legnagyobb Barackfiúja.  

Anyóka és apóka alig tudtak szóhoz jutni meglepetésükben, de hamarosan felocsúdtak 

ámulatukból, és arcuk örömre derült: 

– Hát mégis van fiunk, a kis Momotaro, Japán legnagyobb Barackfiúja.  

Simogatták Momotarót, kézről kézre adogatták, és törték a fejüket, mi jót készítsenek neki.  

– Mit ennél, Momotaro? 

– Főzzenek nekem jó zsíros hallevest.  

És anyóka mindennap főzött neki zsíros hallevest, de finom köles- meg rizskását is, és 

Momotaro nőtt, mintha húznák. Anyóka csészében tálalta neki az ételt, és Momotaro tüstént 

akkora lett, mint a csésze. Aztán serpenyőben tette eléje, és Momotaro akkora lett, mint a 

serpenyő. És mivel a kisfiúnak farkasétvágya volt, anyóka üstben kezdett neki főzni – és 

Momotaro azon nyomban olyan nagyra nőtt, mint az üst. Így aztán anyóka meg apóka észre 

sem vette, és egy jól megtermett legény élt a házukban, aki után mindenki megfordult. Fekete 

haja a homlokába hullott, szeme szikrát szórt, és olyan ereje volt, mint egy vasgyúrónak. 

S mivel anyóka és apóka nem csak jól tartották, hanem jól is nevelték, 

Momotaro minden munkát ügyesen végzett, és mindenkivel udvariasan és 

szívélyesen beszélt. Szerette is őt a faluban mindenki, s az emberek 
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örültek, hogy a két öregnek ilyen erős támasza akadt.  

Egy este, amikor Momotaro apókával együtt hazajött az erdőből, lerakták a rőzsét, és 

vacsorához ültek, Momotaro tisztelettudóan így szólt a két öreghez: 

– Apóka, anyóka, köszönöm, hogy oly nagy gonddal és szeretettel fölneveltek. Erős ifjú 

vagyok, de itt csak hiába pazarolom az erőmet. Fát szedni az erdőben, majd a városban 

eladni, ez nekem nem elég. Valami olyat szeretnék véghezvinni, ami az emberek javára válna.  

– Mit akarsz hát csinálni, Momotaro? – kérdezte apóka.  

– Elhatároztam, hogy elmegyek a Démonok szigetére, és elpusztítom a démonokat, akik oly 

sok bajt hoznak az emberekre. Varrjon nekem, anyóka, az útra új tüszőt és nadrágot, főzzön 

köles-, gesztenye- és árpagombócot, de olyat, amelynél finomabb nincs egész Japánban.  

Alighogy befejezte, anyóka keserves sírásra fakadt.  

– Momotaróm, édes Momotaróm! Nézz ránk, öregek vagyunk már, és nincs rajtad kívül 

senkink. Mitévők leszünk, ha valami bajod esik. Ne menj el tőlünk. A Démonok szigete nagyon 

veszélyes, nincs ember, aki élve visszakerül onnan. Biztosan odavesznél. Ne menj sehová 

Momotaro – könyörgött zokogva anyóka.  

 

Jelenetkészítés vagy állóképkészítés: 

Téma: Miféle bajokat okozhatnak a démonok az embereknek? 

 

Jelenetkészítés – kiscsoportos improvizáció 

A gyerekek 4–5 fős csoportokban jelenetet készítenek egy helyzet lehetséges megoldási 

módjainak szemléltetésére. Rövid egyeztetés után a gyerekek a jelenetet rögtönözve adják elő. 

Az improvizációk az adott mesei szituáció aktuális értelmezését mutatják.  

Itt a tanító kitérhet a japán színházi hagyományokra (egyszerűsítve), a jelenetek néma 

jelenetként is eljátszhatók. 

 

Állókép  

A gyakorlat menete: a gyerekek kiscsoportban egy pillanatképet jelenítenek meg, a mese 

egyik részletét vagy annak előzményeit, esetleg következményeit mutatják meg a játék során.  

Készíthetnek állóképsorozatot is, melyben a történet fordulópontjai jelennek meg. 

 

Mese folytatása: 

Apóka is nagyon elkomorodott, és szomorú hangon így szólt: 

– Szeretett fiam, anyókának igaza van, hogy le akar beszélni erről az útról. Jól teszed, ha szót 

fogadsz neki. Nem is tudod, milyen veszélyek leselkednek ott rád. A démonok alattomosak és 

gonoszak, és senkin nem könyörülnek. Elmondok neked valamit, amiről eddig még sohasem 

beszéltem. Jobb rá se gondolni. Én és anyóka valamikor régen ott laktunk, ahol most a 

Démonok szigete van. Gyönyörű szép vidék volt az: termékeny földek és vadban gazdag 

erdők. Az emberek boldogan éltek ott néhány faluban mindaddig, amíg egyszer 

meg nem támadták a szigetet a démonok. Felfalták az embereket, a 

termékeny föld parlagon maradt, a vad elmenekült az erdőkből. Mi 
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ketten anyókával csak a szerencsés véletlennek köszönhetjük, hogy megmenekültünk, aztán 

ideköltöztünk, és a falubeliek szívesen befogadtak. Ne menj, Momotaro, hiszen itt is hasznára 

lehetsz az embereknek.  

Momotarót azonban semmivel sem lehetett szándékától eltéríteni. És most, amikor megtudta, 

hogy anyókának meg apókának is szenvedést okoztak a démonok, a bosszúvágy is fűteni 

kezdte.  

– Erős vagyok, és apókáék ügyességre és bátorságra neveltek. Ne féltsenek, legyőzöm én az 

ördögöket, meglátják.  

Annyira kitartott a szándéka mellett, hogy a végén az öregeknek engedniük kellett. Anyóka 

tehát hozzálátott, hogy új tüszőt és nadrágot varrjon. S amíg köles-, gesztenye- és 

árpagombócot főzött, amelynek nincs párja egész Japánban, apóka elővett a ládából egy régi, 

ütött-kopott teáskannát és egy gyönyörű díszítésű kardot, amely a legjobb acélból készült.  

– Ez a kard és a teáskanna minden, amit régi otthonunkból sikerült megmentenünk. Kösd föl 

őseim régi kardját, jó szolgálatot tesz majd a démonok ellen vívott harcban. – Aztán leemelte 

a teáskanna fedőjét, és így folytatta: 

– Ezt a fedőt is vidd magaddal. Nézd meg jól: meg van rajta jelölve a Démonok szigetére 

vezető út. Egy nagy fennsík közepén magas szikla áll. A szikla alatt lyuk tátong, s a lyukban 

kötél függ. Ereszkedj le a kötélen, és egyenesen a Démonok szigetére jutsz.  

Momotaro megköszönte az ajándékot, felcsatolta a kardot, fogta a tarisznyát, amely tele volt 

köles-, gesztenye- és árpagombóccal, amelynél nincs finomabb egész Japánban, beletette a 

fedőt is, és elbúcsúzott apókától meg anyókától. Az öregek szerencsés utat kívántak neki, 

kikísérték az udvar végéig, és addig néztek utána, amíg csak el nem tűnt a szemük elől. 

Momotaro vidáman vágott neki az útnak. Örült a nehéz feladatnak, hogy végre próbára teheti 

az erejét és eszét. Ment, mendegélt, míg egy faluhoz ért. Ekkor egy fehér kutya futott elébe.  

– Jó napot, Momotaro, hová mégy? 

– A Démonok szigetére, elpusztítani azokat a szörnyetegeket.  

– És mi van a tarisznyádban?  

– Köles-, gesztenye- és árpagombóc, amelynél nincs finomabb egész Japánban. Anyóka főzte.  

– Adj egyet megkóstolni abból a gombócból, amelyről azt állítod, hogy a legfinomabb egész 

Japánban – kérte a fehér kutya.  

– Szíves örömest adok, de azt kívánom, állj be hozzám katonának.  

A kutya beleegyezett, kapott egy kölesgombócot, amelynél nem volt jobb egész Japánban, és 

Momotaro oldalán ő is útnak indult. Mentek, mendegéltek, amíg egy erdő szélére nem értek. 

Itt elébük repült egy fácán, és köszöntötte őket: 

– Jó napot, ifjú, jó napot, kutyus, kik vagytok, és hová mentek? 

– Én Momotaro, a barackból lett fiú vagyok, ez meg Siro kutyus, a katonám. A Démonok 

szigetére megyünk kipusztítani a szörnyetegeket.  

– És mit viszel a tarisznyádban?  

– Köles-, gesztenye- és árpagombócot, amelynél nincs finomabb egész 

Japánban. Anyóka készítette.  
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– Adnál nekem egyet abból a finom gombócból? – kérdezte mohón a fácán. 

– Adok, persze hogy adok, de állj be hozzám katonának.  

A fácán beleegyezett, kapott egy gesztenyegombócot, amelynél nincs finomabb egész 

Japánban, és csatlakozott Momotaróhoz. Most már hármasban folytatták tovább az utat. 

Mentek, mendegéltek, s egyszer csak a sűrű erdőben eléjük toppant egy majom. 

– Hova mentek – kiáltotta már messziről -, és kicsodák, micsodák vagytok? 

– Momotaro, a barackból lett fiú vagyok, és ezek itt a katonáim: Siro kutya, meg a fácán. A 

Démonok szigetére megyünk, hogy kifüstöljük onnan a démonokat.  

– És mi van a tarisznyádban?  

– Köles-, gesztenye- és árpagombóc. Anyóka főzte, és a legfinomabb egész Japánban.  

– Sohasem ettem még olyan gombócot, amely a legfinomabb egész Japánban. De szívesen 

megkóstolnám! Adj legalább egyet – kunyerált a majom.  

– Szíves örömest adok, ha a katonám leszel.  

A majom beleegyezett, és kapott egy kölesgombócot, amelynek nincs párja egész Japánban.  

– Ha már ennyien vagyunk – mondta –, el kell osztanunk egymás között a feladatokat. Én 

leszek a tábornok, Siro kutya a szárnysegédem, ti, fácán és majom, pedig a közlegényeim.   

 

Momotaro azt mondta… 

A játék leírása: Momotaro (a tábornok) előtt felsorakoznak a gyerekek (a közlegények). A 

tábornok, ha az utasítást úgy kezdi, hogy „Momotaro azt mondta, hogy…”, mindenki köteles 

azokat végrehajtani. Ha csak magát az utasítást mondja, akkor nem szabad végrehajtani. Az 

utasítás bármilyen egyszerű cselekvés lehet (pl. üljenek le, tapsoljanak egyet, stb.) Aki 

téveszt, kiesik. A játék az utolsó játékos kieséséig tart.  

 

Mese folytatása: 

Az állatok beleegyeztek, és mivel mindannyian nagyon elfáradtak a hosszú úttól, leültek egy fa 

alá, és mindenki kapott egy kölesgombócot. Jóízűen megették, ami érthető is, hiszen párját 

ritkította egész Japánban. Miután jóllaktak és megpihentek, folytatták útjukat. Körös-körül 

sűrű erdő sötétlett, egy lépésre se lehetett látni. Hol dombokra kapaszkodtak fel, hol 

mélységekbe ereszkedtek le, és amikor már annyira kimerültek, hogy alig vonszolták magukat, 

hirtelen szétvált előttük az erdő, és egy nagy, kopár fennsík tárult eléjük, csupa kő, sehol 

egyetlen zöld cserje. Momotaro megállt, kivette a tarisznyából a fedőt, és így szólt:  

– Ez lesz a fennsík, amelyről apóka beszélt. A közepén egy nagy sziklának kell lennie, oda kell 

eljutnunk. Csakhogy a fennsík olyan terjedelmes, beláthatatlan, hogy nem tudhatjuk, hol a 

közepe. Sokáig bolyonghatnánk ebben a kőtengerben, amíg bejárnánk az utat. Repülj fel, 

fácán, olyan magasra, hogy meglásd a fennsík közepén álló nagy fekete sziklát. Aztán vezess 

oda bennünket.  

De még mielőtt nekivágtak volna a köves fennsíknak, megpihentek az árnyas erdő 

szélén, ettek Japán legjobb gesztenyegombócából, aztán jókedvűen kiléptek. A 

fácán előttük repült, és mutatta nekik az utat. Mentek, mendegéltek, a nap 

sugarai perzselték a kopár fennsíkot, sehol egy icipici árnyék. A fácán 



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

 

 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8. 
Telefon: (+36-1) 235-7200 
Fax: (+36-1) 235-7202 
www.ofi.hu 

hovatovább lassabban lengette a szárnyait, alig bírt olyan magasan röpülni, hogy ne tévessze 

szem elől a fekete sziklát. Siro kutya földig lógó nyelvvel, zihálva loholt. A majom sem 

ugrándozott már, olyan lassan vonszolta magát, hogy a többieknek időnként be kellett őt 

várniuk, hogy el ne maradjon tőlük. Momotaro kendőt kötött a homlokára, hogy a verejték ne 

csurogjon a szemébe, és epedve tekingetett előre, nem látja-e meg a hőn óhajtott célt. Végre 

megpillantották a hatalmas fekete sziklát, amely magányosan emelkedett a fennsík közepén. 

Megszaporázták lépteiket, és nemsokára leültek a szikla árnyékában.  

– Nos – szólt Momotaro –, e szikla alatt egy üregnek kell lennie, s az üregben egy kötél függ, 

amelyen egyenesen a Démonok szigetére ereszkedünk le. Ott pedig élethalálharc vár ránk. De 

hogy erőt gyűjtsünk hozzá, előbb megesszük anyóka árpagombócát, amelynél nincs jobb egész 

Japánban.  

Ezzel a tarisznyából előszedték az árpagombócot, jóllaktak, aztán pihentek egy kicsit, majd új 

erőre kapva elgördítették a helyéről a hatalmas fekete sziklát. Alatta valóban mély fekete üreg 

tátongott, és benne egy kötél csüngött. Elsőnek a majom ereszkedett le rajta, majd Momotaro, 

aki az üres tarisznyába tette Siro kutyát, és a tarisznyát a vállára vetette. Utolsónak, óvatosan 

lengetve szárnyát, a fácán szállt le. Sokáig ereszkedtek lefelé a koromsötétben. Már-már azt 

hitték, se vége, se hossza a mélységnek, de aztán hirtelen az üreg fenekére értek. Előttük erős 

tölgyfa gerendákból épített hatalmas erőd emelkedett, amely rengett a démonok üvöltésétől és 

rikoltozásától. Momotaro és katonái felkészültek a harcra, s a majom megdöngette a hatalmas 

vaskaput.  

– Ki meri döngetni a kapunkat? – hangzott bentről, és egy szempillantás alatt temérdek apró 

vörös démon rajzott ki mindenünnen. 

 

Szamurájos „bumm” 

A játék leírása: A gyerekek körben állnak, két tenyerüket összeillesztik (ez lesz a kardjuk). 

Egy valaki a kör közepén (a szamuráj) rámutat valakire, és azt mondja hé és föntről lefelé vág 

egyet a kardjával a levegőbe. Akire mutatott, azt mondja ho és lentről fölfelé vág egyet a 

levegőbe. A két mellette állónak jobbról és balról rögtön vágnia kell egyet felé, és azt kell 

mondaniuk há. Aki elfelejti, későn hajtja végre a mozdulatot vagy rossz vezényszót mond, az 

kerül be középre.  

A játék játszható kiesésre is, ebben az esetben nem kell a kör közepére állnia az indító 

játékosnak, és egy sor után az folytatja, akire a szamuráj mutatott.  

 

Japán fogó39 

A játék leírása: Egyszerű fogócska azzal az érdekességgel, hogy a gyerekek csak az egyik 

kezüket használhatják szabadon. A játékosoknak ott kell tartaniuk az egyik kezüket, ahol az 

előző fogó megérintette őket (a hátán, a könyökén, stb.) és így kell a fogónak is a többieket 

                                                            
39 Padisák Mihály (1990): Mindenki játékoskönyve, Múzsák Közművelődési Kiadó. 56. o. 
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kergetnie. Ha olyan helyen érintették meg (például a bokáján), ahol a kezét ott tartja, nem tud 

szabadon futni, akkor kiesik a játékból, és új fogóval folytatjuk a játékot. 

 

Mese folytatása:  

– Én, Momotaro, Japán legnagyobb Barackfiúja. Eljöttem a barátaimmal a szigetetekre, hogy 

elpusztítsalak benneteket – felelte Momotaro, azon nyomban kirántotta kardját, és kaszabolni 

kezdett. A fácán a csőrével az apró démonok szemének esett, Siro kutya pedig a lábukat 

harapdálta. Az apró vörös démonok rémülten futottak vissza az erdőbe, de a majom nagyokat 

ugorva utánuk eredt, vadul cibálta a szőrüket, s nem tudtak hová menekülni előle. Csak 

néhány apró vörös démonnak sikerült visszajutnia az erdőbe, s ők is hanyatt-homlok rohantak 

a főterembe, és jelentették, mi történt. 

Az erdőben a nagy zöld démonok éppen javában dáridóztak. Gyékényeken heverészve 

dőzsöltek, élükön a vezérrel, a fekete démonnal. Vadul forgatták óriási kék szemüket, és 

hosszú orruk majdnem belelógott kitátott szájukba. Szaporán ürítgették a rizsborral teli nagy 

csöbröket, és lerágott embercsontokat dobáltak maguk mögé. A teremben akkora volt a lárma, 

hogy a zöld démonok közül senki sem hallotta, mi történik odakint. Jó ideig tartott, amíg az 

ajtón berontó kifulladt, halálra rémült, apró vörös démonokat egyáltalán észrevették.  

– Hogy merészeltek zavarni bennünket lakoma közben? Szemtelen banda! – bőszült fel a 

vezér, a fekete démon. – Takarodjatok innen! 

– Momotaro betört az erdőbe, és rettenetes katonáival mindannyiunkat el akar pusztítani! – 

siránkoztak az apró vörös démonok.  

– Elpusztítani bennünket, a legrettegettebb démonokat? Hahaha, rég nem hallottunk ennél 

jobb tréfát. Hol van az a vakmerő fickó? Friss falat után még jobban ízlik a bor! – rikoltoztak 

egymást túlharsogva a zöld démonok, és a hasukat fogták nevettükben.  

– Itt vagyok! – hangzott fel hirtelen egy kiáltás, és az ajtóban társaival együtt Momotaro állt, 

s tiszta, csengő hangon folytatta:  

– Momotaro vagyok, Japán legnagyobb Barackfiúja, akit finom kásával és zsíros hallevessel 

tápláltak. Barátaimmal együtt azért jöttem ide, hogy elbánjak veletek, és bosszút álljak az 

emberekért, akiket elpusztítottatok. Megettük együtt anyóka köles-, gesztenye- és 

árpagombócait, amelyeknél nincs finomabb egész Japánban, és most mindegyikünkben annyi 

erő van, mint tízezer férfiban. Rajta, álljatok ki ellenünk! 

A démonok megrémültek a merész beszéd hallatára. Legszívesebben kegyelmet kértek volna, 

mert nem akartak harcba bocsátkozni ilyen erős ellenféllel. Ajándékokat kínáltak, azt mondták 

teljesítik Momotaróék minden feltételét, csak menjenek el békességben. Közben azonban azt 

gondolták: ha elfogadják ajánlatukat, és eltávoznak, úgyis mindent visszaszerzünk. Csakhogy 

Momotaro átlátott a szándékukon, és ügyet sem vetett siránkozásukra és könyörgésükre. 

Kardot rántott, és a barátaival együtt a démonokra támadt. Micsoda csata volt az! A zöld 

démonok igyekeztek kikerülni Momotaro kardját, és valahányszor a kutya a 

lábikrájukba harapott, rémülten felugrottak, de alighogy sikerült szabadulniuk 

tőle, a fácán a csőrével a szemüknek esett, vagdosta a fejüket, és oly 

gyorsan csapkodott a szárnyával az arcuk előtt, hogy semmit sem 
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láttak. A majom csöbröket vagdosott a menekülő démonokhoz, hogy csak úgy recsegtek-

ropogtak a csontjaik, és akit elfogott közülük, annak lenyúzta a bőrét. Senki sem menekült a 

karmai közül. A kétségbeesett démonoknak úgy tűnt fel, mintha tízezer kard csapott volna le 

rájuk egyszerre, és nincs hová elrejtőzniük. A földön tízezer kutya futkos, és valamennyi vadul 

harapdálja a lábukat, s a levegőben tízezer fácán kering, és éles csőrével hasogatja 

koponyájukat. A menekülőket pedig tízezer majom üldözi, és nyúzza le róluk a bőrt. Végül 

Momotaro levágta a fejét a legborzalmasabb démonnak, a fekete vezérnek is, és a harc véget 

ért.   

A fáradt, de győztes csapat tagjai átkutatták az erdőt. A ládákban talált kincseket szekérre 

rakták, és felkészültek az útra. De mielőtt elhagyták a szigetet, felgyújtották a hatalmas erdőt, 

hogy a gonosz démonoknak nyoma se maradjon.  

A falubeliek ámultak-bámultak, amikor egy szép napon furcsa menetet láttak közeledni az 

úton: elöl egy kutya meg egy fácán jól megrakott szekeret húz, amelyet hátulról teljes erejéből 

egy majom tol. Mögöttük pedig karddal az oldalán egy délceg ifjú halad, és már messziről 

vidáman mosolyog.  

– Hiszen ez Momotaro a mi falunkból! – ismerték fel végül az emberek, és siettek hírül adni az 

öregeknek, hogy fiuk szerencsésen megjött. Leírhatatlan volt apóka és anyóka öröme, amikor 

házuk udvarán viszontlátták és szívükre ölelték fiukat, Japán legnagyobb Barackfiúját. Nem 

tudták róla levenni a szemüket, és egyre csak arról faggatták, hogyan győzte le a démonokat.  

Momotaro hőstettéről tudomást szerzett a japán császár is, s a felszabadított sziget 

helytartójává nevezte ki őt. Momotaro nemsokára menyasszonyt is talált magának, a legszebb 

lányt Japánban, magához vette öreg nevelőszüleit, és valamennyien boldogan éltek, amíg meg 

nem haltak. Siro kutya, a fácán és a majom gyakran látogatták meg őket, és minden 

alkalommal jól belaktak anyóka gombócaiból, amelyeknél finomabbat nem készítettek egész 

Japánban.   

 

Szín-, illat- és hangtérkép készítése 

A gyakorlat menete: A gyerekek megkapják a japánkert lekicsinyítetett, egyszerű 

térképvázlatát. Párokat alkotva meghatározott idő alatt sétát tesznek a kertben, miközben 

megfigyelik, hol milyen színek, hangok és illatok láthatók, hallhatók és érezhetők. Ezeket 

beírva vagy jeleket kitalálva (pl. virágot rajzolnak) bejelölik a térképen.  

A sétára szánt idő elteltével a gyerekek megmutatják és elmondják egymásnak, amit láttak, 

hallottak, éreztek.  

 

Japán írás:  

A gyerekek megfesthetik fekete temperával vagy fekete tussal saját keresztnevük japán 

megfelelőjét japán írásjelekkel. 

 

Ha van rá mód, valamilyen japán étel kóstolóját is be lehet építeni a 

programok közé. 
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Ötödik nap 

Főpróba és előadás 

 

Az ötödik napon a tanító segítségével a gyerekek összerakják az elmúlt napokban (karagőz, 

görög játék és némajáték kapcsán) készített jeleneteket.  

 

Közös egyeztetetés:  

Mi legyen a jelenetek sorrendje? 

Mi legyen az előadás címe? 

Mi legyen az előadásrészeket összekötő kerettörténet? Pl. A történeteket az utazás 

motívumának egy szimbolikus megjelenítése keretezheti (ez lehet egy egyszerű koreográfia, 

vagy hanghatás, de akár egy vagy több mesélővel is megoldhatók az átkötések). 

 

Képzőművészeti foglalkozás:  

Az előadás plakátjának elkészítése.  

 

 

Reflexió a hét eseményeire: 

Befejezetlen mondatok 

A gyakorlat menete: a gyerekek megkezdett mondatokat kapnak, melyek segítségével 

kifejthetik véleményüket a táborról és a megismert mesékből kibontott témákról.  

 

A tábor a közösen készített előadással zárul, amit bemutathatnak a szülőknek.  
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II. 3. Vas Laci 

 

Meglévő tartalom:  

A Vas Laci című népmesét feldolgozó vizuális kultúra óra a mesét projektszerűen 3 rajzórán 

átívelő programként dolgozta fel. A projekt kontextusát egy mesekönyv illusztrációinak 

elkészítése adta, mely az osztály számára közös célként szolgált, motiváló erőként hatott. A 

pedagógus a feladat által olyan körülményt hozott létre, és kínált fel a gyerekek számára, 

amely alkalmas helyzetet teremtett az erősségek kihasználására, a gyengébb képességek 

fejlesztésére és az önvállalásra. 

A közös produktum létrehozását kiscsoportos munkában valósították meg, 

szabadságot hagyva a gyerekek számára páros vagy önálló festmény készítéséhez.  

A magyar népmese rajzórába való beemelése által a gyerekek megismerték a mesét, a 

történettel, szereplőkkel, helyszínekkel, az általuk elképzelt világ megjelenítésével 

foglalkozva pedig tovább mélyült tudásuk a meséről.  

Cél a jó gyakorlat pedagógiai felhasználásának továbbfejlesztése, egy komplex, más 

tantárgyakban is megjelenő projektként történő leírása, melynek során a mese mélyebb 

megismerésére és megértésére teremtünk lehetőséget változatos munkaformákkal.  

A projektnapon a tanórák a mese cselekményéhez igazodva épülnek egymásra, így 

folyamatosan bontakozik ki a történet.   

Először egy olvasás óra keretében ismerik meg a gyerekek a történet elejét, a főhőst, 

illetve azt a helyzetet, amely megoldásra vár. Utána egy drámaóra következik, ahol a 

gyerekek belehelyezkednek a főhős Vas Laci szerepébe, és azt vizsgálják, hogyan jutott el 

addig a pillanatig, hogy mégis elindul lánytestvérei után. Majd egy testnevelés óra keretében a 

gyerekek játékos gyakorlatok során felkészülnek a lehetséges próbatételekre (pl. ügyességi 

játékok, erőpróbák, stb.) A rajzórán pedig kiscsoportokban egy nagy térképen megrajzolják 

Vas Laci útjának legjelentősebb állomásait. A történet befejezése után reflektálunk a 

történetre, a saját élményekre egy etika óra keretében.  

 

A projekt leírása:  

A projekt címe: Vas Laci 

A projekt rövid leírása: A projektnapon a gyerekek a Vas Laci című népmese történetével 

ismerkednek meg öt tanórán keresztül, a hozzájuk kapcsolódó játékok, gyakorlatok 

segítségével. 

Ajánlott korosztály: 3–4. osztályosok  

A projekt feldolgozására szánt időkeret: 5x45 perc 

Kapcsolódó NAT fejlesztési területek:  

  Az erkölcsi nevelés 

  Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

  Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

  A testi és lelki egészségre nevelés 



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

 

 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8. 
Telefon: (+36-1) 235-7200 
Fax: (+36-1) 235-7202 
www.ofi.hu 

Kapcsolódó NAT kulcskompetenciák: 

 Anyanyelvi kommunikáció  

 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

 Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Kapcsolódás a tantárgyakhoz: magyar nyelv és irodalom, testnevelés, vizuális kultúra, dráma 

és tánc, erkölcstan 

A projekt megvalósításához szükséges eszközök: füzet, papír, rajzeszközök, tornatermi 

felszerelés (bóják, zsámolyok, kislabda, hullahopp karika), csomagolópapír 

 

A projekt részletes leírása:  

Bevezetés:  

Javasolt órarend erre a napra: 

1. óra: Magyar nyelv és irodalom 

Olvasás 

A Vas Laci40 című népmese elejének felolvasása vagy elmondása: 

„Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az üveghegyeken is túl, volt egyszer egy 

király, annak három fia meg három lánya. A legkisebb fiút Vas Lacinak hívták, mert az olyan 

erős volt, mint a vas. 

No, nem csak erős volt Vas Laci, de csintalan is; hét ördög lakott benne. 

Egyszer, amikor az iskolából jött hazafelé, nekiszaladt egy öregasszonynak, aki a feje tetején 

egy kosár tojást vitt. Leütötte a fejéről a kosarat, s a tojás mind összetört. Azt mondta az 

öregasszony: 

– No, te fiú, neked rosszért jót kívánok. Azt kívánom, hogy amit legelőbb kívánsz, azonnal 

teljesedjék. 

Vas Laci nagyot kacagott, amint szaladt hazafelé, gondolta magában: ejnye, de bolond 

asszony ez, még jót kíván nekem, mikor a tojását mind összetörtem. No, csak hazamenjek, 

mindjárt valami jót kívánok.” 

 

Beszélgetés a következő kérdések nyomán: Milyennek képzelik a gyerekek Vas Lacit? 

Milyen lehet a külseje? Hány éves? Miért hívják így? Félhet-e valakitől? Ha igen kitől? Mivel 

töltheti az idejét? Mit kívánhat?  

 

„Hazamegy a fiú, hát a nénjei éppen labdáznak. Közéjük áll ő is, de a királykisasszonyok 

összeegyeztek, hogy mind csak Lacit üssék, legalább így visszafizetik neki a kölcsönt, mert 

őket is sokat bosszantotta a csintalanságával. 

Hej, mérgelődött Laci, mikor látta, hogy mind csak őt püfölik a labdával, s nagy mérgében 

odakiáltott a leányoknak: 

– Ó, hogy a föld nyeljen el! 

                                                            
40 http://mek.oszk.hu/00200/00232/html/01.htm (2015.07.24.) 

http://mek.oszk.hu/00200/00232/html/01.htm
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Abban a pillanatban megnyílt a föld, eltűnt a három királykisasszony. Nagy volt a 

szomorúság a király udvarában. Keresték a királykisasszonyokat mindenfelé az egész világon, 

de sehol sem találták, nem is tudták, hogy merre keressék, mert Vas Laci egy szóval sem 

mondta, hogy a nénjeit a föld nyelte el.” 

 

Naplóírás 

A gyakorlat menete: A naplóírás (naplórészlet) hatásos és személyes módja lehet az élmények 

megőrzésének, a gondolatok, érzések megfogalmazásának. A gyerekek írják le párokban, 

hogy mit írhatott Vas Laci aznap este a titkos naplójába, megfogalmazva a történteket, s az 

azzal kapcsolatos érzéseit, dilemmáját.  

 

Naplóbejegyzések meghallgatása. 

 

2. óra: Dráma és tánc 

Az élet egy napja - jelenetkészítés 

A gyakorlat menete: Egy sorsfordító, fontos eseményhez kapcsolódó gyakorlat.  

A gyerekek kiscsoportban játsszák el Vas Laci a történtek utáni első napját, melyből derüljön 

ki, hogy miben észleli a lánytestvérei hiányát, hogyan reagál az udvar népe, édesapjuk és 

testvérei a lányok eltűnésére, ki mit gondol, hová tűnhettek.  

Mindezek ellenére miért tartja mégis titokban, amit látott. 

 

Mindeközben a lánytestvérek hosszú zuhanás után megérkeztek a föld mélyére. Mit találtak 

odalenn? 

 

Szerepcsere és állókép vagy körmese 

A gyerekek kiscsoportban állóképet készítenek, vagy nagycsoportban közösen elmesélik mi 

történhetett a lányokkal a föld alatt? 

3. óra: Testnevelés óra 

Elhangzik a mese folytatása: 

„Utánuk ment a legidősebb királyfi, utánuk a középső királyfi, de eltelt egy esztendő, eltelt 

kettő, három, még több is, és a királyfik még nem kerültek vissza, valahol elpusztultak 

bizonyosan. 

Aközben Vas Laci felcseperedett, nagy, erős legény lett belőle, s ezt mondta a királynak: 

– Édesapám, elmegyek én is a nénéim után, úgyis én vagyok az oka a szerencsétlenségüknek. 

– No, bizony, ha te vagy – mondotta a király –, indulj, s addig ne kerülj a szemem elé, míg a 

nénéidet meg nem találod, s vissza nem hozod.” 

  

A gyerekek (akár szerepben, mint Vas Laci vitézei) felkészülnek a vándorútra, az 

esetleges próbákra, próbatételekre. Milyennek kell lennie egy vitéznek? 
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Gyakorlatok:  

 Futás az „erdőben”: gyorsan, lassan, szlalom a „fák között”, átbújva az akadályok 

alatt, stb. 

 Erősítés: fekvőtámasz, guggolás, hasizomgyakorlat párokban 

 Ügyességi feladatok, pl. célba dobás, labdajátékok (labdakirály) 

 Fogó játék, pl. jégfogó, halászfogó  

 Lazítás: légző gyakorlatok  

 

4. óra: Vizuális kommunikáció 

Elhangzik a mese folytatása:  

„Elindult Vas Laci, ment, mendegélt hetedhét ország ellen, hegyeken, völgyeken átal, s mikor 

már hét nap s hét éjjel folyton ment, beért egy rengeteg erdőbe. Amint megy az erdőn 

keresztül, látja, hogy egy öregasszony éppen a hátára akar emelni egy csomó száraz ágat, 

próbálja kétszer is, háromszor is, de nem tudja felemelni. Odamegy Vas Laci, s az 

öregasszonynak szépen a hátára emeli az ágakat. Mondja az öregasszony: 

– Köszönöm, Vas Laci, hogy segítettél nekem, jóért jóval fizetek. Tudom én, hogy miben jársz 

te. A három nénédet keresed, akiket a föld nyelt el. De ne búsulj, ha te segítettél rajtam, én is 

segítek terajtad. 

Azzal az öregasszony rátoppintott a földre, a föld egyszeriben megnyílt, kipattant belőle egy 

nagy vasláda. Azt mondta az öregasszony: 

– Csak bújj belé bátran ebbe a ládába. Ez levisz téged a föld alá, s ott megtalálod a 

legidősebb nénédet s a másik kettőt is. 

Belefeküdt Vas Laci a ládába, a láda pedig ment lefelé, hét nap, hét éjjel folyton-folyvást 

mehetett, aztán leért az alvilágba, s fölpattant a födele. Hát istenem, egy ezüstvár volt ott, egy 

hajításnyira tőle, az ezüstvár előtt egy folyó, de a folyón keresztül beretvából volt verve a híd, 

s azok a beretvák úgy táncoltak, ugráltak, hogy azon halandó ember által nem mehetett. 

Elszomorodott Vas Laci, nagyot sóhajtott: 

– Ide eljöhettem, de ezen a hídon soha, míg ez a világ, keresztül nem mehetek! 

Mert úgy tudjátok meg, hogy a hídnak a túlsó vége éppen az ezüstvár kapujáig nyúlt, s 

másként a várba nem lehetett bekerülni. Akkor megszólalt a láda: 

– Ne búsulj, Vas Laci, én a víz alatt szépen átalviszlek, a várba is beviszlek, a többi aztán a te 

gondod. 

Bebújt Vas Laci a ládába, a láda meg szépen átalúszott a víz alatt, bevitte Lacit a várba, 

aztán szépen visszaúszott, otthagyta Lacit a várban. 

Meglátja Lacit a nénje, összecsapja a kezét, elébe szalad: 

– Jaj, lelkem öcsém, hogy jöttél ide? Vége az életednek! Nem tudod, hogy a hétfejű sárkányé 

ez a vár, s ha hazajő, megöl téged? 

– Ne félj, néném – mondotta Vas Laci –, csak adj nekem egy kardot, a többit bízd 

rám. 
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Bementek a fegyveres szobába, ott Vas Laci leakasztott egy kardot. Hát, uram, teremtőm, 

abban a pillanatban nagyot döndült az ezüstvár. A hétfejű sárkány hajította haza a 

buzogányát hetvenhét mérföldről. 

– Jaj, lelkem öcsém, mindjárt itt lesz a hétfejű sárkány, készülj a halálra! 

– Ne félj, néném, ne félj! 

Jött is a sárkány rettentő nagy haraggal. 

– Hát te mit akarsz itt? – kérdezte Vas Lacit. 

– Meg akarok küzdeni életre-halálra – mondotta Vas Laci.  

– Ó, nem küzdök én meg akárki fiával. Előbb hadd látom, mit tudsz. 

Kivett az asztalfiából egy kőkenyeret meg egy vasbicskát, s azzal leszelt egy karéj kenyeret. 

– No, lássuk, mit tudsz te? 

Vas Laci fogta a kenyeret, s a vasbicskával kettészelte. 

– No, most megküzdhetünk – mondotta a sárkány –, látom, hogy hozzám való vagy. Gyere 

velem a vascsűrbe.  

Mennek a vascsűrbe, birokra kelnek. A hétfejű sárkány felkapja Vas Lacit, s térdig vágja a 

vasba. Nosza kiugrik Vas Laci, felkapja a hétfejű sárkányt, jól megkerengeti a levegőben, 

azzal úgy levágja, hogy derékig süppedt a vasba. De kiugrik a hétfejű sárkány is, és levágja 

Vas Lacit, hogy mellig süppedt a vasba. Nekirugaszkodik Vas Laci, kiugrik a vasból, fölkapja 

a hétfejű sárkányt, még jobban megkerengeti a levegőben, s úgy levágja, hogy nyakig süppedt 

a vasba. Akkor kirántotta a kardját, s a sárkánynak mind a hét fejét levágta. 

– No, édes néném – mondotta Vas Laci –, most már gyere velem, mehetünk.  

– Jaj, dehogy mehetünk, dehogy mehetünk, a beretvahídon nem tudunk mi keresztülmenni. Itt 

kell elpusztulnunk. 

Gondol ide, gondol oda Vas Laci, mit is csináljon hamarjában. Ő bizony egyet gondolt, kiásta 

a földből a sárkány testét, lenyúzta a vastag bőrét, beterítette vele a beretvahidat, s úgy 

átsétáltak, hogy még a lábukat sem vérezték meg. Hát amint keresztülmentek a hídon, ott van 

az öregasszony, s mondja Vas Lacinak: 

– No, fiam, ezt a nénédet szerencsésen megszabadítottad. Én a vasládában fel is viszem. Te 

pedig menj most az én kovács bátyámhoz, ide nem messze lakik. Mondd meg neki, tisztelem, 

amit lehet, segítsen rajtad. 

Elválnak egymástól. Az öregasszony ment a királykisasszonnyal a ládában fölfelé – ment Vas 

Laci is, amerre az öregasszony utasította. Megy, mendegél Laci is, megérkezik a 

kovácsműhelybe, de az olyan kovácsműhely volt, amilyent ő még világéletében nem látott. 

Tiszta csupa acél volt a fala, a födele, kívül-belül. Bemegy a műhelybe, hát a kovács is tetőtől 

talpig csupa acél. 

Köszön Laci illendőképpen, elmondja, miben jár, s mit üzent az öregasszony. 

– Jól van, fiam – mondotta a kovács –, ismerem a dolgodat, hiszen erős legény vagy, amint 

látom, vasból van a tested, de megacélozlak tetőtől talpig, hogy kard ne fogja testedet. 

Azzal mindjárt meg is acélozta Vas Lacit, s azt mondta neki:  
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– No most, fiam, mehetsz, állj belé ebbe az útba a műhely előtt, s ki se térj belőle. Egyenesen 

az aranyvárhoz érsz, abban lakik a középső nénéd, a tizennégy fejű sárkány tartja szomorú 

rabságban. 

Megköszöni Vas Laci a kovács jóindulatát, elbúcsúzik tőle, s meg sem áll, míg az aranyvárhoz 

nem ér. Az aranyvár előtt nem volt beretvahíd, de úgy forgott egy kacsalábon, mint a 

veszedelem. Hiszen foroghatott, nem forgott sokáig. Odaszökött Laci, s úgy megfogta a 

kacsalábat, hogy a vár egyszeriben megállott a forgásában, a másik kezével pedig bedöntötte 

a kaput, s belépett a várba. 

Éppen jókor érkezett, jött elébe a tizennégy fejű sárkány. 

– Hát te mit akarsz itt? – kiáltott rá a sárkány.  

– El akarom vinni a nénémet. 

– Megállj, öcsém, előbb küzdjünk meg. 

– Én nem bánom – mondotta Vas Laci –, küzdjünk meg – s nekigyürkőzött. 

– Nem úgy, öcsém, nem úgy. Legyen belőled vaskerék, énbelőlem papiroskerék. Menjünk ki 

két hegy tetejére, s úgy ütközzünk össze. 

Mondotta Laci: 

– Csak légy te vaskerék, én a papiroskerék, úgy sem félek én tőled. 

Kimentek a hegy tetejére. Vaskerék lett a tizennégy fejű sárkányból, papiroskerék Vas 

Laciból, gurultak lefelé, mint a sebes szélvész, de egyszerre csak kiesett a vaskerékből egy 

küllő, azzal a kerék elkezdett forogni maga körül, mint a kergeteges juh, s felfordult. Az a 

küllő a tizennégy fejű sárkánynak a feje volt. 

Feltápászkodik a vaskerék, s mondja a papiroskeréknek: 

– Nem jól van ez így. Belőlem lesz kék láng, belőled vörös láng, s úgy csapjunk össze. 

– Nem úgy, komám – mondotta Vas Laci –, te légy a vörös láng, én meg a kék láng. 

– Nem bánom – mondotta a sárkány –, nekem mindegy, akárhogy. 

Vörös láng lett a sárkányból, kék láng Vas Laciból, s úgy csaptak össze, de egyik sem bírt a 

másikkal. Egyszerre csak egy holló repült el felettük, s felkiált a sárkány: 

– Te holló, csöppents egy csepp vizet a kék lángba, egy fejet adok érte. 

Felkiáltott Vas Laci is: 

– A vörös lángba cseppents egyet, te holló, s én tizennégy fejet adok érte. 

Hát bezzeg, hogy a vörös lángba cseppentett vizet a holló. Ki is aludt mindjárt, vége volt a 

tizennégy fejű sárkánynak, a hollóé lett mind a tizennégy feje. Vas Laci pedig szaladott fel az 

aranyvárba, s vitte a nénjét a kovácshoz. Az meg vitte az öregasszonyhoz, s az öregasszony a 

vasládában szépen felvitte a középső királykisasszonyt is. 

Ezalatt Vas Laci ment tovább, hogy megkeresse a harmadik nénjét is. 

Amint ment, mendegélt, rengeteg erdőn keresztül, látja, hogy egy nagy szénaboglya ég, s a 

boglyában egy kicsi kígyó vergődik. Megszólítja a kicsi kígyó Vas Lacit: 

– Mentsd meg az életemet, s jótétel helyébe jót várj. 

Odaszalad Vas Laci, s kikapja a kicsi kígyót az égő boglyából. Hej, istenem, 

hálálkodott a kicsi kígyó, s mondotta Vas Lacinak: 
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– Megmentettél a tűzhaláltól, jótett helyébe jót várj! Gyere velem az édesapámhoz, aki a 

kígyók királya, tudom, meghálálja a te jóságodat, ad mindent, amit csak kívánsz, temérdek 

aranyat, ezüstöt. De én azt mondom neked, akármi drágát, szépet kínál az apám, el ne fogadd 

tőle, csak kérjed tőle a legrosszabbik lovát, a legrozsdásabb kardját s a legszennyesebb ingét. 

Megérkeznek a kígyókirály palotájába, ott a kicsi kígyó, aki, hogy a szavam össze ne 

keverjem, kígyókirálykisasszony volt, elmondja, hogy mi történt. Bezzeg, hogy volt becsülete 

Vas Lacinak, tejbe-vajba fürösztötték, el sem akarták engedni, maradjon ott egész életére. 

Mondotta Vas Laci: 

– Köszönöm a jóságodat, felséges királyom, de nekem mennem kell, hanem visszatérek még 

hozzád. 

– Hát vigy magaddal az útra ezüstöt, aranyat, s mindent, ami kell. 

– Nem kell nekem sem arany, sem ezüst, felséges királyom, add nekem a legrosszabb lovadat, 

a legrozsdásabb kardodat, legszennyesebb ingedet, s az elég lesz nekem. 

„No – gondolta a király –, ezt bizonyosan a leányom tanácsolta neki, de jól van, neki adom.” 

Azt mondta Vas Lacinak: 

– Mindent jobb szívvel adtam volna, fiam, de megmentetted a leányom életét, hát legyen a tiéd 

a ló is, a kard is, az ing is. 

Azzal kimentek a ménesbe, kiválasztották a legrosszabb lovat. Olyan bogos volt, olyan sánta 

volt, alig tudott lépni. Aztán kiválasztották a legrozsdásabb kardot s a legszennyesebb inget. A 

kardot mindjárt az oldalára kötötte Vas Laci, az inget pedig felvette. Amikor elbúcsúzott, a 

kígyókirálykisasszony megsúgta neki: 

– Hallod-e, te királyfi, jól vigyázz erre a lóra, mert táltos. Jól a kardra is, mert amíg ilyen 

rozsdás, megölhetsz ezzel akárkit. De jól vigyázz az ingedre is, nehogy kimossák, mert amíg 

szennyesnek marad, kard ezt az inget nem fogja. 

Elindult Vas Laci, s meg sem állott, míg a gyémántvárhoz nem ért. Ott volt a legkisebb nénje, 

szomorú rabságban a huszonegy fejű sárkánynál. Fölmegy Laci a gyémántvárba, s ím, elébe 

szalad a nénje nagy örvendezéssel: 

– Jaj, lelkem öcsém, édes öcsém, hogy találtál ide? 

De mindjárt el is szomorodott, hullott a könnye, mint a záporeső, s mondta Lacinak: 

– Fordulj vissza, édes öcsém, lelkem öcsém, mert elpusztít a huszonegy fejű sárkány. Itt 

vannak a bátyáid, s füstre kötötte mind a kettőt, s úgy aszalja, téged is odaköt.” 

 

 

A gyerekek elkészítik Vas Laci útjának térképét.  

Térképkészítés  

A gyakorlat menete: térkép készítése kis csoportokban Vas Laci útjáról, mely tartalmazza 

azokat a helyeket, ahol járt, megjelölve rajta a kiindulópontot, a jó és a rossz helyeket, 

akadályokat, kerülőutakat, valamint azt a pontot, ahová éppen eljutott.  A csoportok a 

közösen megbeszélt szakaszt rajzolják meg. 

Eszközök: csomagolópapír, rajzeszközök 
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5. óra: Erkölcstan  

Elhangzik a mese befejezése: 

„Azt mondta Laci: 

– Ne félj, néném, van nekem olyan kardom, hogy azzal megölöm a sárkányt, ha százfejű is, s 

olyan ing van a mellemen, hogy a kard azt nem fogja. 

– Ó, édes öcsém, lelkem öcsém, hiába a kardod, hiába az inged, a huszonegy fejű sárkányt 

még meg is ölheted, de a felesége ördöngös asszony, az bizonyosan elpusztít téged. Jobb lesz, 

ha szépszerivel kiváltasz minket. 

Azt mondta Laci: 

– Nem bánom, megpróbálom szépszerivel. 

Fölmennek a palotába, ott ült aranylócán a huszonegy fejű sárkány, mellette az ördöngös 

felesége. Az asszony csak ránézett Vas Lacira, s tudta, hogy ki s mi, tudta, hogy miben jár; azt 

is tudta, hogy milyen kardja s milyen inge van. 

– A nénédért jöttél, ugye, Vas Laci? – kérdezte az ördöngös asszony. 

– A nénémért jöttem és a bátyáimért – mondta Vas Laci.   

– Jól van, elviheted a nénédet is, a bátyáidat is, csak add az uramnak azt a rozsdás kardot s 

azt a szennyes inget, ami a melleden van. 

Egy szóval sem ellenkezett Vas Laci, leoldotta kardját, levette magáról a szennyes inget, s 

odaadta a sárkánynak. 

Nagyot kacagott az ördöngös asszony, de még a huszonegy fejű sárkány is. 

– No, te világbolondja – mondotta a sárkány –, most kezemben az életed. 

Mondotta Vas Laci: 

– Igazad van, huszonegy fejű sárkány, világbolondja vagyok, látom, hogy vége az életemnek, 

csak addig kegyelmezz az életemnek, amíg elbúcsúzok a lovamtól. 

A sárkány megengedte jó szívvel, s Laci kiment az udvarba, nyakába borult a lovának, s 

elmondotta neki keserves könnyhullatások közt, hogy mi történt. 

– Szerencséd – mondotta a táltos –, hogy csak a kardodat s az ingedet kérte, s én nem 

jutottam az eszébe. Kérd meg a sárkányt, hogy ha összevagdalja a testedet, tegye belé egy 

zsákba, akassza fel a nyereg kápájára, s én majd hazaviszlek a kígyókirályhoz, hátha az még 

segíthet rajtad.  

Visszamegy Laci a palotába, s kérdi a sárkány: 

– Na, elbúcsúztál a lovadtól, Vas Laci? 

– Elbúcsúztam, huszonegy fejű sárkány, most már megölhetsz, miszlikbe vagdalhatod a 

testemet, csak arra kérlek, tedd belé egy zsákba minden porcikámat, akaszd föl a lovamra, 

hadd menjen vele világnak. 

– Megteszem jó szívvel – mondotta a sárkány. 
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Azzal csak kirántotta a rozsdás kardot, ezer darabra vagdalta Vas Lacit, aztán minden 

csontját-bontját fölszedte, egy zsákba belérakta, a zsákot felakasztotta a ló hátára, s a ló 

elnyargalt, mint a szélvész, még annál is sebesebben. 

Egyszer csak a kígyókirály valami nagy zúgás-búgást hall, s mondja a leányának: 

– Valami nagy szerencsétlenség történhetett Vas Lacival, leányom, mert hallom, hogy jő a 

táltos. Hamar szólj a legényeknek, hogy tegyenek nagy tüzet a kapu elé, hogy a tűz lángjával 

hűtse le magát, mert hallom, hogy nagy haraggal vágtat hazafelé. 

Hirtelen nagy tüzet raknak a kapu elé, akkorát, hogy a lángja s a füstje felcsapott a magas 

levegőégbe. Hát jő a táltos, vágtat, mint a gondolat, neki a tűznek, s egy szempillantásra mind 

elnyeli a lángot, és attól egy kissé lehülepedett. 

Lejő a király s a királykisasszony az udvarra, kérdik a táltost: 

– Mi baj, mi történt? 

Mondja a táltos: 

– Hazahoztam Vas Lacit, miszlikbe vagdalta a huszonegy fejű sárkány. 

Levették a zsákot a nyeregről, felvitték a palotába, aztán belefújt a sípjába a kígyókirály, s 

jöttek a kígyók mindenfelől, csak úgy nyüzsögtek az udvaron, s várták a kígyókirály 

parancsolatját. 

– Eredjetek – parancsolta a király –, hozzatok mindenféle forrasztófüveket.  

Amennyi kígyó volt, erre a szóra mind eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Elszéledtek erdőn, 

mezőn, szedték a forrasztófüveket, vitték a király udvarába. A forrasztófüvekkel a 

királykisasszony megkenegette Vas Laci húsát, csontját, minden porcikáját összeforrasztotta, 

s hát, uram, teremtőm, hétszerte szebb és erősebb lett, mint volt annak előtte. Aztán ott 

tartották egy hétig, kettőig, s megtanították mindenféle bűbájos mesterségre. Úgy indult el 

ismét Vas Laci a gyémántvárba. Hanem most nem ment ám fel oda. Volt a huszonegy fejű 

sárkány kertjében egy nagy halastó, odament Vas Laci, annak a partján keresztülbucskázott a 

fején, aranykacsa lett belőle, belement a tóba, s ott úszkált egész nap. Arra megy egyszer a 

huszonegy fejű sárkány felesége, látja az aranykacsát, s mindjárt gondolta, hogy az a kacsa 

Vas Laci lehet. Jött a huszonegy fejű sárkány is, s nézte nagy gyönyörűséggel a kacsát. 

– Jaj de szép kacsa, jaj de szép, ilyet még nem láttam – mondotta a sárkány. – No, ennek jó 

gondját viseljük.  

Mondotta az ördöngös asszony: 

– Bizony ne viseld te annak semmiféle gondját, mert én úgy megkívántam a máját, hogy ha 

nem ehetem belőle, szörnyethalok. 

– Jól van – mondta a sárkány –, hát ha megkívántad, egyél belőle. – S elővette a nyilát, rálőtt 

a kacsára. Rálőtt százszor is, de egyszer sem találta, mert a kacsa mindig a víz alá bukott.  

– No, megállj! – kiáltotta a sárkány. – Ha meg nem tudlak lőni, megfoglak!  

Ledobta a tó partjára a rozsdás kardját, le a ruháját, s a ruhájával a szennyes inget is, 

beleugrott a tóba, úszott a kacsa után. De amint beleugrott, a kacsa kiröppent a tó 

partjára, átalbucskázott a fején, ismét Vas Laci lett belőle, fölkapta a kardot, 

felvette a szennyes inget, s azt mondta a sárkánynak: 

– No, most gyere ki! 
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Hát hiszen kijött a sárkány, de ha kijött, fűbe is harapott mindjárt. Az ördöngös asszony 

ijedtében felült egy seprűre, s elvágtatott, Laci pedig ment nagy örömmel fel a palotába, ott a 

füstről levette a bátyjait. Meg voltak aszalva szegények, mint a szilva. Aztán elindult a 

nénjével, föltették egy szekérre a bátyjaik testét, s mentek a kígyókirály udvarába. 

Felmennek a palotába, de Lacinak szeme-szája tátva maradt, mikor a kígyókirály mellett 

meglátta leányát. Nem volt az többé kígyó, hanem gyönyörűséges szép leány, akinek egy 

fényes csillag ragyogott a homlokán. 

Mindjárt hoztak is mindenféle csodafüveket, megkenegették a két idősebb királyfi testét, talpra 

állították őket, s aztán mentek haza a leánytestvéreikkel. Csak Vas Laci maradt ott a 

kígyókirály udvarában, mert ott mindjárt feleségül vette a kígyókirálykisasszonyt. Az öreg 

kígyókirály átaladta neki egész országát s rettentő nagy gazdagságát. 

Még ma is élnek, ha meg nem haltak.” 

 

Elemző beszélgetés: 

Az erkölcstan kerettantervben megjelölt Nehéz helyzetek témához kapcsolódóan 

 Vas Laci mikor került nehéz helyzetbe? 

 Hogyan döntött? 

 Volt-e olyan helyzet, amikor változtatott a döntésén? Mikor? Miért? stb.  

 

Analóg helyzetek az Élet-játék módszerével.  

Nehéz helyzetbe kerültem… 

A gyakorlat menete: A csoport tagjai közül önkéntes alapon, akik szeretnének, elmondanak 

egy olyan igaz történetet az életükből, amikor nehéz helyzetbe kerültek. Utána a csoport a 

hallott történetek közül kiválaszt egyet, s azt a „tulajdonos” rendezésében eljátssza. A játékot 

megbeszélés, majd új mesélő-rendező választása követi. 

 

A pillanat megjelölése41 

A gyakorlat menete: egy már megismert mesére való visszatekintés olyan helyzetek vagy 

pillanatok megjelölésére alkalmazható, ahol egy-egy érzés megszületett vagy a téma bizonyos 

vonatkozásait megértették a résztvevők. Ennek az érzésnek vagy tartalomnak a kifejezésére 

többféle forma alkalmazható, pl. írás, állókép, jelenetkészítés, szóbeli megfogalmazás. 

 

Zárás, értékelés:  

A gyakorlat menete: Jelöld meg azt a pillanatot, amelyik a mai napon számodra a 

legemlékezetesebb volt.  

A témához kapcsolódó egyéb tantárgyi lehetőségek:  

                                                            
41 Kaposi László (1995, szerk.): Drámapedagógiai olvasókönyv, Színházi füzetek/VII. Magyar Drámapedagógiai 

Társaság Marczibányi Téri Művelődési Központ, Budapest. 205. o. 
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 Matematika óra: számolási feladatok (pl. Milyen hosszú utat tett meg Vas 

Laci?, Mennyi idő alatt ért el az első, a második és a harmadik nővéréhez, ha 3  

nap egy esztendő? stb.) 

 Környezetismeret óra: térbeli tájékozódás, térképészet, égtájak  

 

Más, javasolt mesék a témában: A kiskondás, A világszép Nádszálkisasszony, Fehérlófia, 

Szélkötő Kalamona, Táltos Jankó, A Kígyó Darvitéz és a Tatárvitéz, Többsincs királyfi, 

Csillagszemű juhász, Tündérszép Ilona és Árgyélus, Babszem Jankó, Erős János, Mirkó 

királyfi, A Nap, a Hold meg a Csillagok megszabadítása, Tűzmadár, stb. 
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II.4. Kacor király 

 

Meglévő tartalom: 

A foglalkozás a Mesét Másként kezdeményezés módszertanát és szellemiségét követte. A 

gyerekek belső feszültségeinek kezelésére és csökkentésének eszközeként használva a Kacor 

király mesét, a félelem témáját helyezte középpontba. Egy közösen kitalált és a képzelet által 

felépített világban az általuk eljátszott szerepből a gyerekek saját problémáikról adhattak 

számot, és ezáltal tapasztalatokra tehettek szert.   

A foglalkozás keretes szerkezetbe foglalt. A mese elmondása utáni első kérdés is a 

foglalkozások állandó eleme, amely arra irányult, hogy az elhangzott mesében vajon ki 

milyen szereplő (élő vagy élettelen), vagy helyszín lenne a legszívesebben. A meséhez 

kapcsolódó játékok (ön- és csoportismereti gyakorlatok, kapcsolatteremtő játékok, 

bizalomjátékok, kreativitást fejlesztő játékok, mozgásos játékok, érzékszervi finomítás, 

koncentrációs gyakorlatok, stb.) egymásra épültek.  

Cél az óvodai jó gyakorlatnak az általános iskola 3–4. osztályában környezetismeret 

órán felhasználható továbbfejlesztése az Önismeret és viselkedés, az erkölcstan tantárgyhoz a 

Közösségben és egyedül – a társaim és én, illetve a párbeszéd tematikai egységhez 

kapcsolódóan.  

A környezetismeret tantárgy kerettantervében megfogalmazott cél, hogy az önismeret 

és az önreflexió fejlesztése a viselkedési helyzetek tanulmányozásán keresztül történjen. Az 

emberi magatartásformák megfigyelése révén hasonlóságokat és különbségeket lehet keresni 

az állati kommunikációval. További cél a kapcsolatok és a közösség jelentőségének 

felismertetése az ember életében. A Kacor király című mese az ismeretlennel való 

találkozásról, a megtévesztésről, a téves információ terjedéséről és torzulásáról szól, és mint 

minden állatmese esetében, itt is antropomorfizált állatokról beszélhetünk, vagyis az állatok 

emberi tulajdonságokkal vannak felruházva, és olyan helyzetekbe kerülnek, illetve úgy 

viselkednek, mint az emberek. Az erkölcstan tantárgy tematikájában a párbeszéd témaköréhez 

kapcsolódóan a strukturált feladatok segítségével élményszerűen bemutatható az 

információtorzulás, a beszélgetés félresiklása, a tévesen kódolt információ okozta félreértés. 

 

Erkölcstan óra 

Az óra leírása 

Tematikai egység: Közösségben és egyedül – a társaim és én, illetve a párbeszéd 

Az óra címe: Soha hírét nem hallottam! 

Az óra rövid leírása: A Kacor király című mese feldolgozása drámajátékokkal, 

kommunikációs gyakorlatokkal.  

Ajánlott korosztály: 3–4. osztályosok  

Az óra feldolgozására szánt időkeret: 2x45 perc  

Kapcsolódó NAT fejlesztési területek:  

  Az erkölcsi nevelés 

  Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 
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  Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

Kapcsolódó NAT kulcskompetenciák: 

 Anyanyelvi kommunikáció  

 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

 Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Kapcsolódás más tantárgyakhoz: magyar, dráma és tánc  

Az óra megvalósításához szükséges eszközök: csoportalakításhoz szükséges kártyák (állatos 

képek vagy cédulák) 

Az óra részletes leírása:  

A mese felolvasása, vagy szerencsésebb esetben fejből elmesélése után, beszélgetés 

kezdeményezése a gyerekekkel. 

Beszélgetés indító kérdések:  

 Kik a mese szereplői valójában? 

 Emberek vagy állatok? 

 Milyen tulajdonságai vannak a macskának? 

 Milyen tulajdonságai vannak a többi állatnak? 

 Volt-e meghatározott célja a macskának? 

 Milyen fordulópontot vélnek felfedezni a mesében?/Hogyan lett a torkos, kószáló 

macskából Kacor király? 

 Megérdemli-e ezt a címet? 

 

Játékok, gyakorlatok 

A felsorolt játékok közül a pedagógus kiválaszthatja azokat, amelyeket az osztály számára a 

feldolgozandó témához leginkább tud kapcsolni.  

 

Füllentős42 

A játék leírása: a gyerekek körben ülnek. A feladat az, hogy mindenki három állítást mondjon 

magáról, ezek egyike füllentés legyen. A csoporttársaknak kell kitalálni, hogy melyik az. Ha 

először tévednek, még választhatnak a fennmaradó két lehetőség közül. A játék addig tart, 

amíg mindenki sorra nem kerül.  

Egyéb megjegyzések: Igen oldott hangulatú játék, általában nagy nevetések kísérik, így 

nehezebb feladatok után is használható a feszültség oldására. 

 

Rosszul értelmezett üzenetek43 

A gyakorlat leírása: Öt-hat fős kiscsoportok alakulnak. A tagok egytől ötig, illetve hatig 

kapnak sorszámot, ez a szereplés sorrendjét jelzi. Az 1-es számú résztvevő kigondol egy 

                                                            
42 A gyakorlat forrása:  http://old.ektf.hu/hefoppalyazat/tanszemfejl/gyakorlatok_jtkok_gyjtemnye.html 

(2015.07.24.) 

43 www.nsjsuli.sulinet.hu/SZK_03.pdf (2015.07.24.) 

http://old.ektf.hu/hefoppalyazat/tanszemfejl/gyakorlatok_jtkok_gyjtemnye.html
http://www.nsjsuli.sulinet.hu/SZK_03.pdf


Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

 

 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8. 
Telefon: (+36-1) 235-7200 
Fax: (+36-1) 235-7202 
www.ofi.hu 

hétköznapi tevékenységet és elmutogatja (pl. megvajazza a kenyeret). A 2-es számú igyekszik 

megérteni, és anélkül, hogy elárulná, amire gondolt, mutogatással folytatja a cselekvést (pl. 

lekvárt ken a vajas kenyerekre és szendvicset készít). A 3-as számú tovább mutogat (pl. 

körbeadhatja a szendvicseket), s ugyanezt teszik a következők is. (Az adott példát folytatva a 

4-es számú megeszi a szendvicseket, az 5-ös pedig elmosogatja a tányérokat.) Fontos szabály, 

hogy a gyakorlat közben senki sem szólhat a másikhoz, és metakommunikációs eszközökkel 

sem árulhatja el egyetértését vagy egyet nem értését.  

Ha minden csoport befejezte a feladatot, meg kell beszélni, hogy mi volt az első számú 

játékos mondandója, és mennyiben kötődtek, vagy nem kötődtek ehhez a többiek. 

 

Variációs lehetőség44 

A gyakorlat leírása: Egy erre vállalkozó gyerek az osztály előtt mutogatja el a kezdő 

tevékenységet. A csoportból bárki, aki úgy gondolja, hogy felismerte azt, feláll és folytatja a 

következő mozzanattal. Aki ezt felismeri, szintén feláll és folytatja az eseménysort. Addig 

kell folytatni, amíg mindenki részt nem vett. A feladat végén hasonlítsuk össze az 

elképzeléseket és legyünk felkészülve a meglepetésekre.  

A kapcsolódó beszélgetés témái 

 Miért nevezzük a feladatot „Rosszul értelmezett üzenetek”-nek? 

 Mi történt a játék folyamán? 

 Megesik, hogy az üzeneteket az életben is rosszul értelmezzük? 

 Milyen következményekkel járhat ez? 

 Mit tehetünk ennek elkerülése érdekében? 

 

Üzenetváltós játékok 

 

Farkasszem45 

A játék leírása: A gyerekek farkasszemet néznek egymással szemben ülve, járás közben, vagy 

valamilyen gépies cselekvés közben (inggombolgatás, ruhaujj feltűrés, fésülködés, furulyázás, 

stb.) 

 

Parancsoló gyakorlat46 

A játék leírása: A parancsoló hátrateszi a kezét, szorosra zárja ajkait, csupán a tekintetével és 

arcjátékával hajtatja végre a parancsokat. Például gyere ide, vedd föl a könyvet, vidd az 

                                                            
44 www.nsjsuli.sulinet.hu/SZK_03.pdf (2015.07.24.) 

45 www.erkolcstan.hu/system/files/segedanyag/2013/dramajatekok.pdf (2015.07.24.) 

46 www.erkolcstan.hu/system/files/segedanyag/2013/dramajatekok.pdf (2015.07.24.) 

 

http://www.nsjsuli.sulinet.hu/SZK_03.pdf
http://www.erkolcstan.hu/system/files/segedanyag/2013/dramajatekok.pdf
http://www.erkolcstan.hu/system/files/segedanyag/2013/dramajatekok.pdf
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asztalhoz, nyisd ki, olvass; állj fel, fogd meg őt, vezesd oda, add rá a kabátodat, stb. Egyszerre 

több játékost is mozgathat a „parancsolgató”. 

A mesében szereplő állatoknak a hiszékenységen és a „gyávaságon” kívül, mely 

tulajdonságok mindegyikőjüket jellemzik, nincs semmilyen egyéni vonásuk. A 

környezetismeret órai feladatok lehetőséget adnak, hogy a gyerekek az állatokra jellemző 

tulajdonságokat keressenek, akár az eddigi tudásuk és megfigyeléseik alapján, akár más 

állattörténetek felidézése révén. 

Ezen a ponton célszerű átkapcsolni a környezetismeret tantárgyhoz, ahol két órán keresztül 

lehet körbejárni az állatok tulajdonságait, az ember és az állat viselkedésének és 

kommunikációjának különbségeit.  

 

A gyerekeket a pedagógus hat csoportba rendezi. 

Csoportalakítási lehetőségek: 

a)  Állatos képekkel: a gyerekek létszámának megfelelő számban, a 6 állatot (macska, 

nyúl, róka, medve, varjú, farkas) ábrázoló kép kihúzásával. 

 

b) Állatok családja játékkal: a pedagógus a játék előtt cédulákat ír és oszt ki, amelyeket 

nem szabad rögtön elolvasni. Minden cédulán egy-egy rokonsági kapcsolat található. 

Attól függően adjuk meg a rokonságot, hogy a következő feladathoz hány fős 

csoportokat szeretnénk alakítani. Pl. a család állhat a róka apjából, nagyapjából, 

nagyanyjából, anyukájából, testvéréből, stb. Szerencse dolga, hogy ki melyik cédulát 

kapja, hogy a róka, a nyúl vagy a medve családjába kerül. Egy jelre mindenki 

elolvassa a cédulára írt szöveget. A rokonoknak meg kell találniuk egymást, mivel 

mindenki hangosan kiabálva keresi a rokonságát, ez nem könnyű feladat. Amelyik 

csoport előbb készül el, az kapja meg a következő játékban a feladatát.  

 

Gyűjtőmunka: minden csoport készítse el a következő környezetismeret órára a saját csoportja 

állatának – macska, róka, nyúl, medve, farkas, varjú – névjegyét a szokásostól eltérően 

legalább A3-as méretben. 

A névjegyekre kerüljön rá:  

Az állat neve:  

Lakóhelye:  

Nagysága:  

Testtömege: 

Szőrzete/tolla színe:  

Táplálkozása:  

Milyen hangot hallat? 

Különlegessége vagy csak rá jellemző szokása (ha van):  

Hozzá kapcsolódó mesék: 

Hozzá kapcsolódó énekek: 

Aláírása (lábnyoma): 
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Környezetismeret óra 

Az óra leírása  

Tematikai egység: Önismeret és viselkedés 

Az óra címe: Állati tulajdonságok 

Az óra rövid leírása: A Kacor király mese felidézése után az emberi és az állati 

magatartásformák összehasonlítása révén kapcsolódási pontokat keresnek a gyerekek saját 

viselkedési szokásaikkal.  

Ajánlott korosztály: 3–4. osztályosok   

Az óra feldolgozására szánt időkeret: 2x45 perc 

Kapcsolódó NAT fejlesztési területek:  

  Az erkölcsi nevelés 

  Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

  Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

  A testi és lelki egészségre nevelés 

Kapcsolódó NAT kulcskompetenciák: 

 Anyanyelvi kommunikáció  

 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

 Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Kapcsolódás a tantárgyakhoz: magyar, erkölcstan, rajz 

Az óra megvalósításához szükséges eszközök: névjegykártyák, mese szövege, ceruza, rajzlap, 

rajzeszközök 

 

Az óra részletes leírása:  

A csoportok sorban, egymás után ismertetik az elkészített állati névjegykártyákat. Ezeket 

kirakják a táblára vagy a faliújságra.  

Utána minden csoport bemutatja, hogyan mozog és milyen hangot ad ki az ő állatuk. 

 

A Kacor király című mese történetének felidézése után a pedagógus kiosztja a mese szövegét 

a gyerekeknek. A tanulók feladata, hogy keressék ki és húzzák alá a szövegből azokat a 

részeket, ahol az állatok emberként viselkednek. 

 

Az egyéni feladatmegoldásokat közös megbeszélés követi, kitérve az együttélés alapvető 

szabályainak megbeszélésére a mese segítségével.  

- Ki a legerősebb ezek közül az állatok közül? 

- Mivel érte el Kacor király, hogy féljenek tőle? 

- Milyen emberi tulajdonságokkal rendelkeznek ezek az állatok? stb. 

 

Átvezető kérdések, közös beszélgetés: 

-  Az emberek miben hasonlítanak az állatokra?  
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- Evolúciós szempontból az ember gyökerei az állatvilághoz kapcsolódnak, de vajon 

mennyire távolodott el az ember az állatoktól? Melyik része állati? Hogyan jelennek meg a 

szavakban? Olyan jelzőket, tulajdonságokat kell keresni, amelyek állati jegyekről szólnak, 

vagy az embert egy állathoz hasonlítják (lajhár, gyíkarcú, galamblelkű, stb.). Melyek azok a 

szavak, amelyek tulajdonságot jelölnek, van-e olyan, amely a külső megjelenésre használható, 

melyeknek van pozitív vagy negatív üzenetük, van-e olyan, amit elsősorban fiúkra vagy 

lányokra mondanak.  

 

Ezután olyan ismert szóláshasonlatokat gyűjtenek a gyerekek, amelyek az állatok és az 

emberek viselkedésével kapcsolatosak. Pl. Ravasz, mint a róka.   

Aztán mindenki lerajzolja a saját képmását a benne rejlő két-három állatot megjelenítve, 

hiszen mindenkiben megbújik egy-két állat, kiben fecske, kiben farkas, de az is lehet, hogy 

mind a kettő egyszerre.  

Annak hátterében, hogy ki melyik állatokat választja, állhat egy állat külső hasonlósága vagy 

egy belső tulajdonsággal való azonosulás. 

Amikor a gyerekek saját állati képmásukat bemutatják, akkor indokolniuk is kell, melyik állat 

miben hasonlít rájuk, miért azt választották. (Pl. Olyan büszke vagyok, mint egy páva, de ha 

megijedek, elszaladok, mint egy gyáva nyúl.) 

 

Záró játék lehetőségek: 

Hogy vagy most? (egy szóval)47 

A gyakorlat menete: Az osztály tagjai körben ülnek. A gyerekek visszajelzést adnak a 

hangulatukról. A hogy vagy most kérdésre? válaszolnak úgy, hogy a jól és rosszul szavakat 

nem mondhatják ki.  

 

Pókháló 

A játék menete: Az első gyerek megfogja egy pamutgombolyag kezdő szálát, választ valakit a 

társai közül, mond neki egy dicsérő mondatot az órán történtekhez kapcsolódva, és a 

gombolyagot átdobja neki. Ő is továbbadja valakinek, és ez így megy tovább addig, amíg 

valamennyi tanuló részese lesz a hálónak. Az elkészült hálót szétvághatjuk úgy, hogy egy kis 

darabot minden gyerek kap belőle.  

Eszközök: egy fonalgombolyag jó erős fonallal 

 

A témához kapcsolódó egyéb tantárgyi lehetőségek  

                                                            
47 Balogh Krisztián, Hermanovszki Szilvia és Kulcsár György (2011): Így játszunk mi – csoportdinamikai 

füzetek I., (Ki)Útkereső Pedagógiai Műhely Kft., Budapest. 27. o. 
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 Ének óra: Saint-Saёns: Állatok farsangja – zenehallgatás 

 Vizuális kommunikáció óra: Az állati képmásokból készíthetünk kollázst szőrökkel, 

tollakkal, stb. 

 Dráma és tánc: Állatmozgások, állathangok, szoborjátékok 

 Technika óra: Mi kerüljön Kacor király asztalára?  

 Kirándulás állatkertbe, vadasparkba 
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III. Összegzés 

Ebben a módszertani ajánlásban arra tettünk kísérletet, hogy minél tágabb értelmezésben, 

ugyanakkor erősen gyakorlatorientáltan mutassuk be, mi mindenre teremtenek lehetőséget a 

mesék az iskolai mindennapokban, figyelembe véve a Nemzeti alaptanterv előírásait.  

A mesék több funkciósan hasznosíthatók a közoktatásban. A mese által a tanító olyan 

kontextust kínálhat, amelybe a gyerekek könnyen bele tudnak helyezkedni. Megfelelő 

gyakorlatokkal, játékokkal lehetőséget teremthet arra, hogy egy mese kapcsán a gyerekek 

saját szabad játékukhoz hasonló formában, „mintha játékon” keresztül szerezzenek 

tapasztalatokat arról: 

 Milyen lenne, ha valaki más bőrébe bújnának, például egy mesebeli szereplőébe?  

 Milyen lenne,  ha más (mesei) helyzetben kellene döntést hozniuk?  

 Milyen lenne, ha a tárgy, amely a kezükben van, valami egészen más lenne? 

Jonothan Neelands48 (1995) nézete szerint, ahhoz, hogy az efféle játék során a 

gyerekek pszichés biztonsága megmaradjon, a tanár által megajánlott szerep védelme alatt 

kell dolgozniuk, így a szerep és a szituáció egyértelműen képzeletbeli marad. Mindamellett, 

hogy sokszor a gyerekek számukra ismerős, őket érintő témákat járnak körül, ismerős 

területeket tárnak fel, a megajánlott szerep megfelelő távolságot biztosíthat a játékhoz.  

Az elkészült négy meséhez kapcsolódó tartalom négy olyan komplex megközelítés, 

amelynek erőssége abban áll, hogy a projektpedagógiához hasonló szellemben, keretet adva a 

feldolgozáshoz, több tantárgy ismeretanyagát bevonva jár körül egy-egy témakört, olyan 

játékokat és gyakorlatokat alkalmazva, amelyek a gyerekek számára érdekesek és aktivitásra 

ösztönzőek.  

 

 

                                                            
48 Jonothan Neelands: A drámát érintő alapvető gondolatok. In: Drámapedagógiai olvasókönyv (oktatási 

segédlet) szerk.: Kaposi László Magyar Drámapedagógiai Társaság Marczibányi Téri Művelődési Központ, 

Budapest, 1995.   



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

 

 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8. 
Telefon: (+36-1) 235-7200 
Fax: (+36-1) 235-7202 
www.ofi.hu 

Felhasznált irodalom 

A papírszínház mint pedagógiai eszköz, http://gondolkodjegeszsegesen.hu/papirszinhaz-egy-

varazslatos-doboz/ (2015. 07.24.) 

Apollodorus (1977): Mitológia,  Európa Könyvkiadó, Budapest. 

Bajzáth Mária (2015): Itt vagyok, ragyogok! Kolibri Kiadó, Budapest. 

Balogh Krisztián, Hermanovszki Szilvia és Kulcsár György (2011): Így játszunk mi – 

csoportdinamikai füzetek I., (Ki)Útkereső Pedagógiai Műhely Kft., Budapest. 

Boldizsár Ildikó (2010): Meseterápia, Magvető Kiadó, Budapest. 

Constantin Mária Gabriella (2011, fordította és összeállította): Görög népmesék, Népek meséi 

sorozat, Kossuth Kiadó. 

Demeter Lázár Katalin (2000): Játszótárs 2., Geobook Hungary Kiadó, Szentendre. 

Kaposi László (1995, szerk.): Drámapedagógiai olvasókönyv, Színházi füzetek/VII. Magyar 

Drámapedagógiai Társaság Marczibányi Téri Művelődési Központ, Budapest. 

Dr. Horváth Józsefné (1995, szerk.): A virágrendezés és a teaszertartás művészete Japánban. 

Japán külügyminisztérium. 

Fort Krisztina, Kaposi József, Nyári Arnold, Perényi Balázs és Uray Péter (2002): Dráma és 

tánc. Apáczai Kiadó, Celldömölk. 

Gabnai Katalin (2010): Drámajátékok, Helikon Kiadó, Budapest. 

Gabnai Katalin (2005): Drámajáték 10–14 éveseknek, Színházas könyv I., Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest. 

Kaposi László (2002, szerk.): Játékkönyv. Színházi füzetek/IV. Kerekasztal Színházi Nevelési 

Központ Marczibányi Téri Művelődési Központ, Budapest. 

 

Játékok, fejtörők 

http://www.cserkesz.hu/peldaul/?lap=4&id=423 (2015. 07.24.) 

www.nsjsuli.sulinet.hu/SZK_03.pdf (2015.07.24.) 

www.veszpremhittan.hu/letoltes_dok/jatek1.doc (2015. 07.24.) 

http://szjenoko.web.elte.hu/Jatek/fejtorok/fejtorok.html (2015. 07.24.) 

http://fejlesztok.hu/segedletek/foglalkozasi-segedletek/236-gondolkodtato-

matematika.html (2015. 07.24.) 

http://gondolkodjegeszsegesen.hu/papirszinhaz-egy-varazslatos-doboz/
http://gondolkodjegeszsegesen.hu/papirszinhaz-egy-varazslatos-doboz/
http://www.cserkesz.hu/peldaul/?lap=4&id=423
http://www.nsjsuli.sulinet.hu/SZK_03.pdf
http://www.veszpremhittan.hu/letoltes_dok/jatek1.doc
http://szjenoko.web.elte.hu/Jatek/fejtorok/fejtorok.html
http://fejlesztok.hu/segedletek/foglalkozasi-segedletek/236-gondolkodtato-matematika.html
http://fejlesztok.hu/segedletek/foglalkozasi-segedletek/236-gondolkodtato-matematika.html


Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

 

 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8. 
Telefon: (+36-1) 235-7200 
Fax: (+36-1) 235-7202 
www.ofi.hu 

www.jankayiskola.hu/jankayadatbank/.../szamkiraly (2015. 07.24.) 

http://fejlesztok.hu/.../236-gondolkodtato-matematika.html  (2015. 07.24) 

www.erkolcstan.hu/system/files/segedanyag/2013/dramajatekok.pdf (2015.07.24.) 

http://old.ektf.hu/hefoppalyazat/tanszemfejl/gyakorlatok_jtkok_gyjtemnye.html  (2015. 

07.24.) 

Kerekasztal módszer, forrás: 

http://pszk.nyme.hu/tamop412b/kooperativ_tanulas/64_mdszerbank.html (2015. 07.24.) 

Kerettanterv az általános iskola 1–4. osztálya számára, 

http://kerettanterv.ofi.hu/01_melleklet_1-4/index_alt_isk_also.html (2015. 07.24.) 

Mátyás király bevételei, forrás: http://static.polc.hu/previews/pdf/00/10/51/105111.pdf (2015. 

07.24.) 

Neelands, Jonothan (1994): Dráma és tanulás szolgálatában. Kaposi László (szerk.): Színházi 

füzetek/VI. Magyar Drámapedagógiai Társaság Marczibányi Téri Művelődési Központ, 

Budapest. 

Padisák Mihály (1990): Mindenki játékoskönyve, Múzsák Közművelődési Kiadó. 

Perényi Balázs (2009): Improvizációs gyakorlatok, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 

Zenta. 

Projektmódszer, http://tanmester.tanarkepzo.hu/projektpedagogia (2015. 07.24.) 

Samu Ágnes (2012): Kreatív írás, Holnap kiadó, Budapest. 

Vas Laci mese, http://mek.oszk.hu/00200/00232/html/01.htm (2015. 07.24.) 

Zlata Cerna, Miroslav Novák (1979): Az eladott álom – Japán mesék, Madách Bratislava. 

 

 

 

 

 

 

http://www.jankayiskola.hu/jankayadatbank/.../szamkiraly%20(2015
http://fejlesztok.hu/.../236-gondolkodtato-matematika.html%20%20(2015
http://www.erkolcstan.hu/system/files/segedanyag/2013/dramajatekok.pdf
http://old.ektf.hu/hefoppalyazat/tanszemfejl/gyakorlatok_jtkok_gyjtemnye.html
http://pszk.nyme.hu/tamop412b/kooperativ_tanulas/64_mdszerbank.html
http://kerettanterv.ofi.hu/01_melleklet_1-4/index_alt_isk_also.html
http://static.polc.hu/previews/pdf/00/10/51/105111.pdf
http://tanmester.tanarkepzo.hu/projektpedagogia
http://mek.oszk.hu/00200/00232/html/01.htm

