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1. BARANGOLÁS AZ ERDŐBEN

Játék, 
amelyben a Varázsládának új rejtekhelyet keresve  

meghallgatjuk az erdő fohászát, a fák oltalmazásában menedéket lelünk,  
és néhány erdei állat is előbújik, majd táncra perdül.

KÉSZÍTETTE: CSEKEINÉ VAGÁCS ZSUZSANNA
 PRÁCSERNÉ KÓBOR ERIKA
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MODULLEÍRÁS

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 7−8 év

IDŐKERET 90 perc, 2 × 45 perc

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA Szókincsfejlesztés, az együttműködési készség tovább fejlesztése

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Közös és csoportmunkában való részvétel
Szabálytudat

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI 
IRÁNY

Fiktív szerepek és helyzetek elfogadásának fejlesztése, aktivitás 
növelése
Figyelem, koncentráció

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: Önkifejezési készség

Kognitív kompetencia: Nyelvi kommunikációs képesség

Szociális kompetencia: Együttműködési képesség

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: Magyar nyelv és irodalom, Dráma és tánc, Vizuális 
kultúra

Modulokhoz: Az első osztályos modulok

TÁMOGATÓ RENDSZER Berhidai Magdolna, Fény Tibor, Kiss Anna: Máktündérek, csutka-
népek. Budapest, Móra Ferenc Könyvkiadó, 1984.

Vinczéné Bíró Etelka: Én is tudok beszélni. Budapest, Tankönyv-
kiadó, 1992.

Székely Andrea: Bábjáték. SuliNova, 2006.

JELMAGYARÁZAT:
: a modul írója ezen a ponton javasolja az értékelést.
Római számok (I., II., III. stb.): a fő feladat sorszáma.
Arab számok (1., 2., 3. stb.): a feladat sorszáma.
Kisbetű (a, b, c): ugyanazon feladat variációja (választható).
Nagybetű (A, B, C): a feladat differenciálása (választható).

– Időfelhasználás
– Tér-teremelrendezés
– Eszközök
– Csoportok
– A tartalommal összefüggő differenciálási javaslat
– Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok
– Speciális javaslatok a fejlesztendő kompetenciával kapcsolatban



SZÖVEGÉRTÉS–SZÖVEGALKOTÁS • FÜGGÖNY MÖGÖTT VARÁZSLÁDA • 2. ÉVF. 6

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A modul a 8. pont előtt bontható.

A modulban az új helyszín, az erdő megjelenítésére törekedtünk. A foglalkozás az elsős 
anyaghoz úgy kapcsolódik, hogy a várból – a rátörő ellenség elől – biztonságos helyre kell 
menekíteni a Varázsládát. Épp ezért a ládát szinte végig zárva kell tartani, menekülés, me-
nekítés közben nem lehet nyitva. Néhány állatbáb azonban megjelenik, jelképezve az erdő 
lakóit, akik a következő modulban főszerepet játszanak. 

Ennek a modulnak a célja az, hogy a gyerekek minél felhőtlenebbül élvezzék a különféle já-
tékokat, amelyek során észrevétlenül fejlesztik a beszédkészségüket. A feladatok nagy része 
mozgásos játék – megoldható szöveg nélkül is –, de fontos, hogy ezeket a mozgásokat minél 
több szöveges megnyilatkozás kísérje! Hívják fel erre mindig a figyelmet!

A szoborjáték – bár kétszer ismétlődik – eltérő megoldású. A láda elrejtésénél összekap-
csolódva jelenítsük meg az Öreg Tölgyet kis réssel, odúval, és helyezzük el benne a ládát 
nyitva.

A tükörjátéknál egyszerre csak egy-egy mozdulatot utánoztassunk, mert ebben az életkor-
ban még ennek a követése is nehéz lehet. Hívjuk fel a figyelmet különböző fák (fenyő, lom-
bos fa, szomorúfűz) eltérő mozgására. Jó, ha a gyerekek maguk választják, nevezik meg az 
általuk megformált fa fajtát. 

A láda bábjai helyett a modul a bábkészítésre (termésbáb) épít, és azt is megmutatja, hogy 
egy egyszerű ággal (görcsember), fadarabbal is milyen jól lehet játszani. 

A láda kinyitása ebben a modulban csak az érdeklődés fokozására szolgál. A kinyitás előtt 
használt kellékeket mindig más és más helyről kell elővarázsolnunk.

SPECIÁLIS JAVASLATOK AZ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN 

A plakátkészítés után mindenképpen beszéljük meg, mi és miért került, kerülhetett a pla-
kátra. Hagyjuk a gyerekeket beszélni, saját gondolataikat megfogalmazni, csak a megfelelő 
nyelvi formák megtalálásában segítsünk. Az értékelés során utalhatunk az elmúlt évben ta-
nultakra, ki mennyire alkalmazta tapasztalatait.
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I.1. Segíts rendet teremteni!

Játék a hónapok neveivel.  
Szókártya keresése, időrend-
be rendezése
(2’)

Nyelvi kommu-
nikációs képes-
ség, Szabálykö-
vetés

Frontális, 
Dráma

Előzetes 
feladat:
szókártyák 
elkészítése

I.2. Légzőgyakorlat

Légzőgyakorlat, hónapok 
sorolása 
Légzőgyakorlat képzelet 
szárnyán 
(3’)

Nyelvi normatív 
és nyelvi korrek-
ciós képesség 
Szabálykövetés

Egyéni,
Dráma

Játékleírás

I.3. Weöres Sándor Galagonya c. verse

Versmondás galagonyatündér 
(termésbáb) segítségével
(2’)

Nyelvi kommu-
nikációs képes-
ség

Frontális,
Dráma

Melléklet

I.3.a  Ajakartikuláció

A vers részekre tagolásának 
segítségével
(2’)

Nyelvi kommu-
nikációs képes-
ségek 
Nyelvi normatív 
és nyelvi korrek-
ciós képesség

Frontális,
Bemutatás

Játékleírás
Melléklet

I.3.b  Ritmusgyakorlat

Dobolással, tapssal, ritmus-
hangszerekkel
(2’)

Kreativitás
Nyelvi kommu-
nikációs képes-
ségek

Frontális,
Bemutatás

Ritmus-
hangszerek
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II.1. „Hírnök” érkezik a várból

Tanári narráció: a Varázslá-
dát azonnal el kell rejteni a 
közeli erdőben, mert a várat 
ellenség fenyegeti, aki a Va-
rázsládánkat szeretné megka-
parintani! 
Az üzenet megfogalmazása, 
báb (görcsember) felhaszná-
lása, a bábot a vezető készíti 
a gyerekek segítségével. Elő-
ször a versben bemutatja a hír 
hozóját.
(2’)

Nyelvi kommu-
nikációs képes-
ség 
Kreativitás

Frontális, 
Alkotómunka, 
Megbeszélés

Görcsember 
készítése a 
kézikönyv-
ben,
Melléklet,
Anyagok:
kalap,
kendők,
zsinórok

II.2. Rejtekhely keresése

A Keressük meg c. játék
A tér birtokba vétele: rejtek- 
hely; keresése kötetlen moz-
gás a térben – térkitöltés 
zenére                                               
(5’)

Nem nyelvi 
kommunikációs 
képesség  
Kapcsolatkezelői 
képesség

Frontális,
Dráma

Játékleírás,
Zene: bár-
mely dal 
a másodi-
kos zenei 
anyagból

II.3. Kinek menedék az erdő?

II.3.a Az Egyszavas c. játék

– erdő
– menedék
(5’)

Nyelvi kommu-
nikációs képes-
ség

Frontális,
Dráma

Játékleírás

II.3.b Az Egyedül maradtál c. játék

A játék az érzékszervekre 
irányítja a figyelmet.

(3’)

Mozgáskoordi-
náció 
Kreativitás 
Nyelvi kommu-
nikációs képesség

Egyéni,
Csoport,
Dráma,
Megbeszélés

Játékleírás,
kendő

II.4. Együtt biztonságosabb! 

Az Erdőjárás c. játék
(5’)

Együttélési ké-
pességek

Csoport, 
Dráma

Játékleírás
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II.5. MEGTALÁLTUK A REJTEKHELYET!

II.5.a Képbemutatás

A legnagyobb kerületű fa a 
világon, egy mocsárciprus 
Mexikóban: 4 m a kerülete. 
(1’)

Nyelvi kommu-
nikációs képes-
ség

Frontális, 
Előadás,
Megbeszélés

A képet a 
foglalkozás 
elején elő 
kell készí-
teni.

II.5.b Mímes játék: az Öreg Tölgy megjelenítése

A Szobrász c. játék a testér-
zékelést, az együttműködést 
fejlesztő játék.
(2’)

Kreativitás 
Együttműködési 
képesség

Frontális, 
Dráma

Játékleírás

II.6. Nézzétek, mit találtam!

Tanári narráció: Az Öreg 
Tölgy belsejében egy régi-régi 
papiruszt találtam. 
Az erdő fohásza c. vers felol-
vasása
(3’)

Nyelvi kommu-
nikációs képes-
ség

Frontális, 
Bemutatás

Melléklet

II.7. A vers értelmezése dramatikus játékokkal:

II.7.a A Jut eszembe c. játék

Játék a rókabáb segítségével 
(3’)

Nyelvi kommu-
nikációs képes-
ség
Szabálykövetés

Frontális, 
Dráma

Játékleírás
Rókabáb

II.7.b Ha elmegyek hozzád, viszek neked

Ha elmegyek hozzád, viszek 
neked fából készült ... 
– szóval
– játékkal 
(5’)

Nyelvi kommu-
nikációs képes-
ség
Kreativitás

Frontális, 
Dráma

Játékleírás 
 

Lehetséges modulbontás

II.8. A fák mozgásának megjelenítése

Tükörjáték mondóka, vers 
segítségével
– tanári irányítással
– párban
(5’)

Nyelvi kommu-
nikációs képes-
ség
Kreativitás 
Megfigyelő ké-
pesség

Frontális, 
Páros, 
Dráma

Játékleírás
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II.9. NE BÁNTS!

II.9.a Plakát készítése

Képek készítése préselt leve-
lekből Óvd az erdőt! címmel
(15’)

Nyelvi kommu-
nikációs képes-
ség 
Kreativitás  
Érdekérvényesí-
tő képességek

Csoport,
Megbeszélés, 
Problémameg-
oldás

Csomago-
lópapír,
rajzeszkö-
zök, 
anyagok, 
fada rabok,
levelek 
(préselt)

Csomagoló-
papír, rajz-
eszközök, 
anya gok,
fadarabok,
levelek (pré-
selt)

II.9.b Élőkép készítése

Élőkép készítése (kivágják a 
fákat, vihar van)
(5’)

Nyelvi kommu-
nikációs képes-
ség
Kreativitás 
Együttélési ké-
pesség

Csoport,
Megbeszélés, 
Problémameg-
oldás,  
Vita

Melléklet

II.10. A Gondolatkövetés c. játék

Görcsember báb segítségével 
(5’)

Nyelvi kommu-
nikációs képes-
ség

Frontális, 
Páros, 
Dráma

Játékleírás,
az általunk 
készített 
báb

II.11. BIZTONSÁGBAN A LÁDA, MÁR KINYITHATJUK

II.11.a Szoborjáték

 Az Öreg Tölgy megjelenítése. 
Megbeszéljük, melyik fához 
rejtsük a ládát. Mielőtt elrej-
tenénk, nyissuk ki, mit is rejt 
a láda!
(5’)

Kreativitás 
Nyelvi kommu-
nikációs képes-
ség

Frontális,
Dráma

II.11.b A láda szertartásszerű kinyitása

A láda szertartásszerű kinyi-
tása (benne állatbábok).
Ismerkedés az állatbábokkal. 
Találjuk ki, miért bújhattak az 
állatok a ládába! 
(2’)

Értékek képvi-
selete

Frontális, 
Dráma, 
Megbeszélés

Láda, benne 
állatbábok
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III.1. Örömtánc

Örömtánc az erdő állataival 
(a láda állatbábjaival) vagy a 
Mély erdőn ibolyavirág c. dal 
tanulása, éneklése, tánc 
(3’)

Kreativitás 
Együttélési ké-
pesség 
Együttműködési 
képesség

Frontálisk,
Báb,
Tánc

Bábok CD: a máso-
dikos zenei 
anyag bár-
mely dala, 
dalszövege

III.2. Ládazárás

A láda szertartásszerű bezá-
rása
(1’)

Értékek képvi-
selete

Frontális,
Dráma
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MELLÉKLETEK

I. RÁHANGOLÓDÁS

I.2. Légzőgyakorlat
„Feküdjetek le a padlóra. Nyújtózzatok el jó kényelmesen! Figyeljétek a lélegzésetek ütemét. 
Nyugodtan ki- és belélegzünk. Most képzeljük el, hogy az erdőben sétálunk. Sötétedik. Az 
állatok is fáradtak már, szeretnének aludni. A mezőn éppen egy őzike fut át. Egy nyuszi két 
lábra áll, és hegyezi a füleit. Egy mókus az egyik fáról a másik fára ugrik. Egy madárka csi-
vitel, és a fészkére száll. Amint felnézel a magasba, hirtelen úgy látod, hogy a falevelek és az 
ágak mozognak. Hallod, ahogy a szél finoman mozgatja a fák koronáját. Egészen halkan. így: 
sssszssss. 
Utánozzuk mi is az erdő susogását! Közben érezzük, hogy süllyed és emelkedik a hasunk.”

I.3.a Ajakartikulációs gyakorlat
„Először mondjuk el a verset széles, tágra húzott ajakkal.
Most ismételjük az Őszi éjjel c. verset úgy, hogy minden magánhangzó helyett csak ö hangot 
ejtünk: őszö őjjöl özzök ö gölögönyö…stb.
Harmadjára szélesre húzott i hanggal mondjuk el a verset.
Ügyeljünk a mássalhangzók hosszúságára, rövidségére is!”

Weöres Sándor: Őszi éjjel 
Őszi éjjel
Izzik a galagonya
izzik a galagonya
Ruhája.
Zúg a tüske,
Szél szalad ide-oda,
Reszket a galagonya
Magába.
Hogyha a hold rá
Fátylat ereszt:
Lánnyá válik,
Sírni kezd.
Őszi éjjel
Izzik a galagonya,
Izzik a galagonya 
Ruhája.

(Weöres Sándor: Bóbita. Budapest, Móra Ferenc Könyvkiadó, 1994. 41. o.)
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II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II.1. Károlyi Amy után szabadon: Görcsember 
Volt egyszer egy görcsember,
görbe úton járt. 
Görbe kerítés mellett, 
görbe ………. talált. (a …. helyére tetszőlegesen kitalált szó, szavak kerülhetnek)
   

II.2. A Keressük meg c. játék
A játék együttműködést, térérzékelést fejleszt, test- és arcjátékot igényel.
A játék célja, hogy a gyerekeknek a láda elrejtésére alkalmas helyet kell keresniük.
A keresés zenére indul, a zene megállásakor az adott pillanat testtartását (pózát) kell megtar-
tani. A gyerekek a játék során minél nagyobb mozgásokkal, gesztusokkal kísérjék a keresést, a 
tér minél nagyobb kitöltésére, bejárására törekedve. A zenét többször újraindíthatjuk. A szüne-
tekben értékelünk, ötleteket adhatunk.

II.3. Kinek menedék az erdő?

II.3.a Az Egyszavas c. játék
A játék a beszédtechnikát fejleszti.
A játékban a megadott mondatszavakat (erdő, menedék) különböző hangsúllyal, érzelmi töl-
tettel kell elmondani. A szó kimondását nonverbális eszközök használata kísérje, így ugyanaz 
a szó különféle értelmet nyerhet. Kimondhatjuk például: csodálkozva, felkiáltva örömmel, 
félelemmel, felháborodva, vágyakozva, bosszankodva, kérdésként, de kijelentésként (meg-
állapítva, bánatosan) is. A szavakat mindig csak egy-egy gyerek mondja ki, a többiek pedig 
próbálják megérteni, hogy mit akar vele kifejezni.

II.3.b Az Egyedül maradtál c. játék
A játék az érzékszervekre irányítja a figyelmet, fejleszti a hallást.
A játék célja, hogy a gyerekek megtapasztalhassák, milyen nehéz egyik érzékszervünk segít-
sége nélkül, egyedül boldogulni. 
Egy vagy több gyerek szemét bekötjük, és szóval irányítjuk mozdulataikat. A játék során óva-
tosan kell felfedezni, bejárni a tér minél nagyobb részét! A játék végén beszéljék meg az átélt 
érzelmeket! A teremben ne legyen veszélyes tárgy, építmény.

II.4. Az Erdőjárás c. játék
A játék fejleszti az együttműködést, együttmozgást. 
A játék célja a tér, a képzeletbeli erdő bejárása összekapaszkodva.
A sor elején haladó gyerek a modul elején készített bábu segítségével megnevezi az általa 
elképzelt akadályt, majd a megfelelő mozgást végezve leküzdi azt. A többiek követik őt. Ne-
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hezebb a játék akkor, ha az akadályt mindenkinek ugyanott kell leküzdenie, így késleltetve 
ismételheti csak a mozgást.

II.5.a Képbemutatás

(Kép: „El Tule”. Mocsári ciprus (4 m a kerülete). Forrás: Reader’s Digest, Tények Tárháza, 77. o. )

II.5.b A Szoborjáték
A játék fejleszti a testérzékelést, az együttműködést.
A játék célja az Öreg Tölgy megjelenítése saját testük segítségével. A szobor alkotásánál nem 
szabad görcsölni, nem kell törekedni a fa mint élőlény tökéletes megjelenítésére. Azt alkossuk 
meg, ami belülről jön, a szó hallása után. Az Öreg Tölgy a mi fánk legyen!
A szobrot a gyerekek saját testükből formálják. A szoborkészítést két gyerek kezdi, majd egye-
sével kapcsolódnak hozzájuk a többiek. Minden gyerek maga dönti el, hogy hogyan, melyik 
irányban formálja tovább a szobrot. Felvehet bármilyen testtartást. Jó, ha egy kis szöveges 
magyarázatot fűz hozzá. A szobor, a fa akkor éri el végső méretét, ha mindenki hozzákapcso-
lódott. Jó, ha a tanár leméri a szoborfa kerületét is.

II.6. A vers szövege

Erdei Iván: Az erdő fohásza
Vándor, ki elhaladsz mellettem,
ne emelj rám kezet!
Én vagyok a tűzhelyed melege
hideg téli éjszakákon, én vagyok
tornácod barátságos fedele,
melynek árnyékába menekülsz
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a tűző nap elől, s gyümölcsöm oltja
szomjadat.
Én vagyok a gerenda, mely házad
tartja, én vagyok asztalod lapja,
én vagyok az ágy, melyben fekszel,
a deszka, amelyből csónakodat építed.
Én vagyok a házad ajtaja,
bölcsőd fája – koporsód fedele.
Vándor, ki elmégy mellettem,
hallgasd a kérésem:
ne bánts!

(Erdei Iván: Az erdő fohásza, in: Ünnepeljünk együtt! Minerva Nova, Szeged, 2003.)

II.7. A vers értelmezése dramatikus játékokkal

II.7.a A Jut eszembe c. játék 
A játék gyors gondolkodásra, asszociációra késztet.
A játék célja, hogy a gyerekek fantáziájuk beindításával minél érdekesebb mondatokat hozza-
nak létre, amelyek kapcsolódnak az előző mondathoz.
A játékban a gyerekek körben ülnek. A kezdő ember (jelen esetben a tanító) kézbe veszi a 
rókabábot, és mond egy mondatot: Az erdőről nekem a madárfütty jut eszembe. A következő 
játékosnak ehhez kapcsolódó mondatot kell mondania, úgy, hogy közben átveszi a bábot:  
A madárfüttyről nekem …… jut eszembe.

II.7.b A Ha elmegyek hozzátok… c. játék
A játék asszociációra késztet, és beindítja a fantáziát.
A játék célja minél érdekesebb, ötletesebb mondat-kiegészítések alkotása, amiket kifejezően 
meg is kell jeleníteni.
A játékosoknak a „Ha elmegyek hozzátok, viszek neked fából készült…” mondatot kell ki-
bővíteniük egy kitalált ajándékkal. A játékos kezébe fogja a fadarabot, majd az általa kitalált 
tárgyat imitálja, a többieknek pedig ki kell találniuk, mi is az.

II.8. A Tükörjáték c. játék
A játék célja a mozdulatsor minél pontosabb lemásolása, tükrözése.
Játszható frontálisan, csoportosan és párban is. A mozdulatirányító szemben áll az utánzóval 
vagy utánzókkal, és egy mozdulatsort végez, a többiek pedig hűen követik azt. A mozdulato-
kat lassan végezzük, néha állóképként merevítsük ki! Ebben a játékban azt kell imitálni, hogy 
a fák hogyan hajladoznak, ha a fúj a szél. 
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Mondóka
Fújja szél a fákat,
Letöri az ágat.
Reccs! Reccs! Reccs

vagy

Weöres Sándor: 
Hold és felhő

Árok mellett üszkös a fa dereka, 
üszkös a fa dereka, kikorhadt.
Felhő cápa úszik az egeken át, 
űzi a hegyeken át a holdat.
Egyszer égig felmásznék, 
mennyei cápát horgásznék. 
Föl ne mássz, mert üszkös a fa dereka,
üszkös a fa dereka, kikorhadt.

II.9. Ne bánts!
Élőkép készítése.
Az élőkép készítése kreativitást, beleélő képességet fejleszt.
A játék célja, hogy a gyerekek az általuk választott témára élőképet alkossanak!
A kép témáját előre beszéljék meg. A gyerekek egyenként lépjenek be a képbe, és vegyenek 
fel egy-egy pózt! A kép akkor lesz kész, ha mindenki elfoglalta a helyét.

II.10. A Gondolatkövetés c. játék
A játék fantáziát fejleszt és társismeretet feltételez.
A játék célja, hogy egymás gondolatait kitaláljuk és megfogalmazzuk.
Kiválasztunk egy gondolatolvasó gyereket, aki az élőképbe belépve megérinti egyik társa vál-
lát, és elmondja, hogy ő mire gondolhat. Természetesen az általa megformált állat gondolatát 
közvetíti. A közvetítő ne sokat gondolkozzon, a játék lényege az azonnali megnyilatkozás. Jó, 
ha az adott gyerek is elmondja, hogy ő mire gondolt, mikor az állatfigurát megformálta. Csak 
egy-egy mondatot mondhat mindenki.

III.1. Mély erdőn ibolyavirág
Mély erdőn ibolyavirág,
Elrejt jól a borókaág.
Minek is rejt az az ág, 
Gyere, tágas a világ.
Mély erdőn ibolyavirág.



2. FÁK KÖZÖTT

Játék,
amelyben újra rácsodálkozhatunk a növények sokféleségére.  

Nem valószínű, hogy tudományos előrelépést érünk el a foglalkozás végére,  
de kiderül, hogy a mesék világa sem képzelhető el virágok, gombák, sőt,  

Moha és Páfrány nélkül sem.

 KÉSZÍTETTE: KOVÁCS HEDVIG
SCHMIDT MAGDOLNA

 ZURBÓ PÉTER
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MODULLEÍRÁS

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 7−8 év

IDŐKERET 90 perc, 2 × 45 perc

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA Karakterformálás, szituációk rögtönzéses játékokban. A humor-
érzék fejlesztése

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Lendületesen fejlődő olvasástechnika
Fonémahallás, alakuló íráskészség
Improvizációs gyakorlat
Kontúrkövető vágási készség

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI 
IRÁNY

A karakterformálás egyre határozottabb megértése, alkalmazása

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: Önértékelés, önbizalom 

Kognitív kompetencia: Kombinációs képesség, olvasás

Szociális kompetencia: Szabálykövető játék

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: Anyanyelv, Zenei- és vizuális kultúra

Modulokhoz: Barangolás az erdőben
Állatok

TÁMOGATÓ RENDSZER A bábok világa. CD, kiadja: www.homoludens.hu
Bruno Bettelheim: A mese bűvölete. Budapest, Gondolat Kiadó, 
1985.
D. Aichele – M. Golte-Bechtle: Mi virít itt? Budapest, Gondolat 
Kiadó, 1991.
Dr. Kalmár Zoltán – Dr. Makara György: Ehető és mérges gombák. 
Budapest, Mezőgazdasági Kiadó, 1973.
Kazanlár Emil: A bábjáték. Műhelytitok sorozat. Budapest, Cor-
vina Kiadó, 1973.
Kós Lajos: Kéz és mozgás. Bábjátékos oktatás. Budapest, Népmű-
velési Propaganda Iroda, 1982.
Székely Andrea: Bábjáték. suliNova, Budapest, 2006.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

Mi legyen a Varázsládában?
Kézműves tevékenységhez anyagok, eszközök.
A Virágverseny c. mese eljátszásához zseblámpa.
Tasakba bekészített különböző magvak.

Szükséges eszközök, előkészületek:
Szókártyák készítése a koncentrációs szavakhoz.
Névjegykártyák készítése gombanevekkel.
Meserészletek előkészítése, másolás.
A magok elültetéséhez az elültetés helyének kiválasztása, pl. cserép, föld.
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JELMAGYARÁZAT:
: a modul írója ezen a ponton javasolja az értékelést.
Római számok (I., II., III. stb.): a fő feladat sorszáma.
Arab számok (1., 2., 3. stb.): a feladat sorszáma.
Kisbetű (a, b, c): ugyanazon feladat variációja (választható).
Nagybetű (A, B, C): a feladat differenciálása (választható).

SPECIÁLIS JAVASLATOK AZ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN 

A modulban az értékelésre az egyik legjobb lehetőség a testjáték során van. Hogyan válik a 
mag gyönyörű virággá, amelyet melegen süt a nap? Értékeljük, mennyire voltak képesek a 
gyerekek szerepbe helyezkedni, némán csak testükkel eljátszani ezt az eseménysort.
A másik játék, amelyben értékelhetjük a foglalkozáson részt vevő gyerekek szókincsét, a 
gombák elnevezése és megfelelő karakter választása hozzájuk.
Ezekben a modulokban már adhatunk a gyerekeknek néma olvasási feladatokat.
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I.1. Dalok, játékok

A Cifra palota
 (2’)

Zenei kreativitás Frontális,
Körjáték

Melléklet

B Hej tulipán, tulipán
(2’)

Zenei kreativitás Frontális,
Körjáték

Melléklet

I.2. Beszédtechnika

A

B

Légzésgyakorlat
(5’)
Vers, légzésgyakorlat
Már ismerős Weöres-versek 
mondása
Galagonya
Mély erdőn ibolyavirág
(5’)

Helyesejtés Frontális Melléklet

I.3. Szertartás

Ládanyitási szertartás. A ma-
gok megtalálása.
Vajon milyen magok lehetnek?
(1’)

Empátia Frontális Varázsláda Melléklet

I.4. Koncentrációs gyakorlat

Mit tettél a magvakkal?
Koncentrációs gyakorlat
(10’)

Szabálykövetés Frontális, válta-
kozva egyénivel

Melléklet

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II.1. Testjáték

Elültetjük a magokat
Kinőnek a növények a földből
(5’)

Koncentráció Frontális Melléklet

II.2. Humorosak vagyunk

Játék a gombanevekkel
Gombanév kiválasztása, a név 
alapján a karakter kitalálása
(10’)

Konvertáló ké-
pesség

Kiscsoportos Melléklet
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II.3. Kézművesség

A A magok elültetése
(15’)

Kreativitás Kiscsoportos Varázsláda Melléklet

B Gombabábok készítése
(15’)

Vizuális 
kreativitás

Egyéni vagy 
kiscsoportos

Varázsláda Melléklet

C Terménybábok készítése
(15’)

Lehetséges órabontás

Vizuális 
kreativitás

Egyéni vagy 
kiscsoportos

Gyűjtsenek 
magokat, 
terméseket

II.4. Bábjáték

A Bábos szituációk
Paravánjáték: gombák talál-
kozása
(5’)

Produktív 
beszédképesség
Felelősség 
egymásért

Páros munka 
vagy 
kiscsoportos

Varázsláda Melléklet

B Asztali játék: viccek
(5’)

Produktív 
beszédképesség
Felelősség 
egymásért

Páros munka 
vagy 
kiscsoportos

Varázsláda

II.5. Vers és mesék

A Vers: Gyárfás Endre: Virágne-
vek c. verse
A vers felolvasása
Lassú felolvasás
a) A virágnevek kigyűjtése
b) A mese jeleneteinek elját-
szása
(15’)

Befogadás, értés
Rendszerező 
képesség
Memória

Kiscsoportos Varázsláda Melléklet

B Čtvrtek: Moha és Páfrány
– A mese felolvasása
– A részlet önálló olvasása
– A mese jeleneteinek elját-
szása
(25’)

Befogadás, értés
Olvasás

Frontális, válta-
kozva egyénivel

Varázsláda Melléklet

C Molnár Andrea: Virágverseny
– A mese felolvasása
– A részlet önálló olvasása
A megismert mesék vagy 
azok jeleneteinek eljátszása 
bábokkal
(25’)

Befogadás, értés
Reproduktív 
beszédképesség

Frontális, válta-
kozva egyénivel

Varázsláda Melléklet
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III.1. Hangulati levezetés

A Zenehallgatás Zenei kreativitás Frontális CD
CD-lejátszó

B Ének: Fa fölött, fa alatt…
(5 perc )

Zenei kreativitás Frontális Melléklet

C Ének: Erdő mellett nem jó lakni
(5 perc)

Zenei kreativitás Frontális

III.2. Szertartás

A Ládazárási szertartás
(1 perc)

Empátia Frontális Varázsláda
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MELLÉKLETEK

I.1.A Cifra palota

1. Cifra palota (népköltés)

Cifra palota,  Kicsi vagyok én,
Zöld az ablaka,  Majd megnövök én,
Gyere ki te tubarózsa,  Mint a tüdő a fazékból
Vár a viola. Kidagadok én.

Álljunk körbe, és fogjuk meg egymás kezét! A dal ritmusára az első két verssor alatt emeljük 
magasra a kezünket, lépjünk a kör belseje felé, a harmadik és negyedik sorra lépjünk vissza 
a kiinduló helyzetbe.

I.1.B Hej tulipán, tulipán
Hej tulipán, tulipán,   Nyisd ki, rózsám, kapudat,
Teljes szegfű, szarkaláb,  Hadd kerüljem váradat.
Tele kertem zsályával,  Rózsafának illatja
Szerelemnek lángjával.  Az én szívem biztatja.

Alakítsunk kört, fogjuk meg egymás kezét. A dal viszonylag gyors ritmusára próbáljunk apró, 
de gyors léptekkel haladni, anélkül, hogy letaposnánk egymás lábát.
Ugyanez koszorú alakzatban, a kör belseje felé fordulva, ridázva a néptánchoz közeli élményt 
nyújthat a gyerekeknek.

I.2. Légzőgyakorlat
„Mondjuk az ismerős verset!”

Weöres Sándor: Mély erdőn ibolyavirág
Mély erdőn ibolyavirág,
Elrejt jól a borókaág.
Minek is rejt az az ág?
Gyere, tágas a világ!
Mély erdőn ibolyavirág.

Figyeljünk a levegővételre. Először soronként vegyünk levegőt, aztán kétsoronként, így az 
utolsó három sort egy levegővétellel kell kimondani.
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Weöres Sándor: Őszi éjjel
Őszi éjjel
izzik a galagonya,
izzik a galagonya
ruhája.
Zúg a tüske,
szél szalad ide-oda,
reszket a galagonya
magába.
Hogyha a Hold rá
fátylat ereszt:
lánnyá válik,
sírni kezd.
Őszi éjjel
izzik a galagonya,
izzik a galagonya
ruhája.

I.3. A ládanyitás varázsigéje: Csiribú, csiribá, láda tárulj!
Kis dobozba vagy tarsolyba készítsünk össze magvakat, terméseket. Például: makk, geszte-
nye, dió, mandula, bükkmakk.
Ezek főként erdei sétákról gyűjtött magvak.

I.4. Mit tettél a magvakkal?
A beszédtechnikai gyakorlathoz állítsuk sorba a magvakat, abban a sorrendben, ahogyan 
mondani akarjuk.
Gyűjtsünk igéket! Ebből alakítsunk ki sorozatmondatokat. Figyeljük meg, hogy az előre ösz-
szegyűjtött szavakkal (igékkel), szókártyák segítségével könnyebben megy a mondatalkotás. 
Mondjuk folyamatosan! Például: Elsején makkot ültettem. Másodikán gesztenyét vetettem. 
Harmadikán diót kapáltam. Negyedikén bükköt gyomláltam. Ötödikén mandulát daráltam. 
Hatodikán mogyorót palántáztam. Vasárnap az ágyban hevertem.

II.1. Testjáték
1.  Lefekszünk a földre. Érezzük, hogy a testünk minden porcikája ránehezedik a földre. 

Egyek vagyunk a talajjal.
2. Összegömbölyödünk. Magocskák vagyunk.
3. Lassan kibújik belőlünk egy csíra. Áttöri a földet, és a fény felé fordul.
4. Kibontjuk a leveleinket.
5. Arcunk virággá válik.
6. Valaki meglocsol, és boldogok vagyunk.
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II.2., 3. Játék a gombanevekkel
Kártyákat varázsolunk elő a Varázsládából, annyit, ahány gyerek van, rajta gombanevekkel. 
Mindenki húz egyet.

VARGÁNYA SZÖMÖR-
CSÖG CSIPERKE TINÓRU GALÓCA

TROMBITA-
GOMBA PERESZKE RIZIKE TAPLÓ PÖFETEG

ÖRDÖG-
SZEKÉR PISZTRIC FÜLÖKE GALAMBICA PAPSAPKA

 
Boszorkánytojás, szömörcsög, csiperke, tinóru, galóca, fülőke, pereszke, rizike, palánka, vargánya, pö-
feteg, galambica, pisztric, redősgomba, papsapka, tapló, úrigomba, trombitagomba, ördögszekér…
„Képzeljük el mindegyiknek a tulajdonságait (karakterét). Készítsünk belőlük síkbábokat.”

II.3. A
A magok elültetését azért ajánlom mindenkinek, és nem választható alternatívának, mert a 
„játékszerünk”-nek ilyen módon sorsa lesz. Kötődik az irodalmi anyagunkhoz. Ládába, cse-
répbe és, ahol erre mód van, a szabadba ültetve nagyon felkelthetik a gyerekek érdeklődését, 
akik több hétig képesek követni a mag és a kikelő növény fejlődését.
A gyengébben teljesítő gyerekeknek hatalmas siker forrása lehet.

II.3. B Kézművesség
Síkbábokat most ne tudományos alapon, hanem fantázia útján készítsünk. Papíron, a karak-
ternek megfelelő színekkel. Segítsük a karakterek képi megformálását!
Az elkészült rajzokat kivágjuk. Pálcát ragasztunk rá, és máris mehet a paraván mögé.
Gyakorlottabb csoportokat mozgatható bábok elkészítésére biztathatunk (például: billegő ka-
lap, ágáló végtagok).
A fenti szempontok alapján differenciált munka.

II.4. Bábjáték
Szituációs játék. Két gomba találkozik az erdőben. Több gomba gyűlést tart, ki legyen a fő-
nök? Karaktereket, játszható, valóságos szituációkat, helyzeteket kell teremteni.
Például: Rizike anyó elviszi Galambicát Tapló apóhoz, hogy az megvizsgálja, miért nem tud 
énekelni stb.
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Terménybábokat kihegyezett rövid pálcák, pl. fogpiszkálóval összetűzött magok segítségével 
készíthetünk.
Asztalon játsszunk velük. Mivel mindenképpen mókás alakok keletkeznek, lehet velük vic-
ceket eljátszatni. Pl. Nyuszika, Móricka, Pistike stb. viccek. Ügyeljünk arra, hogy a viccek a jó 
ízlés határain belül maradjanak.
Végiggondolandó, hogy milyen viccekkel lehet kisegíteni azokat a gyerekeket, akik nem is-
mernek vicceket.

II.5.A

Gyárfás Endre: Virágnevek
„Ugord át a nyúlárnyékot!”
Csakhogy a nyúl igen fürge,
elszalad az árnyékával
bokrok alá, magas fűbe.
S a nyúlárnyék? Fura virág.
Bárki könnyen ugorja át.
Tanulj néhány virágnevet,
s tedd, amit most mondok neked:
kígyósziszből kössél csokrot,
tépj egy marék ürgefarkot,
borítsanak tündérfátylak,
tégy vázába szarkalábat!
Varjúhájjal megkenheted
Száraz szamárkenyeredet.
Oroszlánszáj ha rád tátog,
s rád villan az oroszlánfog,
meg ne rémülj, ne is reszkess,
inkább madárhúron pengess!
Gólyaorral díszítsd nyakad,
emelj szádhoz gyíkpoharat,
s hogyha nem hull eső, harmat,
locsolgasd a medvetalpat!

II.5.B 
Moha és Páfrány. A magyar közönség a két kis erdei manó történeteivel a televízió Esti Mese 
sorozatában ismerkedhetett meg az 1970-es években. A két beszédes nevű, jóindulatú, de 
kétbalkezes mesefigura esetlen bájával lopta be magát a nézők szívébe.

Hogyan ültettek virágmagot
(Fordította: Lőrincz Emőke)

Moha és Páfrány elgondolkozva álldogáltak faházikójuk előtt a kiskertben.
A napocska egy ideig nézte őket égi erkélyéről. Aztán aranyujjával megérintette Moha vállát:
– Miben töritek a fejeteket?
– Szeretnénk a kertünkbe virágot ültetni, de nincs magunk.
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A napocska aranyujjával rámutatott egy helyre.
– Épp ott hever egy.
Valóban ott feküdt egy kis mag, olyan volt, mint egy alvó gyermek.
– Kérdezd meg tőle, Moha, mi ő. Nehogy valami kitudjamit ültessünk el – figyelmeztette 
Páfrány Mohát.
Moha óvatosan megkérdezte a kis magot:
– Mi vagy?
– Verbascum – rebegte a kis mag.
Ettől Moha és Páfrány nem lett okosabb, mert a kis mag latinul beszélt. Páfrány sarkával göd-
röt vájt a földbe, és Moha beletette a kis magot, letakarta a csúcsos sipkájával, hogy jobban 
csírázzon. Aztán öntözőkannával locsolták, és ezt a kis dalt énekelték neki:

Kelj ki, magocska, tralala,
lesz belőled ibolya!

Mire háromszor elénekelték, egy halmocska emelkedett a mag fölött.
– Mindjárt kint is van – mondta Páfrány.
És valóban, a halmocska megnyílt, kibújt belőle egy giliszta, és rájuk ripakodott:
– Csípjen fel benneteket a feketerigó a magotokkal együtt. Egyfolytában a fejem fölött topog-
tok, és elárasztottátok vízzel a lakásomat!
Páfrány fejéhez vágta a magot, és visszabújt föld alatti hajlékába.
Moha és Páfrány csak ültek tanácstalanul. Végül Moha azt mondta:
– Most fordítva csináljuk. Én vájok lyukat, és te ülteted a magot.
Sarkával gödröt vájt, Páfrány beleültette a magot, és letakarta csúcsos sipkájával. S megint 
locsolgatták, és énekeltek neki:

Kelj ki, magocska, tralala,
Lesz belőled ibolya!

De semmire sem mentek vele. A mag a föld alatt meg se moccant.
– Lusta fickó – mondta Moha.
– Hétalvó – ásított Páfrány, és abban a pillanatban elaludt.
Moha rászólt:
– Ébredj fel!
De ő is ásított, és elaludt.
– Hát ti aztán jó kertészek vagytok! – nevette el magát a napocska az égen, és megdörzsölte 
aranykezét. Majd erős naphangján elénekelte:

Kelj ki, magocska, tralala,
Lesz belőled ibolya!

Abban a pillanatban a csúcsos sipka megrázkódott, és zöld levélkék bújtak ki alóla. A napocs-
ka feléjük nyújtotta aranykezét.
– No, gyertek csak, gyertek, segítek én nektek.
S ahogy segített, egyre nagyobbra nőtt a virág. A napocska szemügyre vette a gyökerektől a 
bimbóig, és megijedt:
– Egek, hiszen te nem is ibolya vagy!
– Dehogy vagyok – mondta a virág –, én ökörfarkkóró vagyok. Csak a két komának latinul 
mondtam.
És akkorát kacagott, hogy egészen kivirult tőle.
– A szakramentumát – káromkodta el magát a napocska is kis híján latinul –, ezt aztán jól 
megcsináltam!
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S inkább gyorsan egy felhő mögé bújt, mert ebben a pillanatban Moha felriadt álmából, és 
felkiáltott:
– De hiszen ez nem ibolya!
Kiáltására felébredt Páfrány is, és lassan körüljárta a virágot. Az ökörfarkkóró már az egész 
tisztást birtokába vette, szép volt, és mézillat lengedezett körülötte.
– No és – mondta Páfrány. – Ibolyának nem ibolya, Verbascumnak meg nem fogom hívni, 
mert elzsibbad tőle a nyelvem.
De Moha kijelentette, hogy minden nyíló virágnak kell hogy legyen neve.
– Ha kell, hát kell – legyintett Páfrány –, akkor, mondjuk, hívjuk ökörfarkkórónak.
Ebben a pillanatban a felhő mögül kibukkant a napocska, és vidáman rájuk kiáltott:
– De megnyugodtam! Úgy megnyugodtam!

Önálló olvasásra javasolt részlet:

A mag a föld alatt meg se moccant.
– Lusta fickó – mondta a Moha.
– Hétalvó – ásított Páfrány, és abban a pillanatban elaludt.
Moha rászólt:
– Ébredj fel!
De ő is ásított, és elaludt.
– Hát ti aztán jó kertészek vagytok! – nevette el magát a napocska az égen, és megdörzsölte 
aranykezét. Majd erős naphangján énekelte:

Kelj ki, magocska, tralala, 
Lesz belőled ibolya!

II.4.C
Molnár Andrea: Virágverseny
A virágok már réges-régen vetélkedtek egymással, mindegyikük azon igyekezett, hogy szebb, 
különb, illatosabb legyen a többinél. A rózsa úgy vélte, hogy minden virágtársát sikerült már 
túlszárnyalnia, ezért azt javasolta, hogy rendezzenek virágversenyt, azon döntsék el, melyi-
kük a leggyönyörűségesebb.
Mindenki helyeselt, a pipacs éppúgy, mint a szegfű és a liliom, egyedül a bogáncs volt más 
véleményen.
– Mindannyian a legszebbek vagytok, minek versenyeznétek? – szólt szerényen, halkan.
Persze lehurrogták. Azért van a verseny ellen, mert tudja, hogy neki csakis az utolsó, a leges-
legutolsó hely juthat. És elhatározták, hogy igenis versenyezni fognak. Csak azt kellett még 
eldönteni, ki legyen a versenybíró. Az elbizakodott rózsa azt javasolta, legyen az első arra 
járó. Javaslatát el is fogadták, és várakozni kezdtek.
Nagy sokára léptek dobaja hangzott, és megjelent az első arra járó: egy csacsi. A füles körülné-
zett. Szemügyre vette a virágokat, amelyek megfeszített erővel igyekeztek virítani, illatozni, 
hogy felülmúlják egymást. Tekintete végül a bogáncsra esett. Boldogan feliázott örömében, 
mert a bogáncsot találta a legszebbnek, a legétvágygerjesztőbbnek. Oda is kocogott hozzá, és 
jóízűen befalatozott belőle.
A virágok sápadoztak, kókadoztak mérgükben, hogy a csúf bogáncs így lefőzte őket. Majd 
kimondták, hogy a csacsi egy nagy szamár, ezért az ítélete nem mérvadó. Más döntőbíró kell. 
Mondjuk az első arra vetődő ember. Ebben meg is egyeztek.
Délutánra járt már az idő, amikor arra vetődött az első ember: egy kisgyerek. Nem sejtette, 
hogy ő most döntőbíró, csupán játszani szeretett volna.
Körülnézett, hogy mivel játszhatna, és se a rózsa, se a liliom, se a pipacs, se a többi szépséges 
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virág nem látszott alkalmas játékszernek. Ellenben megpillantotta a bogáncsot, és felragyo-
gott a szeme. – Jaj, de remek! Jaj, de nagyszerű! – kiáltotta örömmel.
Odafutott a bokorhoz, tépett róla egy marokra való bogáncsot, és kedves, mókás figurákat 
kezdett kiformálni belőlük. Kis kádat. Aztán kerek koszorút.
Aztán négy bogáncslábon álló bumfordi állatot. S a virágokat pillantásra sem méltatta. Azok 
dúltak-fúltak és dühöngtek, a pipacs ekkor lett pipacspiros haragjában. Végül a virágok kije-
lentették, hogy az ember nem is ember volt, hanem csak gyerek, így az ítélete nem érvényes, 
más döntőbírót kell választani.
Alkonyattájt arra vetődött a szépséges pávaszempillangó. A virágok úgy gondolták, ő aztán 
igazán illetékes a szépség dolgában, hiszen maga is gyönyörű szép. Felkérték döntőbírónak, 
s a pávaszempillangó el is vállalta a megtisztelő feladatot, de azt mondta, neki most egy kis 
dolga van, később majd visszajön, és ítéletet mond.
A virágok szépítkezni kezdtek. Estharmattal mosogatták szirmaikat, illegették karcsú dereku-
kat, ragyogtatták színeiket, árasztották illatukat.
A legnagyobb készülődés közepette egy sereg bogár érkezett. Fáradtak voltak, szerettek vol-
na letelepedni, egy-egy szál virágszálon lágyan ringatódzni, de a virágok elzavarták őket.
– Eredjetek innen – mondták –, mi most versengünk, szépségünkkel vetélkedünk, ne csúfít-
satok el bennünket! Hessenjetek el!
Egyedül a bogáncs hívta őket:
– Gyertek, kedveskéim, foglaljatok helyet énrajtam, elfértek itt mindannyian.
A bogarak elfogadták a szíves meghívást, és megtelepedtek a bogáncson. Közben beestele-
dett, besötétedett. A rózsa bájos pirulása, a liliom fehér ragyogása, a pipacs piros lángolása 
mind eltűnt a vaksötétben. A bogáncs ellenben csillogni-villogni kezdett, mert vendégei nem 
voltak mások, mint jánosbogarak, amelyek felgyújtották kék lámpásaikat.
Ekkor érkezett vissza a pávaszempillangó. S meglátta a bogáncsot, amely úgy tündökölt, 
mintha szikrázó gyémántvirágok nyíltak volna rajta. Odalebbent a bogáncshoz, körbe-körbe 
repült felette, s röpködésével ítéletet is hirdetett: első és legszebb a bogáncs.
Így győzött harmadszor és immár véglegesen a bogáncs a virágversenyben. De a virágok a 
mai napig se nyugodtak bele vereségükbe.

Molnár Andrea meséjét elfüggönyözött szobában kell játszani, hogy az esti jelenetben fel-
villanó szentjánosbogarak fénye érvényesüljön. Több bábos feldolgozásban látott előadáson 
mindig apró izzók fénye keltette az illúziót.
A sötét szobában a bogáncs mögött kigyulladó zseblámpa fénye is kiválthatja ezt a hatást. 
Használjuk a Varázsláda bábjait, de a zsűribe bevehetjük a nyuszit, mackót stb.
Mindkét mese eljátszása előtt bontsuk jelenetekre a történetet. Adjunk címeket az egyes je-
leneteknek.

1. jelenet: A virágok kérkedése, bemutatkozása, a verseny ötlete
2. jelenet: A szamár érkezése, döntése
3. jelenet: A virágok elégedetlensége, méltatlankodása
4. jelenet: A kisfiú érkezése, játéka, döntése
5. jelenet: A virágok kevélysége, a bogáncs kiközösítése
6. jelenet: A pillangó érkezése, bemutatkozása, felkérése
7. jelenet: Beesteledés, a bogarak érkezése, elutasításuk
8. jelenet: A pillangó visszatérése, döntése

Önálló olvasásra javasolt részlet
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Molnár Andrea: Virágverseny (részlet)
A virágok szépítkezni kezdtek. Estharmattal mosogatták szirmaikat, illegették karcsú dereku-
kat, ragyogtatták színeiket, árasztották illatukat.
A legnagyobb készülődés közepette egy sereg bogár érkezett. Fáradtak voltak, szerettek vol-
na letelepedni, egy-egy szál virágszálon lágyan ringatózni, de a virágok elzavarták őket.
– Eredjetek innen – mondták –, mi most versengünk, szépségünkkel vetélkedünk, ne csúfít-
satok el bennünket! Hessenjetek el!
Egyedül a bogáncs hívta őket:
– Gyertek, kedveskéim, foglaljatok helyet énrajtam, elfértek mindannyian.

III.1.B

Fa fölött, fa alatt... (népköltés)
Fa fölött, fa alatt két rózsa fakad.
Ez a kis barna lány egyet nekem ad.
A másikat add nekem, add nekem, mert azt nagyon szeretem.
Nem adom, nem adom, nekem nem marad.

III.1.C

Erdő mellett nem jó lakni (népköltés)
Erdő mellett nem jó lakni,
Mert sok fát kell hasogatni,
Tizenhárom ölet, meg egy felet,
Öleljen meg engem, aki szeret.



3. AZ ERDŐ LAKÓI

Játék, 
amelyben megelevenednek az erdő állatai, kiderül róluk, mit éreznek, 

hogyan mozognak, milyen hangokon szólítják egymást. Sőt! Egy interjút is 
készíthetünk a farkassal, aki minden jel szerint megette Piroskát.

KÉSZÍTETTE: CSEKEINÉ VAGÁCS ZSUZSA
PRÁCSERNÉ KÓBOR ERIKA
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MODULLEÍRÁS

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 7−8 év

IDŐKERET 90 perc, 2×45 perc

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA Beszédbátorság, a beszédkészség fejlesztése, az együttműködési 
készség fejlesztése, szerepvállalás, emberi és állati tulajdonsá-
gok párhuzamba állítása

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Szabálytudat
Az állatok jellemző tulajdonságai
Mozgások utánzása

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI 
IRÁNY

Önismereti játékok
Beszédbátorság

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: Kreativitás

Kognitív kompetencia: Nyelvi kommunikációs képesség

Szociális kompetencia: Együttélési kompetencia

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: Magyar nyelv és irodalom, Dráma és tánc, Vizuális 
kultúra

Modulokhoz: Bolyongás az erdőben, Tisztás, Erdőünnep

TÁMOGATÓ RENDSZER Az élő világ. Budapest, Elektra Kiadóház, 1997.
Ezópusz meséi. Bratislava, Alexandra Kiadó, 2000.
202 kérdés és válasz. Állatok−növények. NOVUM Kft.
Móricz Zsigmond: Állatmesék. Budapest, Papirusz Duola Kiadó, 
2003.
Népmesék az állatokról. Debrecen, Graph-art Stúdió, 2003.
Tudod-e? Érdekességek az állatvilágból. Szalay Könyvkiadó és Keres-
kedőház Kft.
Az Állat- és növénykert meglátogatása
Budapesti Mezőgazdasági Múzeum

JELMAGYARÁZAT:
: a modul írója ezen a ponton javasolja az értékelést.
Római számok (I., II., III. stb.): a fő feladat sorszáma.
Arab számok (1., 2., 3. stb.): a feladat sorszáma.
Kisbetű (a, b, c): ugyanazon feladat variációja (választható).
Nagybetű (A, B, C): a feladat differenciálása (választható).

– Időfelhasználás
– Tér-teremelrendezés
– Eszközök
– Csoportok
– A tartalommal összefüggő differenciálási javaslat
– Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok
– Speciális javaslatok a fejlesztendő kompetenciával kapcsolatban
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A modulban igény/szükség esetén az álarckészítés után ajánlott szünetet tartani.

A ládában található állatbábokat a gyerekek kézbe vehetik, megnézegethetik, a kártyákra 
azonban vigyázzunk, nehogy elkeveredjenek. Lehet a szükségesnél több kártyát is bekészíte-
ni, és a feladatoknál csak a szükségeseket kiválogatni.

A Keresd a párod c. játékban biztassuk a gyerekeket minél erősebb hangadásra és nagyobb 
mozgásra, így élvezetesebb a játék. Ha hamar párt tálalnak, újra lehet osztani a kártyákat, így 
a gyerekek többféle hangadást is kipróbálhatnak.

A CD-ről játszott állathangok keverhetők másféle zörejekkel (ajtócsapkodás, nyikorgás, kü-
lönféle hangszerek hangjai), így nehezebbé válhat az állathangok kiemelése.

A kötött mondatkezdés c. játéknál gyakori a két ellentétes jelentésű mondatkezdés, ami itt 
nem ajánlott, hiszen a gyerekek szinte biztosan szeretik az állatokat.

Az Adj hozzá egy szót! c. játékban nagyon fontos a tanítói segítségadás. Nagyobb létszám 
esetén két csoportban is mehet a játék, mert 15−20 fő esetén mindenkire csak egyszer kerülhet 
sor. Ebben az életkorban általában 10 szó megjegyzése, ismétlése várható. A második csoport 
kereshet csak erdei állatokat vagy a dzsungel állatait is. A tanító le is jegyezheti egy papírra 
vagy behajtott táblára a már említett állatneveket, majd a játék végén közösen is elolvashat-
ják, ellenőrizhetik a megoldásukat.

A Ki vagyok én? c. játékban gyűjtsünk először néhány feltehető kérdést (például: Repülök? 
Félénk vagyok?), hogy a gyerekek megértsék a játék lényegét, hogy ne a nevükre kérdezze-
nek rá! Ha valamelyik gyerek 8−10 kérdés után sem jön rá, hogy melyik állat is ő, akkor körül-
írással segítsünk neki. Semmiképp ne mondjuk meg a megoldást, mert a gyerek elvesztheti a 
játékkedvét, ez esetben sikerélménye sem lesz.

A visszahúzódó, kevésbé megnyíló gyerekeknek ne A forró szék c. játékot válasszuk, hisz 
ilyenkor egyedül ülnek a társaik előtt. 

A Gondolatkövetés c. játéknál először válasszunk jó beszédkészségű gyerekeket, hogy nyel-
vi példát kaphassanak a többiek.

A Hová tartozom? c. játék az ellentétek felismerésére is alkalmas, de nagyon jó a csoporthoz 
tartozás érzésének kialakításához is. Különösen hasznos játék visszahúzódó, magányos gye-
rek aktivizálására. Ne hagyjuk ki! A döntés indoklásánál mindenképpen pozitívan értékeljük 
azokat a gyerekeket, akik maguktól megnyilvánulnak, még ha gondolataikat nehezen, döcö-
gősen, esetleg csak szavakban fogalmazzák meg.

A szituációs játék témáját a gyerekek is kitalálhatják, de mi is adhatunk ötleteket. Ez ne-
hezebb megoldás, mint a mimetikus játék, hisz itt szöveggel kell kísérni egy-egy szerepet.  
A szövegek legyenek rövidek, szereplőnként 1−2 mondat! Lehet a csoportot a szerint is bonta-
ni, hogy ki melyik típusú előadásban vesz részt szívesebben. A tanítói segítségadás itt nagyon 
fontos! A szituációk előadása ne teljesen rögtönzés legyen, valamennyire készüljenek fel elő-
re. (Nem kell mindenkinek szerepelnie, ha nem akar.)

Az Interjú a farkassal c. szövegfeldolgozásnál valószínűsíthető, hogy mindenre nem marad 
idő! Válasszunk mi a csoport érdeklődési körének, nyelvi képességeinek függvényében, de 
ha időnk engedi, felkínálhatjuk az összes lehetőséget is, hiszen egyéni, csoportos megoldások 
egyaránt vannak a játékban!

Bábkészítés során sablon kiosztása csak differenciálásra használható, kivételes esetben al-
kalmazzuk, mert megköti a gyerek fantáziáját!
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SPECIÁLIS JAVASLATOK AZ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN 
A modulban megjelenik a szövegalkotás szóbeli és írásbeli lehetősége is, az írásbeli szövegal-
kotás a hír készítése során. 
Értékelhetjük azt, hogy a formai, tartalmi követelményeknek megfelelő a nyelvi kifejezés. 
A szóbeli szövegértés, illetve szövegalkotás értékelése a gyerekek szókincsére és szituatív be-
szédére is térjen ki.
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I.1. Ládanyitási szertartás

A ládában képeket, állatbábo-
kat, kártyákat találunk
(1’)

Értékek 
képviselete

Frontális,
Megbeszélés

Állatbábok 
a ládában, 
állatkártyák

I.2. A Keresd a párod c. játék

I.2.a Kinek a hangja?

Állatnév és állathang párosí-
tása 
(4’)

Nem nyelvi 
kommunikációs 
képesség
Rendszerező 
képesség

Egyéni problé-
mamegoldás, 
Megbeszélés

Melléklet
Magnó, CD

I.2.b Ki vagyok?

Magnóról bejátszott állathang 
és állatképszalag összekap-
csolása
(4’)

Nem nyelvi 
kommunikációs 
képesség
Rendszerező 
képesség

Egyéni problé-
mamegoldás, 
Megbeszélés

Állatkép-
szalag

Magnó, CD

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II.1. Mondd, szereted az állatokat?

Rónay György: Mondd, szere-
ted az állatokat? c. vers 1−2 vers-
szakának bemutatása 
(1’)

Nyelvi 
kommunikációs 
képesség

Frontális,
Bemutatás

A vers 
szövege,
Melléklet

II.2. Azért szeretem az állatokat, mert…

Kötött mondatkezdés c. játék
(3’)

Nyelvi 
kommunikációs 
képesség

Frontális,
Dráma

Játékleírás

II.3. Milyen állatokat ismerünk?

II.3.a Szójáték

Az Adj hozzá egy szót c. játék
(4’)

Nyelvi 
kommunikációs 
képesség

Frontális,
Dráma

Játékleírás
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II.3.b Repül

A Repül a, repül a… c. játék
(3’)

Nyelvi 
kommunikációs 
képesség
Kombinatív 
képesség

Frontális,
Dráma

Játékleírás

II.4. Találd ki!

A A Ki vagyok én c. játék
(Önmagamat keresem, kérdé-
sek segítségével)
(10’)

Nyelvi 
kommunikációs 
képesség
Logikai 
képesség

Frontális,
Dráma

Játékleírás

B A Forró szék c. játék
(Találjátok ki ti, hogy ki va-
gyok én!)
(10’)

Nyelvi 
kommunikációs 
képesség
Logikai 
képesség

Frontális,
Dráma

Játékleírás

II.5. Álarcok

Álarc készítése
(10’)

Kreativítás Egyéni,
Dráma

Kézikönyv, 
rajzos mel-
léklet

II.6. Kutassuk ki az állatok titkait!

II.6.a Titkok

Rónay György: Mondd, sze-
reted az állatokat? c. vers egy 
részletének tanítói bemutatá-
sa (3–4. versszak)
(2’)

Nyelvi 
kommunikációs 
képesség

Frontális,
Bemutatás

A vers 
szövege

II.6.b Az állatok, ha találkoznak…

Az Állókép c. játék 
(3’)

Nem nyelvi 
kommunikációs 
képesség 
Kapcsolatkezelé-
si képesség

Frontális,
Dráma

Játékleírás

II.6.c Mire gondolnak az állatok?

A Gondolatkövetés c. játék
(3’)

Nyelvi 
kommunikációs 
képesség 
Empátia

Frontális,
Dráma

Játékleírás
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II.6.d Hogyan mozognak az állatok?

Az Állj c. játék
(2’)

Nem nyelvi 
kommunikációs 
képesség 
Szabálykövetés

Frontális,
Dráma

Játékleírás

II.7. Hová tartozom?

Ellentétes tulajdonságok alap-
ján helykeresés (kicsi–nagy, 
bátor–félénk, barátságos–ba-
rát ságtalan, csúnya–szép, 
magányos–barátkozó) 
(2’)

Nyelvi 
kommunikációs 
képesség
Rendszerező 
képesség

Egyéni,
Dráma

Játékleírás

II.8. Hasonlítanak-e az emberek az állatokra?

II.8.a Szituációs játék álarcban a megadott témára

– Az erősebb és a gyengébb 
találkozása
– Egy kölyök elvesztette szü-
leit
– Csapdába kerültem!
Megbeszélés
(10’)

Nyelvi 
kommunikációs 
képesség
Nem nyelvi 
kommunikációs 
képesség
Empátia

Páros,
Dráma,
Megbeszélés

Álarc

II.8.b Mimetikus játék a megadott témára

Témák: félelem, eltévedtem, 
harc, barátkozás, szerelem
Megbeszélés
(10’)

Nem nyelvi 
kommunikációs 
képesség
Empátia

Egyéni,
Dráma,
Megbeszélés

II.9. Kié vagyok?

Melyik állathoz kapcsolható 
a következő tárgy: szemüveg, 
méz, kosár, sajt, hegedű, tojás, 
répa, hús
(1 perc)

Nyelvi 
kommunikációs 
képesség
Kombinatív 
képesség

Frontális,
Magyarázat

szemüveg, 
méz, kosár, 
sajt, hege-
dű, tojás, 
répa, hús 
képeken 
vagy szó-
kártyákon
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II.10. Romhányi József: Interjú a farkassal, aki megette Piroskát

 Tanári narráció: Az állatok 
világa, viselkedése sokszor 
nagyon hasonlít az embe-
réhez, ahogy azt az eddigi 
játékokban is tapasztalhattuk. 
Talán még állati híradójuk, 
újságaik is lehetnének!
Romhányi József: Interjú a 
farkassal, aki megette Piroskát c. 
verses meséjének meghallga-
tása CD-ről
(4’)

Nyelvi 
kommunikációs 
képesség

Frontális,
Bemutatás

CD, mese-
szöveg

II.10.a Készítsünk interjút!

Az interjú előadása: szereplők 
kiválasztása, szerepbe helyez-
kedés 
(10’)

Nyelvi 
kommunikációs 
képesség

Páros,
Csoport,
Interjúkészítés

Mikrofon

II.10.b Készítsünk hírt!

Hír készítése: humorosan−ko-
molyan (a hír tartalmi, formai 
sajátosságának megbeszélése)
(5’)

Nyelvi 
kommunikációs 
képesség

Egyéni problé-
mamegoldás

Papír, toll

II.10.c Fejezzünk ki érzelmeket

Szöveg felolvasása hangszín-
váltással
A farkas fél!
(5’)

Nyelvi 
kommunikációs 
képesség 
Empátia

Egyéni,
Bemutatás

szövege

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

Összegzés

III.1. Táncoljunk, mulassunk!

Az állatok farsangja (zenés)
Ritmikus mozgás: Állatok 
farsangja
(2’)

Kreativitás Frontális,
Tánc

CD
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MELLÉKLETEK

I. RÁHANGOLÓDÁS

I.2. A Keresd a párod c. játék
a) Állatnév és állathang párosítása. A csoportot két részre bontjuk. Az egyik fél állatneveket, 
a másik fél hangutánzó szókártyát húz magának. A játék célja, hogy a párok megtalálják egy-
mást. Tapsra, hangoztatva a neveket és a hangutánzó szavakat, keresni kezdik egymást. Ha 
megtalálták a párjukat, kézfogással megállnak. 

A játék többször ismételhető a kártyák újbóli szétosztásával.
A játék fejleszti a hallást, a hangképzést, és amellett, hogy asszociációra késztet, jó hangu-

latot teremt.
Ajánlott szókártyapárok 20 főre:
oroszlán – üvölt; kígyó – sziszeg; madár – csivitel; bagoly – huhog; medve – brummog; farkas 
– vonyít; varjú – károg; szarvas – bőg; vaddisznó – röfög; majom – makog
b) A játék célja, hogy a hallott hangokat és látott állatképeket összepárosítsák a gyerekek.
    A játék a hallást fejleszti, emellett koncentrációt, figyelmet igényel. A tanító egy állatkép-
szalagot, tollakat oszt ki a gyerekeknek. Majd magnóról (CD-ről) állathangokat játszik be, a 
gyerekek pedig hallás után beszámozzák az állatképeket.
    Nehezíthető a játék úgy, hogy az állathangok közé más hangokat, zörejeket is bejátszunk, 
de úgy is, hogy olyan állatok hangja is hallatszik, amelyeknek a képe nincs a szalagon.    

Állatképszalag



SZÖVEGÉRTÉS–SZÖVEGALKOTÁS • FÜGGÖNY MÖGÖTT VARÁZSLÁDA • 2. ÉVF. 40

II.  ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II.1.

Rónay György: Mondd, szereted az állatokat?
Mondd, szereted az állatokat?
A kutyát, macskát, csacsit, lovat
s a madarakat: a verebeket,
rigót, galambot, pintyeket,
akik a Földön veled élnek,
s bundájuk, tolluk melegében
nekik is van szívük, csak éppen
nem beszélnek?

Mondd, szereted az állatokat,
s figyelted őket néhanap:
hogy mit csinálnak, hogyan élnek,
s a maguk nyelvén mit mesélnek,
vagy miről hallgatnak, mikor
komor
csöndjükbe burkolódzva ülnek,
és titokzatos, hallgatag
külön világba merülnek?

Én szeretem az állatokat. Elnézem őket
ha játszanak, alszanak vagy tűnődnek
titkaikon és a világon. Hidd meg, barátom,
nekik is vannak titkaik,
s csak annál nehezebb talán
számukra ez a sok talány,
mert nincsenek rá szavaik.

Tégy próbát, hisz ember vagy: értsd meg
a bennük szorongó miértet;
segíts nekik, mondd ki helyettük
azt, ami ott ködlik a testük
vaksi lelkében – vidd közelebb
az állatokhoz az embereket,
hogy megértsenek végre minket.

S mi is őket, kisebb testvéreinket.

II.2. A Kötött mondatkezdés c. játék
A játék gondolkodtat, megnyilatkozásra késztet, megismerhetők belőle a gyerekek érzelmei 
is.
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A tanító által megadott mondatkezdést kell a gyerekeknek befejezni úgy, hogy az igazzá vál-
jon. Bővíthető a játék a gyerekek által ajánlott mondatkezdésekkel is.

II.3. Milyen állatokat ismerünk?

II.3.a Az Adj hozzá egy szót! c. játék
A játék lényege a memória fejlesztése, a figyelem és a szógyűjtés.
A tanító mond egy állatnevet, amit a gyereknek meg kell ismételnie, majd egy újabb állatnév-
vel bővítenie. A következő gyerek már két állatnevet ismétel, és egy harmadikat mond hozzá. 
Aki hibázik, kiesik. A győztes az, aki a legtöbb állatnevet tudja visszamondani.

II.3.b A Repül a, repül a… c. játék
A játékban fontos, nehéz feladatot kap a mesélő; mindenképp jó verbális képességekkel ren-
delkezőt válasszunk mesemondónak. A többieknél a figyelem, a koncentráció, a mozgásimi-
táció fejlődik.
Kiszámolunk egy mesélőt (a kiszámolókat lásd a gyűjteményben), a többiek körben ülnek, 
térdükön nyugvó kézzel. A mesélő középre áll, és mesélni kezd. A mesébe állatneveket sző. 
Ha olyan állat nevét említi, aki a csoportban szerepel, az feláll, és egy rá jellemző mozdulattal 
jelez, majd visszaül. Ha a mesélő olyan állatnevet említ, amelyik repülni tud, akkor a mesélő 
s vele együtt minden játékos lengeti a két karját, utánozva a madár repülését. Egyéb állatok 
nevének hallatára nem mozdulnak. A mesélő olyankor is lengetheti a kezét, ha nem madár 
vagy repülő állat nevét mondja, és fordítva: nem lengeti a kezét, ha madarat mond. Aki elvé-
ti, az feláll, féllábra áll, majd letérdel, ezután kiáll a játékból.

II.4.A Kitalálom, hogy ki is vagyok!
A játék célja, hogy minden gyerek rájöjjön arra, melyik állat neve szerepel a hátán, azaz hogy 
ki is ő.
A játék a kérdezés technikáját fejtegeti – ebben a játékban a kiegészítendő kérdések kapnak 
szerepet. A játék sikerélményhez juttat. 
A tanító a gyerekek hátára tűz egy cédulát, rajta egy-egy állat nevével, úgy, hogy senki ne 
lássa, hogy a saját hátára melyik állat neve kerül fel. A játék tapsra indul. A gyerekeknek a 
többieket kérdezve kell megfejteni a hátukon szereplő állat nevét. Rákérdezni csak a játék vé-
gén szabad, amit a tanító tapssal jelez. A gyerekek körbeülnek, és mindenki elmondja, hogy 
kinek gondolja magát. Aki eltalálta, azt tapsoljuk meg.

II.4.B A Forró szék c. játék
A játék célja most az, hogy a középen, a forró széken ülő játékosról megtudjuk, melyik állat 
bőrébe bújt.
A játék a kérdéskultúrát fejleszti úgy, hogy csak eldöntendő kérdéseket lehet feltenni. Logikai 
készséget, beszédbátorságot is fejleszt.
A termet úgy rendezzük be, hogy a középen álló széket jól körülülhessék félkörben a gyere-
kek.
Mindenki húz egy állatnévkártyát, de nem mutatja meg senkinek. Középre, a forró székbe ül-
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nek felváltva a gyerekek. A többiek a székben ülőt kérdezik, és egymás segítségével próbálják 
kitalálni, ki is az illető. Nehezíthető a játék úgy, hogy csak igen–nem szavakkal válaszolhat a 
széken ülő. 

II.6. Kutassuk ki az állatok titkait!

II.6.b Az Állókép c. játék
A játék célja egy kép készítése, amiből kitűnik a képen szereplő állatok közötti érzelmi viszo-
nyulás.
A gyerekek csoportokat alkotnak, és a nekik megfelelő állat érzelmeit tükrözve egyenként 
állnak be a képbe. A beállási sorrendet egyikük, a fotós határozza meg. Minden gyerek vegye 
fel az általa megformált állat jellemző testtartását, ha nem álarcban készül a kép, akkor a mi-
mikáját is. Az irányítás történhet érintéssel, szavakkal (nehezítve utasításokkal)!
A játék együttműködésre késztet, és testérzékelést fejleszt.

II.6.c A Gondolatkövetés c. játék
A játék célja, hogy a gyerekek beleéljék magukat a társuk állatszerepébe, és megfogalmazzák, 
hogy mire is gondolhat a társuk az adott szituációban.
A játék beleélő képességet, lényegre törő mondatalkotási készséget fejleszt. Társismeretet fel-
tételez.
Az egyik állóképből kilépő játékos a másik állóképbe belép, majd az egyik állatalak mögé 
lép, és annak vállát megérintve ki kell mondani, hogy mit gondolhat az állatfigura az adott 
szituációban. Ezután a megérintett, kihangosított állatfigura is kimondja a gondolatát, megfo-
galmazza egy mondatban.
Kicsiknek a tömör megfogalmazás még nehezen mehet. 
 

II.6.d Az Állj! c. játék
A játék mozgáskoordinációt, utánzóképességet, térérzékelést, figyelmet fejleszt.
Célja, hogy a gyerekek minél élethűbben utánozzák az állatok mozgását.
A gyerekek adott jelre (tapsra, zenei indítással) az általuk megformált állat mozgását utánoz-
zák, majd egy másik jelre (tapsra, zene leállítására) megmerevednek. Újabb jelre törekedje-
nek a tér minél jobb kitöltésére. A következő jel ismét a mozgás utánzására szólít fel, és így 
tovább.

II.7. A Hová tartozom? c. játék
A játék célja az, hogy a gyerekek képesek legyenek magukat, illetve az általuk alakított állatot 
besorolni valamelyik kategóriába, egyértelműen dönteni két választási lehetőség között, és 
arra is, hogy döntésüket indokolni tudják.
A tanár mond egy tulajdonságot, aminek az ellentétét a gyerekeknek meg kell nevezniük. 
Ezután a tanár kinevezi a terem két ellentétes sarkát a két tulajdonságnak, és a gyerekek, 
miután eldöntötték, hova tartoznak, a megfelelő sarokba állnak. Néhány gyerek indokolja 
döntését, majd mindannyian a terem közepére állnak. A játék egy új tulajdonság megneve-
zésével folytatódik.
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II.10.   
Romhányi József: Interjú a farkassal, aki állítólag megette Piroskát
Az Új Bárány riportere felkereste Ordast.
Interjút kér. Én leközlöm. Olvasd.
– Igaz volna ama vád,
hogy Ön orvul elfogyasztott egy egész nyers
nagymamát?
– Egy nagymamát? Egy grammot se!
Ez az egész csak Grimm-mese!
– Hogy Piroskát Ön falta fel, talán az is hamis
vád?
Nem hagyott meg belőle mást, csak egy fél pár
harisnyát!
– Hogy én őt ruhástul? Mit ki nem eszeltek!
Én még az almát is hámozva eszem meg.
– Furcsa, hogy a kunyhóban, hol megevődtek
mindketten,
mégis piros farkasnyálnyom díszeleg a parketten.
– Az úgy történt, hogy ők aznap meghívtak
a viskóba.
Nagyon finom uzsonna volt, szamóca
és piskóta,
s mivelhogy én evés közben állandóan
vicsorgok,
a vérveres szamócalé a pofámból kicsorgott.
– Én úgy tudtam, Önnél szabály,
hogy csak friss húsárut zabál.
– Kacsa! Füvet rágok lomhán legelészve,
zsengét, hogy a gyenge gyomrom megeméssze.
– És meddig lesz Önnél a juhhús is tiltva?
– Eddig! De erről már nem írhatsz, te birka!

Interjú a farkassal, aki állítólag megette Piroskát (Előadja: Rudolf Péter)
Meseház CD: Mesés versek és dalok

CD: Kaláka Együttes: Nálatok laknak-e állatok? Maszkabál

Meseház: Koltai–Pogány J.: Versek, dalok az állatokról

Kiszámoló
Macska, macska,
Csacska macska,
Fürge, mint a kis halacska.
Ide fut, oda fut,
Megpihenni sose tud.
Peti, Kati, hű, de nézi, 
Fusson, aki utoléri. Fuss!!!



4. A FÖLD KINCSEI

Játék,
amelyben arannyal, ezüsttel, rézzel zenélünk, szénnel rajzolunk,  

sőt gyémántot is készítünk, s kiderül az is, miért drágább néha a falevél,  
mint a legdrágább arany.

KÉSZÍTETTE: CSEKEINÉ VAGÁCS ZSUZSA
PRÁCSERNÉ KÓBOR ERIKA
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MODULLEÍRÁS

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 7−8 év

IDŐKERET 90 perc, 2 × 45 perc

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA Ismeretterjesztő szöveg és szépirodalmi szöveg feldolgozása, 
analízis-szintézis

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Gyermekjáték ismerete
Hallás utáni szövegértés

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI 
IRÁNY

Együttműködés
Ismeretközlő szöveg sajátosságainak felismerése

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: Kreativitás

Kognitív kompetencia: Nem nyelvi kommunikációs képesség

Szociális kompetencia: Együttműködési képesség

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: Ember- és társadalomismeret, Magyar nyelv és iro-
dalom, Művészetek, dráma, tánc

Modulokhoz: Bolyongás az erdőben, Barlang, tűz, víz, Titkok, 
kincsek, Félelem 

TÁMOGATÓ RENDSZER A Természettudományi Múzeum kiállításai
Ablak a világra. A Föld. 2004, Novum Kiadó, 2004.
Bognár László: Ásványhatározó. Budapest, Gondolat Kiadó, 1987.
Tények tárháza. Readers’ Digest Kiadó

JELMAGYARÁZAT:
: a modul írója ezen a ponton javasolja az értékelést.
Római számok (I., II., III. stb.): a fő feladat sorszáma.
Arab számok (1., 2., 3. stb.): a feladat sorszáma.
Kisbetű (a, b, c): ugyanazon feladat variációja (választható).
Nagybetű (A, B, C): a feladat differenciálása (választható).

– Időfelhasználás
– Tér-teremelrendezés
– Eszközök
– Csoportok
– A tartalommal összefüggő differenciálási javaslat
– Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok
– Speciális javaslatok a fejlesztendő kompetenciával kapcsolatban
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS 
A modul szükség/igény szerint a 8. pontban bontható.

Az iskolák földrajzi szertárában fellelhető kőzet- és ásványgyűjtemény, valamint a kémia-
szertár fémbemutató ábrái nagy segítségünkre lesznek ezen a foglalkozáson. Ha nem tudjuk 
megszerezni őket, a foglalkozás akkor is megtartható, de színesebb, gyermekközelibb, látvá-
nyosabb lenne ezek segítségével.

A modul az ismeretterjesztő szövegeket játékos formában dolgozza fel. Ezek a szövegek 
nem állnak messze a gyerekektől, sokuknak lehet erről a témáról könyve vagy ásványgyűjte-
ménye. Ezeket el is hozhatják bemutatni. Előre megmondhatjuk a foglalkozás témáit. Ilyen-
kor elkalandozhatunk a lelőhelyek felé, de kötetlen beszélgetés is kialakulhat. Ez nem baj, sőt 
nagyon jó, csak ügyesen kanyarodjunk majd vissza az általunk eltervezett játékokhoz.

A szövegek értelmezésekor nem a pontos szóhasználat, hanem a megértés a fontos. Ezt 
játékos formában, párosítással, szoboralkotással ellenőrizhetjük.

Az összegzésben két teljesen különböző befejezés szerepel. A kettő közül a választást igazá-
ból az óra menete döntené el (mire marad idő), de a legjobb megoldás az lenne, ha mindkettőt 
beépítenénk a foglalkozásba.

SPECIÁLIS JAVASLATOK AZ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN 
„A mi erdőnk” című közös rajz értékelésére, megbeszélésére igyekezzünk időt szakítani. Mi-
ért jó, hogy különbözőek a fák? Miért ilyen fát rajzoltál? Hasonlít-e az általad rajzolt fa rád? 
A Kalóz és a Rabló c. játékoknál a csönd és annak megtartása nagyon fontos, mindenképpen 
beszéljünk arról, hogy sikerült-e megoldani, és ha nem, mi okozhatta.  
A hallott szöveg megértését a legjobban a szoborjáték során mérhetjük fel. A dramatizálásnál 
a beszédbátorság mellett a visszaemlékező képesség nagyon jól értékelhető, mivel a szöveg 
itt, a modul elején hangzott el.
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I.1. Beszédgyakorlat

I.1.a Légzőgyakorlat

„S hang”
(2’)

Nyelvi normatív 
és nyelvi korrek-
ciós képesség

Frontális, 
Bemutatás

A vers 
szövege

I.1.b Ajakartikuláció

„Cs hangra”
(2’)

Nyelvi normatív 
és nyelvi korrek-
ciós képesség

Frontális,
Bemutatás

Tábla, kréta
Ritmus-
hangszerek

I.1.c Hangerőváltás

Ugyanaz a mondóka hang-
erőváltással
(2’)

Nyelvi normatív 
és nyelvi korrek-
ciós képesség
Nyelvi kommu-
nikációs képes-
ségek

Frontális, 
Bemutatás

I.2. Játsszunk!

Csön-csön gyűrű c. játék
(4’)

Nyelvi 
kommunikációs 
képességek 
Szabálykövetés

Frontális,
Játék

2 gyűrű Játékleírás

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II.1. Ládanyitási szertartás

A ládában egy zsák tele kü-
lönböző tárgyakkal, ércek-
kel, fémekkel, ásványokkal, 
szövegekkel; ismeretterjesztő 
szöveg: Jókai Mór: Fekete gyé-
mántok
(1’)

Értékek 
képviselete

Frontális,
Megbeszélés

A láda alap-
anyagai, 
Melléklet
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II.2

II.2.a Miből készülhettem?

 A zsákból tárgyak húzása: 
papír, kulcs, gyűrű, könyv, 
ceruza, szög, kalapács, kendő, 
nejlonzacskó, papír, gumi, 
üdítős doboz, zokni stb.
(5’)

Nyelvi 
kommunikációs 
képesség
Kombinatív 
képesség

Frontális,
Dráma

Játékleírás, 
papír, kulcs, 
gyűrű, 
könyv, ce-
ruza, szög, 
kalapács, 
kendő, nej-
lonzacskó, 
gumi, üdí-
tős doboz, 
zokni, zsák

II.2.b A Jut eszembe c. játék

 A gyerekek által kihúzott 
tárgyak segítségével
(5’)

Nyelvi 
kommunikációs 
képesség
Konvertáló 
képesség

Egyéni,
Dráma

Játékleírás

II.3. Mesehallgatás

Tanári narráció: Hallgassatok 
meg egy mesét! Tordon Ákos: 
Az erdő és az őz c. szöveg be-
mutatása
(3’)

Nyelvi 
kommunikációs 
képesség

Frontális,
Bemutatás

Meseszöveg

II.4. Keress meg!

Válasszuk ki azokat a fémeket 
a Varázsládából, amelyekkel 
találkoztunk a mesében!
(1’)

Kombinatív 
képesség

Frontális,
Vita,
Megbeszélés

Fémek

II.5. Párkereső játék

Ismeretterjesztő szövegek 
párosítása a fémekkel
(2’)

Nyelvi 
kommunikációs 
képesség
Rendszerező 
képesség

Frontális,
Vita,
Megbeszélés

Ismeret-
terjesztő 
szövegek
Fémek
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II.6. A gyémánt

II.6.a Akasztófa játék

A gyémánt szó a megfejtés
(1’)

Nyelvi 
kommunikációs 
képesség
Logikai 
képesség

Frontális prob-
lémamegoldás, 
Kérdésfeltevés

Játékleírás, 
Csomago-
lópapír, 
filctoll

II.6.b A gyémántról szóló ismeretterjesztő szöveg tanulói bemutatása

A gyémántról egy önálló 
mondat megfogalmazása, 
leírása
(3’)

Nyelvi 
kommunikációs 
képesség
Rendszerező 
képesség

Egyéni problé-
mamegoldás

Az ismeret-
terjesztő 
szövegek

II.7. Szoborjáték

A gyémánt készítése „önma-
gunkból”, az ismeretterjesztő 
szövegnek megfelelően
(7’)

Logikai képes-
ség 
Kapcsolatkezelé-
si képesség 
Szabálykövetés

Frontális,
Dráma

Játékleírás

Ajánlott órabontás

II.8. A szén

II.8.a Jókai Mór: Fekete gyémántok

Rövid részlet a regényből a 
szénről (tanítói bemutatás)
(1’)

Nyelvi 
kommunikációs 
képesség

Frontális,
Bemutatás

Szöveg,
Szöveg-
gyûjtemény

II.8.b Keresd a szenet!

A szén kiválasztása a kőzetek 
közül
(1’)

Logikai 
képesség

Egyéni,
Magyarázat

II.9. Közös rajz készítése szénnel

A mi erdőnk
Mindenki egy fát rajzolhat.
(5’)

Kreativitás 
Szabálykövetés

Egyéni,
Rajz

Szén Csomagoló-
papír

II.10. Szerezz magadnak kincset!

A kalóz kincse – játék
(5’)

Nem nyelvi 
kommunikációs 
képesség 
Szabálykövetés

Frontális,
Dráma

Játékleírás
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II.11. Rabolj magadnak kincset!

A Rabló c. játék
(5’)

Nem nyelvi 
kommunikációs 
képesség 
Szabálykövetés

Frontális,
Dráma

Játékleírás

II.12. Ki vagyok én, ha így használhatsz?

Mimetikus játék: egy zsákból 
tárgyakat húzunk ki, majd 
bemutatjuk, mire lehet hasz-
nálni – némajátékkal vagy 
rajzzal, az Activity játék min-
tájára
(5’)

Nem nyelvi 
kommunikációs 
képesség
Önkifejezési 
készség

Egyéni,
Frontális,
Dráma

Filcek, 
csomagoló-
papír vagy 
tábla, kréta

Zsák, tet-
szőleges 
tárgyak

II.13. Ha megmozdul a föld

Földrengés – játék
(5’)

Tolerancia
Szabálykövetés

Frontális,
Dráma

Játékleírás

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III.1. Bábjáték

 A mese dramatizálása
– az erdők megjelenítése 
(kézre húzható falevelek 
készítése zsírkrétával, átszí-
nezéssel) 
– szerepek kiosztása
– falevelekből ragasztással 
őzbáb készítése
– dramatizálás
(25’)

Nyelvi 
kommunikációs 
képesség
Kreativitás 
Önkifejezési 
készség

Csoport,
Dráma

Papírlapok, 
rajzlapok, 
zsírkréta, 
ragasztó, 
falevelek

Melléklet
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MELLÉKLETEK 
 
I. RÁHANGOLÓDÁS

I.1.a
Ess, esõ hevesen,
nõjön a fû kedvesen,
fényesedjék a faág,
mosolyogjon a világ.
(népköltés)

I.1.b Weöres Sándor: Olvadás 
Csipp,
Csepp,
Egy csepp,
Öt csepp
Meg tíz;
Olvad a jégcsap,
Csepereg a víz.

I.2. A Csön-csön gyűrű c. játék
A játék fejleszti a figyelmet, a koncentrációt, és játékhangulatot teremt.
A játék célja, hogy a gyűrűt mielőbb továbbadva minél tovább játékban maradhasson a játé-
kos.
A gyerekek törökülésben kört alakítanak. Két gyűrűt elrejtünk két gyerek kezében, akik az 
éneklés elkezdésekor azonos irányban továbbadják őket. Amikor az ének véget ér, az, akinél 
a gyűrű marad, kiesik a játékból.
Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a gyűrűket sem dobni, sem kiejteni a kézből nem szabad, 
ilyenkor a hibázó játékoshoz kerül újból a gyűrű.

II. Az új tartalom feldolgozása

II.2.a A Miből készülhettem? c. játék
A játék beindítja a fantáziát, beszédre, megnyilatkozásra késztet, a figyelmet is fejleszti.
A játék célja, hogy a gyerekek ismeretanyagukat felhasználva minél pontosabban megnevez-
zék egy-egy tárgy anyagát, s ezáltal a többi gyerek ismeretét is bővítsék.
A játék résztvevői körben ülnek. A kezdő ember húz egy tárgyat a zsákból, megnevezi, majd 
megmondja, miből készült. A következő játékosnak el kell ismételnie, amit az előző mon-
dott, majd húzni egy tárgyat. Ő is elmondja, mit húzott, miből készült a tárgy. Ez így megy 
tovább.
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II.2.b A Jut eszembe c. játék
A játék beindítja a gondolkodást, a fantáziát, és megnyilatkozásra késztet. Egymásra figyelést 
is feltételez.
A játék célja, hogy minél gyorsabban, érdekesebben, változatosabban fogalmazzák meg gon-
dolataikat a gyerekek. 
A kezdő játékos kihúz egy tárgyat a zsákból, és ami először jut eszébe a tárgyról, azt egy mon-
datban megfogalmazza. A következő játékosnak erről a mondatról kell egy újabb mondatot 
megfogalmaznia. A harmadik újra húz a zsákból egy tárgyat, majd mond egy mondatot, és 
így folytatódik tovább a játék.

II.3. Mesehallgatás

Tordon Ákos: Az erdő és az őz

Volt egyszer egy csengő-bongó rézerdő. A rézerdőben rézfüvet legelészett egy rézszőrű őzi-
ke.
– Hallod-e, te rézszőrű őzike – szólította meg a rézlevelű galagonyabokor –, miért éred be réz-
fűvel, amikor a csengve-csengő, bongva-bongó ezüsterdőben ezüstfűvel lakhatnál jól?
– Igazat mondasz, rézlevelű galagonyabokor! – kapta fel a fejét a rézszőrű őzike. – Bizony, 
ostoba lennék, ha nem fogadnám meg a tanácsodat!
S azzal egyenest az ezüsterdőbe iramodott.
Ezüstfüvet legelt, rézszőrét hullatta, ezüst nőtt a helyébe, s amikor újra legelészni kezdett, 
megszólította az ezüstlevelű galagonyabokor:
– Hallod-e, te ezüstszőrű őzike, miért éred be ezüstfűvel, amikor a csengve-csengő, zengve-
zengő aranyerdőben aranyfűvel lakhatnál jól?!
– Igazat mondasz, ezüstlevelű galagonyabokor! – kapta fel a fejét az ezüstszőrű őzike. – Bi-
zony, ostoba lennék, ha nem fogadnám meg a tanácsodat!
S azzal egyenest az aranyerdőbe iramodott.
Aranyfüvet legelt, ezüstszőrét hullatta, arany nőtt a helyébe, s amikor újra legelészni kezdett, 
így szólt hozzá az aranylevelű galagonyabokor:
– Hallod-e, te aranyszőrű őzike, miért éred be aranyfűvel, amikor a madárfüttyös zöld erdő-
ben zöld fűvel lakhatnál jól?
– Igazad van, aranylevelű galagonyabokor – kapta fel a fejét az aranyszőrű őzike. – De merre 
lelem a madárfüttyös zöld erdőt?!
Az aranylevelű galagonyabokor megrázta aranyágát:
– Nem tudom. De ha keresni fogod, bizonyosan megtalálod.
Ettől kezdve megkeseredett az aranyfű az őzike szájában. A zöld fűre vágyott, s ezért jár-
tában-keltében, hegynek föl, völgynek le, egyre csak a madárfüttyös zöld erdőt kereste. De 
madárfütty helyett mindenütt csak az aranylevelek hol hangosabb, hol halkabb csilingelését 
hallotta.
A világban hamarosan híre kelt az aranyszőrű őzikének. A földkerekség minden tájáról űző-
be vették a leghíresebb vadászok.
– Rejts el, erdő, aranyerdő! Rejts el engem! – rimánkodott az aranyszőrű őzike.
De az aranyerdő nem rejtette el.
Vad iramban, akárha szárnya nőtt volna, szinte repülve menekült az ezüsterdőbe. Aranyszőre 
csillogott-villogott az ezüstfák között.
– Rejts el, erdő, ezüsterdő! Rejts el engem! – rimánkodott.
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De az ezüsterdő sem rejtette el.
Vad iramban, akárha szárnya nőtt volna, szinte repülve menekült a rézerdőbe. Aranyszőre a 
napnál is jobban ragyogott a réztörzsű fák között.
– Rejts el, erdő, rézerdő! Kérlek, rejts el engem! – rimánkodott kétségbeesetten, de a rézerdő 
sem rejtette el.
Vad iramban, akárha szárnya nőtt volna, szinte repülve menekült tovább a rézerdőből. A va-
dászkedv-sarkallta, híres nagy vadászok sebes paripáikon nyargaltak utána gyors lábú ko-
póik seregével. Űzték éjjel és nappal, kegyetlen, halálos hajszába, megállás nélkül, pihenés 
nélkül, kopár és ijesztő tájakon át. Nem volt se szeri, se száma a körülötte surrogva szálló 
kilőtt nyílvesszőknek…
Aztán egyszer újból erdőben jártak. Ebben az erdőben zöld volt a lomb és zöld volt a fű.
– Ments meg, zöld erdő! Rejts el engem! – kérte kétségbeesetten a majdnem halálra űzött, 
kimerült őz.
A zöld erdő ekkor kinyújtotta százezer ágkarját: a vadászok, lovak és ebek megtorpantak a 
rengetegben. Nem vezetett ösvény, csapás. Nem volt több nyom. Nem volt más, csak az ősva-
don.
A kis őz megmenekedett. Aranyos szőre rozsdabarna lett, zöld füvet legelt, és a zöld erdő 
rejtekén élt, madárdalt hallgatott, és soha többé nem vágyott el onnan. Ma is ott él, és ott fog 
élni, amíg csak erdő és őz lesz a földön.

(Tordon Ákos: Az erdő és az őz. – Mondd? Szereted az állatokat? Palatinus Kiadó, 2004.)

II.6.b Ismeretterjesztő szövegek:
Arany: 
Sárga színű, puha, jól nyújtható fém. Igen vékony lemezeket lehet belőle készíteni. Kis 
igénybevételtől is tartósan deformálódik. Különböző kőzetekkel keveredve, ércként fordul 
elő a természetben. Dísztárgyakat, ékszereket készítenek belőle. A fém aranytartalmát kará-
tokban szokták megadni. A legtisztább aranyat 24 karáttal jelölik. Nagyon értékes, gazdag-
sági szimbólumként is használják.

Ezüst: 
Fehér színű, nagyon vékony rétegben kék színnel áttetsző. Jól nyújtható és megmunkálható. 
Már az ókorban is ismerték. Barnulásra hajlamos. Kis mennyiségben elemi állapotban is 
előfordul, de leginkább érceiben. Ékszereket, kémiai és orvosi műszereket készítenek belőle. 

Réz: 
Vörös színű, igen vékony rétegben áttetsző kékeszöld. Nedves levegőn zöld színű réteg 
képződik a felületén. Előfordulása természetes állapotban is gyakori. Ipari előállítása kohás-
zati úton történik. Több ezer éve ismerik. Az emberiség első nagy korszakát is róla nevezték 
el réz-, ill. bronzkorszaknak. Felhasználási területe az elektronika, továbbá tekercsek, csövek, 
valamint tetőborítások készülnek belőle.

Gyémánt: 
A szén szabályos rendszerben kristályosodó változata. Kristályai rendszerint oktaéderek, azaz 
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nyolcszögűek. Kristályrácsában minden szénatomhoz négy szénatom kapcsolódik. Átlátszó, 
áttetsző, de szennyeződésektől lehet színtelen, sárga vagy zöld. A legértékesebb drágakő.

II.7. Szoborjáték
A játék együttműködést, fantáziát fejleszt. A játék nem könnyű, célja nem a tökéletes gyé-
mántforma létrehozása, sokkal inkább az, hogy a megszerzett ismeretanyag alapján, játéko-
san, felnagyítva próbáljuk megjeleníteni a megismert szerkezetet. Az ismeretterjesztő szö-
vegből megismerhették a gyerekek, hogy a gyémánt szerkezetileg hogyan épül fel, ebből a 
gyémántalkotásnál a lényeg, hogy minden gyereknek négy (négy szénatom) gyerekhez kell 
kapcsolódnia, tetszőleges érintkezési ponton. Minden gyerek legfeljebb csak négy ponton 
érintkezhet más gyerekkel.
A szobrot a gyerekek saját testükből formálják. A szoborkészítést két gyerek kezdi, majd 
egyesével kapcsolódnak hozzájuk a többiek. Minden gyerek maga dönti el, hogy hogyan, 
melyik irányban formálja tovább a szobrot, természetesen arra ügyelve, hogy a gyémántnak 
megfelelően 4−4 gyerek kapcsolódjon össze. Nem biztos, hogy sikerül tökéletes gyémántmo-
dult létrehozni, ilyenkor beszéljük meg, hogy miért nem működik (kevesen vagyunk, fekvő 
helyzetben lehetne csak továbbalkotni stb.). Bárki felvehet bármilyen testtartást. Jó, ha egy kis 
szöveges magyarázatot fűz hozzá.

II.8.a Jókai Mór: Fekete gyémántok
„A kőszén mozgatja a világot. A gyors haladás lelke őtőle jön; vasút, gőzhajó tőle kölcsönzi 
csodaerejét; minden gép, mely alkot, teremt, a kőszén által él; ez teszi lakhatóvá a mindin-
kább elhidegülő földet; ez ad éjjeli fényt a világvárosoknak; ez az országok kincse, a föld 
utolsó adománya az emberiségnek.
Azért a neve »fekete gyémánt«.” 

(Jókai Mór: Fekete gyémántok c. regényéből rövid részlet a szénről, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1984.) 

II.10. A Kalóz kincse c. játék
A játék hallásérzékelést, koncentrációt fejleszt.
A játékosok körben ülnek, középen a kalóz (csukott szemmel). A kalóz előtt néhány aprópénz 
van, ezek a kincsei. Valaki odalopakodik nesztelenül, csendben, és megpróbálja megszerezni 
– észrevétlenül – a kalóz kincsét. Ha sikerül neki (vagyis nem fogja meg a csukott szemű ka-
lóz), akkor ő lesz az új kalóz – ellenkező esetben másvalaki próbálkozhat.
Mint a többi hallásérzékelést (is) fejlesztő játéknál, zavaróak lehetnek a külső zajok, csendre 
van szükség.

II.11. A Rabló c. játék
A játék a többirányú figyelmet, koncentrálást fejleszti.
Kijelölünk egy területet (körülhatároljuk madzaggal, kötéllel vagy, ahol lehet, krétával meg-
rajzoljuk), egy kb. két, két és fél méter átmérőjű kört. Ebben a körben áll és vigyáz a kincseire 
az őr. A többi játékos – anélkül, hogy beléphetne a lezárt területre – igyekszik minél több tár-
gyat megszerezni. Egyszerre több játékos is támadhat, tehetik ezt bármely irányból. Akit az 
őr megérint, az kiesett. A játék nyertese az, aki a legtöbb tárgyat elrabolta.
15−20 kisebb (egyébként tetszőleges formájú) tárgy, valamint madzag, kötél vagy kréta szük-
séges a játékhoz.
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II.13. A Földrengés c. játék
A játék oldja a feszültséget, miközben figyelmet igényel.
A „kimaradásra” épülő játékok egyike. A játékosok szemben ülnek egymással, két sorban. 
A két széksor között kb. három méter távolság legyen. Középen fel s alá sétál egy játékos, 
majd hirtelen elkiáltja magát: „Földrengés!”. Ekkor az egymással szemben ülőknek helyet 
kell cserélniük. Egyvalaki azonban kimarad, mivel a középső játékos is igyekszik elfoglalni 
egy helyet. A kimaradó kerül középre.

III.1. Bábjáték

Tordon Ákos: Az erdő és az őz c. mese jelenetrendjéhez
1. jelenet – lehetne szimultán, azaz egyidejűleg

   rézerdő
3 helyszín  ezüsterdő
   aranyerdő

Megszólalnak az erdők hangjai, esetleg kánon formájában, hisz a mese szerint is szinte egy-
formák ezek az erdők, ötlet: „réz–ezüst–arany”-tárgyak, koccanáshangok, ritmusok stb.

2. jelenet – A rézőz és a réz galagonyabokor találkozása

3. jelenet – A rézőz menekülése, átalakulása ezüstőzzé

4. jelenet – Az ezüstőz találkozása az ezüstlevelű galagonyabokorral

5. jelenet – Az ezüstőz menekülése, átalakulása aranyőzzé

6. jelenet – Az aranyőz találkozása az aranylevelű galagonyabokorral

7. jelenet – A vadászok érkezése  üldözés

8. jelenet –  Az őz menekülése  az előző jelenetek visszafelé játszódnak (5., 3.). Az őz nem 
lel rejtekhelyet

9. jelenet –  A zöld erdő születése  mindenben különbözik a réz-, ezüst, -aranyerdőktől  
„valódi”, füttyös-dalos, illatos erdő

10. jelenet – Az őz a zöld erdőbe érkezik  menedéket kér  kap

11.  jelenet – A vadászok érkezése  az erdő védő-óvó átalakulása

12. jelenet –  Az őz és az erdő – idilli kép. Javaslat: a réz, ezüst, arany őzbáb szoborszerűbb, ke-
vésbé mozgékony, míg a „valós” őz figurája jól animálható, finom mozdulatokra 
képes bábu legyen.

Mivel ennek a mesének bábos feldolgozása sokkal több időt igényel, mint 25 perc, ezért csak 
néhány jelenet megjelenítését javasoljuk.



5. A BARLANG VÉDELMÉBEN

Játék, 
amelyben egy izgalmas barlangtúrán vehetünk részt,  

s bizony közben érzékszerveink gyakran megcsalnak bennünket!

KÉSZÍTETTE: CSEKEINÉ VAGÁCS ZSUZSA
PRÁCSERNÉ KÓBOR ERIKA
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MODULLEÍRÁS

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 7−8 év

IDŐKERET 90 perc, 2×45 perc

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA Nyelvi formáló képesség fejlesztése, spontán szövegalkotás fej-
lesztése, árnyjáték segítségével

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Síkbáb készítése
Hallás utáni szövegértés, a hallott szöveg kódolása

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI 
IRÁNY

Legyenek képesek a gyerekek rövidebb-hosszabb jeleneteket 
bábbal vagy drámajátékkal – egymásra is figyelve – előadni

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: Kreativitás

Kognitív kompetencia: Nyelvi és nem nyelvi kommunikációs 
képességek

Szociális kompetencia: Együttműködési képesség

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: Magyar nyelv és irodalom, Dráma és tánc, Vizuális 
kultúra

Modulokhoz: Ércek, fémek, ásványok, Titkok, kincsek, Félelem

TÁMOGATÓ RENDSZER A sport és az emberi test. Clementoni társasjáték.
A világ és az ember. Hogyan él az ősember? c. fejezet
Az emberi test. Tudakoló. Budapest, Tessloff és Babilon Kiadó, 
2001.
Emberi test. Tudorka könyvek. Graph-Art Stúdió Kft., 2000.
Emberi test gyerekeknek. Scolar kalauz. Budapest, Scolar Kiadó, 
2002.
Tudomány és játék. Clementoni társasjáték.

JELMAGYARÁZAT:
: a modul írója ezen a ponton javasolja az értékelést.
Római számok (I., II., III. stb.): a fő feladat sorszáma.
Arab számok (1., 2., 3. stb.): a feladat sorszáma.
Kisbetű (a, b, c): ugyanazon feladat variációja (választható).
Nagybetű (A, B, C): a feladat differenciálása (választható).

– Időfelhasználás
– Tér-teremelrendezés
– Eszközök
– Csoportok
– A tartalommal összefüggő differenciálási javaslat
– Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok
– Speciális javaslatok a fejlesztendő kompetenciával kapcsolatban
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A modul a 7.a pontnál bontható, ilyenkor a következő foglalkozást a varázsmondóka felidé-
zésével kezdjük!

A modulban az érzékeléssel, az érzékszervek fontosságával foglalkozunk.
A légzőgyakorlat elvégzésénél hívjuk fel a figyelmet arra, hogy minél hosszabb ideig tart-

son a levegő kifújása. Akinek elfogyott a levegője, ne kezdje újra, várja meg, amíg mindenki 
befejezte az adott gyakorlatot. A gyertyás gyakorlatnál az a cél, hogy úgy sikerüljön kifújni 
rá a levegőt, hogy ne aludjon el a gyertya. A gyertyagyújtás veszélyeit beszéljük meg a gye-
rekekkel, nem baj, ha ilyenkor kicsit elkalandozunk a témától. Visszakanyarodva aztán újból 
végezzünk el egy légzőgyakorlatot. 

A meseolvasáskor a bábot csak akkor vegyük elő, amikor a történetben megszólal az öreg-
ember, s a mese felolvasását követő rajzkészítést, illetve mondatbefejezést is e báb segítségé-
vel végezzük!

A tárgyak válogatásánál szükség lehet kis segítségre, ilyenkor se mondjunk azonban konk-
rét dolgokat, csak kérdések segítségével irányítsunk. Itt leginkább az időelcsúszás miatt kell 
majd beavatkoznunk.

Az érzékelős feladatok közül úgy válogassunk, hogy minden érzékszerv működésének 
megtapasztaltatására jusson idő. Fontos, hogy a játékok során tapasztaltakat beszéljük meg, 
nevesítsük az érzelmeket, érzéseket.

A vakvezetős játéknál a különböző talajformán járkálást javasoljuk leginkább, bár ez némi 
előkészületet igényel. A gyerekeket is bevonhatjuk a gyűjtésbe, hozzanak minél többféle 
anyagot. Ha sokféle összegyűlt, közösen is végezhetjük az előkészítést.

Az árnyjátéknál minél nagyobb fehér falfelületre van szükség, de jó megoldás a láda segítsé-
gével kialakított paraván is. Fontos, hogy minden gyerek először szabadon próbálkozhasson, 
játszhasson. 

Ha a félelemcseppek bábos megjelenítése nehéznek bizonyul, akkor helyettesíthető a kö-
vetkező játékkal: egy önként vállalkozó gyereknek a báb mozgatásával kell reagálnia a többi-
ek által keltett külső zajokra. Érzelmeit, reakcióit hangadásokkal is kísérje.

SPECIÁLIS JAVASLATOK AZ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN 
A félelemcseppek készítésekor értékeljük a rövid, tömör írásbeli megfogalmazást, illetve azt 
külön dicsérjük és emeljük ki, aki szóban is összefoglalja saját félelmeit. Beszélni róluk, elját-
szani vagy vállalni őket nagyon nehéz. Ez az értékelőtől, illetve vezetőtől nagyfokú empátiát 
igényel. Beszéljünk azokról a tárgyakról is, amelyeket a gyerekek kiválasztanak, dicsérjük 
meg a jó indokokat.
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I.1. Játék a tűzzel

A Tüzet viszek, lángot viszek 
című népi játék
(5’)

Nyelvi 
kommunikációs 
képesség

Frontális,
Dráma

Kendő Játékleírás 
A dal szö-
vege

I.2. A Tűz, víz, menedék c. játék

A Tűz, víz, repülő c. játék min-
tájára
(3’)

Nem nyelvi 
kommunikációs 
képesség 
Szabálykövetés

Frontális,
Dráma

Játékleírás

I.3. Légzőgyakorlat gyertyával

I.3.a Gyertyagyújtás és elfújás

Igazi gyertyával
(5’)

Nyelvi normatív 
és nyelvi korrek-
ciós képesség

Egyéni,
Dráma

Gyertyák, 
gyufa

I.3.b Ujjunk a gyertya

Ujjunk és kezünk segítségé-
vel megformált gyertyával, 
némajátékkal
(5’)

Nyelvi normatív 
és nyelvi korrek-
ciós képesség

Egyéni,
Dráma

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II.1. Ládanyitási szertartás

A láda nyitásakor hullámpa-
pírt, varázslóbábot, sokféle 
tárgyat (lámpa, gyertya, gyu-
fa, kés, madzag, kulacs, élel-
miszertartó, tükör, rúzs, ka-
lap, ceruza, fésű, papír, játék, 
fénykép, cumi, óra, nyaklánc, 
radír, lábos, főzőkanál stb.) 
találunk.
(2’)

Értékek 
képviselete

Frontális,
Dráma,
Megbeszélés

hullámpa- 
pír, varázsló-
báb, sokféle 
tárgy (lámpa, 
gyertya, 
gyufa, kés, 
madzag, 
kulacs, élel-
miszertartó, 
tükör, rúzs, 
kalap, ceruza, 
fésű, papír, já-
ték, fénykép, 
cumi, óra, 
nyaklánc, 
radír, lábos, 
főzőkanál)
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II.2. Építsünk barlangot!

II.2.a Papírbarlang

A barlang megépítése hullám-
papírból
(5’)

Csoportkezelő 
képesség 
Kreativitás

Frontális,
Alkotás

Hullám-
papír

II.2.b Szoborbarlang

A barlang megépítése szobor-
játékkal
(5’)

Nem nyelvi 
kommunikációs 
képesség
Csoportkezelő 
képesség
Kreativitás

Frontális,
Dráma

Játékleírás

II.3. A barlang bejáratánál

Béres Melinda: Széllelbélelt 
mesék részletének tanítói fel-
olvasása (a mese egy adott 
pontján a varázslóbáb bekap-
csolása a felolvasásba)
(5’)

Nyelvi 
kommunikációs 
képesség

Frontális,
Bemutatás

Szöveg
Varázslóbáb

II.4. Az emlékek barlangja

Tanári narráció (a varázslóbáb 
segítségével): Mindenki kap 
két üvegcseppet. Egyikbe raj-
zoljátok bele, hogy ti milyen 
emléket látnátok szívesen 
az emlékek barlangjában, a 
másikba pedig írjátok fel azt, 
hogy mitől félnétek a legjob-
ban!
(5’)

Nyelvi 
kommunikációs 
képesség
Kreativitás

Egyéni,
Dráma

Csepp for-
májú papí-
rok vagy 
átlátszó 
fólia, rajz-
eszközök, 
alkoholos 
filctoll

II.5. A félelem eljátszása

A A félelmes üvegcseppek behe-
lyezése egy üvegedénybe
– A leírt félelmek közül né-
hány eljátszása (párban)
– A leírt félelmek kibeszélése 
tagadással
Én azért nem félek a …
 (4’)

Nyelvi 
kommunikációs 
képesség 
Nem nyelvi 
kommunikációs 
képesség
Empátia

Egyéni,
Dráma

Üvegedény
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

B Kötött mondatkezdés
Az emlékek barlangjában én 
szeretném viszontlátni…
Az emlékek barlangjában én 
attól félnék a legjobban…
(3’)

Nyelvi 
kommunikációs 
képesség

Egyéni,
Dráma

II.6. Mit vigyünk magunkkal?

 A Varázsládában talált tár-
gyak közül az öt leghaszno-
sabb kiválasztása
(5’) 

Nyelvi 
kommunikációs 
képesség

Frontális,
Vita

A láda 
tárgyai

II.7. Indulás a barlang mélyére!

A Vakvezetés c. játék
– kijelölt útvonalon
– különféle anyagokból kira-
kott úton (mezítláb!), szöve-
ges kísérettel
(5’)

Nem nyelvi 
kommunikációs 
képesség 
Szabálykövetés

Frontális,
Dráma

kavics, 
homok, 
szalma, 
szőnyeg, 
báránybőr, 
kukorica, 
fű, apró 
faágak, 
kövek

Játékleírás

Ajánlott órabontás

II.8. Átkelés

II.8.a Mondókával

Tanári narráció: A barlangban 
egy tóhoz érkeztünk. Át kell 
kelni rajta!
A varázsmondóka megtanu-
lása
(1’) vers

Nyelvi 
kommunikációs 
képesség

Frontális, 
Szövegtanulás

Szöveg-
gyűjte-
mény

Szöveg

II.8.b Keljünk át a mocsáron!

A Mocsárjárás c. játék
(5’)

Szabálykövetés 
Segítségnyújtás

Egyéni,
Dráma

Játékleírás

II.9. Az érzékek termébe érkeztünk

Visszhangjáték (tanár – gye-
rekek, egy gyerek – gyerekek, 
gyerekek – gyerekek)
(5’)

Nyelvi 
kommunikációs 
képesség 
Szabálykövetés

Frontális,
Csoport,
Egyéni,
Dráma

Szöveg a 
gyűjte-
ményben,
játékleírás
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II.10. Ismerem? Felismerem?

II.10.a Hallgass!

Felismerés hangok alapján
 (5’)

Nyelvi 
kommunikációs 
képesség

Frontális,
Dráma

Játékleírás

II.10.b Érezz!

Felismerés tapintással
(5’)

Nem nyelvi 
kommunikációs 
képesség 
Szabálykövetés

Egyéni,
Páros,
Dráma

Játékleírás

II.11. Mi lehet ez? Árnyképek felismerése

Árnyjátékok 
(18’)

Kesztyűs bábok síkbáb, 
ceruza, 
olló, hur-
kapálca, 
írásvetítő,
színes fólia, 
Varázsláda

különféle 
tárgyak, 
fényforrás, 
lepedő, 
árnyképek, 
a kézi-
könyvben, 
játékleírás

II.11.a Tárgyak árnyképei

Néhány tárgy felismerése 
árnyképük alapján

Kreativitás
Kombinatív 
képesség

Frontális,
Báb

II.11.b Kezek árnyéka

Állatok formálása a kezek 
árnyékával

Kreativitás Egyéni,
Báb

II.11.c Kesztyűs bábok árnyai

Kesztyűs bábok felismerése 
árnyképük alapján

Kreativitás Egyéni,
Báb

II.11.d Árnyfigura

Árnyfigura készítése (színes 
fólia segítségével), árnyjáték

Kreativitás Egyéni,
Báb

II.11.e Játék testárnyakkal

Társfelismerés árnykép alap-
ján
Állatfelismerés testárnnyal 
utánzott mozgásokról

Nem nyelvi 
kommunikációs 
képesség

Egyéni,
Dráma
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II.12. Az árnyképek megszólaltatása

 – A félelemcseppek által jelölt 
félelmek eljátszása bábbal, 
hangadással
– Szituációs játék
– Két barát találkozik
– Megijesztelek
(8’)

Nyelvi 
kommunikációs 
képesség
Kreativitás
Nem nyelvi 
kommunikációs 
képesség

Egyéni,
Páros,
Báb,
Dráma

A láda 
bábjai

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III.1. Ládazárás

A ládazárás szertartása
(1’)

Értékek 
képviselete

Frontális,
Dráma

III.2. Profilkészítés

Árnyképkészítés egymásról 
(sziluett)
(5’)

Kreativitás Páros,
Báb

rajzlap, fe-
kete festék, 
ecset

fényforrás,
melléklet
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MELLÉKLETEK

I.1. A Tüzet viszek c. játék
A játék célja a gyerekek ráhangolása a témára. Fejleszti a figyelmet, felkelti a játékkedvet, 
megmozgat.
A gyerekek körben állnak, befelé fordulva, egymás kezét elengedve, és a dalt éneklik. Egyi-
kük a körön kívül a hátuk mögött körbejár, s valamelyik gyerek mögé ledob egy kendőt. 
Amikor ezt a gyerek észreveszi, felkapja a kendőt, és megpróbálja elfogni a társát, akinek egy 
kört megtéve az ő helyére kell beállnia. Ha ez sikerül neki, akkor a fogó gyerek jár körbe, és 
ő dobja valaki mögé a kendőt. Ha nem sikerül beállnia a másik helyére, és a társa megfogja, 
akkor ismét neki kell körbe járnia. Nem kell megvárni a dal végét, bármikor ledobható valaki 
mögé a kendő. A kergető vagy menekülő gyereknek is lehet szurkolni.
Ez a játék nagyobb csoporttal is jól játszható. Kisebb, pár fős csoport esetén álljanak távolabb 
a kört alakító gyerekek, és határozzuk meg, hogy hányadik kör megtétele után állhat csak be 
a körbe a menekülő játékos.

Tüzet viszek,
Lángot viszek,
Ki ne nézz,
Be ne nézz,
Csengő rajta.

I.2. A Tűz, víz, menedék c. játék
Az ismert Tűz, víz, repülő c. játék átalakított változata.
Egyaránt fejleszti a koncentrációt, a figyelmet, s adja a játék örömét.
Jó, ha minél nagyobb teremben játsszuk, a gyerekek mentalitásától függően néhány, nem 
veszélyes akadály is maradhat a teremben. 
A gyerekek a teremben futkároznak, egymásra figyelve, egymást kikerülve, miközben egyik 
fülükkel a tanárt „figyelik”: mikor szólal meg, és vajon mit kiált. A különböző szavakra ugyan-
is más-más mozgás a válasz. Ha a TŰZ szót hallják, feltartott kézzel, segítségért kiabálva fut-
nak tovább. Ha a VÍZ szót hallják, fel kell kapaszkodniuk egy magasabban lévő helyre (asztal, 
pad stb.), hogy ne sodorja el őket az áradat. A MENEDÉK szó meghallásakor az arra kijelölt 
sarokba (barlangba) kell beszaladniuk, és minél jobban összehúzódniuk, így óvni egymást a 
leselkedő veszélytől. Tapsra a futkározás indulhat tovább. A játékot lehet játszani kiesésre is, 
de nem szükséges.
A játék utolsó állomása feltétlenül a menedék legyen, a leendő barlang helye!

II.2.b Szoborjáték
A szoborjáték együttműködésre késztet, képzeletet, fantáziát mozgat meg, s ebben a formá-
ban a rövid, lényegre törő mondatalkotást is fejleszti.
A gyerekeknek a barlangot kell megjeleníteniük, megformálniuk saját testükből. A szoborké-
szítést két gyerek kezdi, akik összekapaszkodnak bármilyen módon, és közlik, hogy a barlang 
mely részét kezdték el megformálni. Például: Mi leszünk a barlang szűk szája. A továbbiak-
ban a gyerekek egyesével kapcsolódnak hozzájuk, oly módon, hogy mindenképpen hoz-
záérjenek valahol valamely társukhoz. Minden gyerek maga dönti el, hogy hogyan, melyik 
irányban formálja tovább a szobrot, alakítja a barlangot. Felvehet bármilyen testtartást. Az 
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elkészült barlangba a tanár próbáljon bejutni, s ha sikerült, a barlang mélyéről kiáltsa ki, hogy 
milyennek találja a barlangot. Menedéket nyújt-e, félelmetes-e stb.
Ha elég nagy létszámmal játsszuk a játékot, biztassuk őket alagutak, zsákutcák kiépítésére is!

II.3. A barlang bejáratánál:

Béres Melinda: Nikkó és Firifura elérkeznek az emlékek 
barlangjába 
(Részlet)

Nem messze tőlük, liánoktól és egyéb dzsungelbéli növényektől övezve egy barlang szája 
tátongott.
– Itt fogunk megszállni – jelentette ki Nikkó elégedetten.
Firifura azonban nem osztotta annyira barátja lelkesedését.
– Na, és mi van, ha valami vadállat lakik benne?
„Tényleg, mi van akkor?” – suhant végig Nikkó agyán is. „Talán egy hatalmas tigris lakik 
benne. De hisz a tigrisek kedves állatok. Olyanok, mint Tibérió vagy Zöldike. De hátha ez egy 
nem szelíd példány. Esetleg emberevő!” – így vitatkozott Nikkó magával. Végül a bátor Nikkó 
legyőzte a gyávát, és elszánt léptekkel megindult a barlang felé…
– Akkor se fogok berezelni! – mormogta.
Hanem ebben a pillanatban valami reccs, megreccsent. Talán csak egy ág Nikkó talpa alatt. 
Elég az hozzá, hogy bátor Nikkó úgy rohant vissza Firifurához, mintha legalábbis egy tucat 
tigris üldözné, a legnemszelídebb fajtából.
– Jó, mégis inkább fess te valami menedéket – lihegte. – Meggondoltam magam.
– Ugye megmondtam, hogy veszélyes az a barlang – kacsintott rá Firifura, és már húzta is elő 
a varázs festékkészletet a zsebéből.
– Veszélyes egy nyavalyát! – kiáltotta ekkor egy hang.
Firifura értetlenkedve nézett Nikkóra.
– Most akkor fessek vagy ne? – kérdezte. Nikkó értetlenkedve nézett vissza rá. 
– Miért mondtad, hogy veszélyes egy nyavalyát? – kérdezte Firifura, most már gyanakodva.
– Nem én mondtam – suttogta rémülten Nikkó.
– Nem te? – kérdezte Firifura. – Hát akkor ki?
– Hát én – hallották meg újra a hangot a barátok. Hamarosan a tulajdonosát is megpillan-
tották. Egy mosolygós kis öregember volt, tetőtől talpig ócska ruhafoszlányokba bugyolálva. 
Arca naptól cserzett és beesett, szemei vidáman csillogtak. Kezében hosszú, horgas botot szo-
rongatott.
– Ki vagy te? – kérdezte a kis öreget Nikkó.
Az közelebb lépett a fiókhoz, és mélyen meghajolt.
– Mé Moár vagyok, az emlékek őrizője.
Nikkó és Firifura csodálkozva és csodálattal néztek az öregre.
– Az emlékeké? Hogy érted ezt? Hát az emlékeket őrzik? – szaladtak ki a kérdések sorra Firi-
furából.
– Minden kérdésedre választ fogsz kapni, ha van elég bátorságod ahhoz, hogy kövess ebbe a 
barlangba – hajolt meg újra Mé Moár.
Firifura nagyot nyelt. Nikkó még nagyobbat. Csak nem valami csapdába akarja becsalogatni 
őket ez az öreg?
De Mé Moár nem látszott fondorlatos csapdába-csalogatónak, sőt, annyira kedvesnek és ba-
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rátságosnak találták a fiúk, hogy minden rossz gondolatukat elhessegették. Nem csilloghat 
valakinek így a szeme, aki gonosz!
Így aztán megindultak a kis öreg után, egyenest a barlangba. Odabenn Mé Moár titkos és ért-
hetetlen szavakat mormolt, mire a föld megnyílt a lábuk előtt. A nyílásból egy végeláthatatlan 
lépcsősor kanyargott le a mélybe.
Csodálkozni, hüledezni nem volt idő. Mé Moár már meg is indult a lépcsőkön, és intett a két 
fiúnak, hogy kövessék őt. Órákon át mentek lefelé, a föld gyomrába. Firifura már kezdte úgy 
érezni, hogy rosszul lesz, ha még egy lépcsőnyit meg kell tennie. Nikkó meg azon aggódott, 
hogy ezt az utat majd felfelé is végig kell járniuk.
Közben pedig újabb száz és ezer lépcsőfok maradt el mögöttük. Sajgott már a lábuk, de a kí-
váncsiság és az érzés, hogy valami csodálatosat fognak látni, tartotta bennük a lelket.
Nem is hiába. Mert éppen a tízezredik lépcsőfok után (legalábbis Firifura számításai szerint) 
véget ért a lépcsősor, és egy folyosón találták magukat. De ez nem akármilyen folyosó volt 
ám. Jobbra és balra is újabb és újabb folyosók nyíltak belőle, azokból pedig megint újabbak, a 
végtelenségig. És minden folyosó falán apró kis üvegcseppek lógtak, megszámlálhatatlanul 
sok üvegcsepp egymás mellett, alatt és felett. A cseppekből fény és meleg áradt.
– Ezekben az üvegcseppekben élnek az emberek emlékei – fordult Mé Moár a fiúk felé.
Nikkó és Firifura úgy érezték, álmodnak. Ilyen csodálatos dolgot még soha életükben nem 
láttak. 
– Akkor a mi emlékeink is itt vannak – kérdezte bátortalanul Nikkó.
Mé Moár nem válaszolt, csak karon fogta a fiút, és az egyik falhoz vezette.
– Látod? – kérdezte.
Nikkó belenézett az üvegcseppbe, amelyre az öreg mutatott. Elmosolyodott.

(Béres Melinda: Széllelbélelt mesék (részlet), in: Nikkó és Firifura elérkeznek az emlékek 
barlangjába. 102–104. oldal. Akovita Kft., Budapest, 2003.) 

 

II.7. A Vakvezetés c. játék
A játék célja a bizalomérzet kialakítása, a hallásérzékelés, pontos szóbeli kifejezés fejlesztése, 
de a játék ráirányítja a figyelmet az érzékszervekre is, a hallásra, a látásra, a szaglásra.
A bizalomjáték lényege, hogy a gyerekek egymás után összekapaszkodva (váll-, derék-, kézfo-
gással) jutnak el egyik helyről a másikra úgy, hogy csak a vezető szeme van nyitva. A többiek 
mindvégig csukott szemmel, a vezető útmutatásai alapján mozognak. Mivel most barlangjá-
rásra indulunk, az első embernél zseblámpa van, ő közli a többiekkel, hogy milyen akadályo-
kat milyen mozgással küzdenek le éppen.

A játék azon formájában, mikor különféle módon előkészített talajon mozognak a gyerekek, 
a haladás párokban történik, mezítláb. Az elöl haladó gyerek szeme van most csukva, míg a 
mögötte haladó, kezét a „vak” vállára tevő gyerek szeme van nyitva. Fontos ilyenkor, hogy 
a padló megfelelően szőnyegezve legyen, csak néhány másodpercre lépjenek le a gyerekek 
a hideg kőre. Kisebb létszám esetén a párok egyszerre is indulhatnak, a vezető feladata a 
mozgás koordinálása. Bármilyen sorrendben végigjárható a különleges út, csak arra ügyeljen 
a vezető, hogy ne maradjon ki egyetlen talajféle sem. Az utat úgy is járják végig, hogy helyet 
cserélnek a párok. 
A játék célja nemcsak a kijelölt útvonal megtétele, hanem a bőrérzékelés megfigyelése, sza-
vakba foglalása is.
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II.8.a Varázsmondóka

Weöres Sándor: Olvadás 
Csipp,
Csepp,
Egy csepp,
Öt csepp
Meg tíz;
Olvad a jégcsap,
Csepereg a víz.

II.8.b A Mocsárjárás c. játék
A játék célja, hogy minden gyerek úgy jusson át a „mocsáron”, hogy a lába ne érjen bele a 
„mocsár vizébe”, mert akkor az lehúzhatja őt a mélybe. A barlang taván hasonló módon lehet 
átjutni. Az átkelést segítendő varázsmondókát kell folyamatosan mormolniuk a játszóknak, 
hogy a mocsár vagy tó veszélyes teremtményeit távol tartsák. A játék során fejlődik a figye-
lem, a szövegmondás és a mozdulatsor megismétlésének a koordinálása.
Mindenki két újságpapírt kap, ezek varázserővel rendelkeznek, így a gyerekek nem süllyed-
nek el a mocsárban/tóban. A mocsáron úgy lehet áthaladni a két újságpapír segítségével, hogy 
a játszó először rálép az egyikre, a másikat pedig maga elé helyezi, majd átlép rá. Az üresen 
maradt papírt újra maga elé helyezi, és ismét átlép rá. Így haladnak át a barlang taván.

II.9. A Visszhang c. játék
A nyelvi játék célja a figyelem, a rövid távú memória fejlesztése a hallott szó, illetve mondat 
pontos visszamondása segítségével.
Többféle formában játsszuk, egyre nehezedjen a feladat.
Először a tanár által mondottakat kell visszhangozniuk a gyerekeknek. Ilyenkor a gyerekek 
egy vonalban állnak, a tanár pedig minél távolabb, velük szemben. A közöttük levő térben ne 
legyen semmi zavaró, jól lássák egymás arcát. A tanár ebben a játékban egy verset mond el, 
amit a gyerekeknek soronként kell visszamondaniuk.
A következő lépésben egy-egy gyerek is lehet a visszhang elindítója. Ilyenkor ez a gyerek a 
tanár helyére állva kiált, suttog egy-egy tetszőleges, bővített mondatot. Ne szavakat mondjon, 
mert annak nincs értelme.
A legnehezebb feladat nagy figyelmet igényel. Ilyenkor két szemben álló sort alakítanak a 
gyerekek. Mindenki választ magának egy társat a szemben lévő csoportból. Egy egyezmé-
nyes jelre (taps, síp, fütty) az egyik sor elmondja a küldeni kívánt szöveget. A társa azonnal 
visszhangozza azt.
 
A játékhoz használható versek:

Ingrid Sjöstrand: Meg ne próbáld!
Meg ne próbáld!
Mondja apa, és nagyon szigorúan néz rám.
És egész testem reszket, 
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És már úgy érzem, gyáva vagyok, 
Ha meg nem próbálom.

(Ami a szívedet nyomja. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1994.)

Weöres Sándor: Magyar etűdök (51)
Kék a hajnal, kék,
Harmat hinti még.
Éledező tarka mező, 
Tavaszi csokra szép!
Kék fönn az ég!
Kék fönn az ég!
Tavaszi szellő fújja hátunk,
Ragyog a kikelet, örül a lég!

Nóta, meg ne állj,
Szállj te, szállj te, szállj!
Fütty kanyarul, arc kipirul,
Szapora móka vár!
Zeng, zsong a táj!
Zeng, zsong a táj!
Viola-kedvünk, szöcske-lábunk,
Pittyeg a cinege, dalol a száj!

(Ünnepeljünk együtt! Minerva Nova Szeged, 2003.)

II.10. Az Ismerem, felismerem c. játék
A játék célja, hogy a gyerekek megtapasztalják, hogyan változik a felismerés pontossága, biz-
tonsága, ha valamelyik érzékszervüket nem használhatják.
A játék a csoportismeretet, társfelismerést, tapintási és hallásérzékelést fejleszti.
A csoportot kétfelé kell bontanunk. Az egyik csoport egy sorba beáll, majd becsukják a sze-
müket, a másik csoport tagjai pedig a sorban állók közül párt választanak maguknak, és elé 
állnak. Egy adott jelre (pl. taps, ritmushangszer hangja) megszólítják az előttük állót, akinek 
a hang alapján ki kell találnia, hogy ki szólt hozzá. Újabb jelre új párt keresnek maguknak. A 
játék félidejében a kitalálók és a párkeresők helyet cserélnek. A játék nehezíthető, ha a meg-
szólaló elváltoztatja a hangját.

A játék másik formájában nem hangok alapján, hanem az arc letapogatásával kell a gyerekek-
nek felismerniük társukat.

II.11. Mi lehet ez?
A ládából kialakítható paravánra (fehér vászon felületre) vagy a falra világítsunk bármilyen 
asztali lámpával vagy vetítővel. A fényforrás elé tartsuk a tárgyat, bábot úgy, hogy a jellemző 
formáját láthassuk a vásznon/falon. A fényforráshoz való közelítéssel, távolítással az árny-
kép kisebb/nagyobb, illetve élesebb/életlenebb lesz. Ezeket a tapasztalatokat beszéljük meg a 
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gyerekekkel. Az árnyfigura egy síkbábu, amelynek a formáját, karakterét a figura körvonalai 
adják. Lehet áttört felületeket létrehozni, kivágásokkal, és a kivágott felületek mögé színes 
fóliát, selyempapírt is ragasztani. Így színes lesz az árnyék. Érdemes kipróbálni. A kézikönyv 
képi anyaga ötletet adhat. A testárnyékok kialakításához nagyméretű lepedőket is használ-
hatunk.

III.2. Árnykép készítése
A játék a pontosságot fejleszti, célja egy egyedi profil árnykép alkotása.
Gyerekfejmagasságban rajzlapot rögzítünk a falra. A gyerekek párt alkotnak, egyikük oldalra 
fordul, arcát erős fényű lámpával (diavetítővel) úgy világítjuk meg, hogy profiljának képe a 
rajzlapra vetüljön. Párja ceruzával körberajzolja az arc kontúrját, majd helyet cserélnek. A meg-
rajzolt fejet fekete festékkel kell kifesteni, így árnyképszerű lesz az egész.



6. TITOKZATOS RENGETEG

Játék, 
amelyben különleges fával kerülünk kapcsolatba.  

Egy boszorkány segítségével kincsek birtokába juthatunk,  
ha elég bátrak és szellemesek vagyunk hozzá.  

Meg kell győznünk a tündért, a nyulat és a fa szellemét…

 KÉSZÍTETTE: LÁNG RITA
FARKAS SZILVIA
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MODULLEÍRÁS

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 7−8 év

IDŐKERET 90 perc, 2×45 perc

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA Spontán beszédképességek, az előzmények ismeretében a törté-
net önálló befejezése

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Rövid bábjelenetek készítése, előadása tanítói segítséggel 
A gondolatkövetés módszer ismerete

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI 
IRÁNY

Egyre nagyobb fokú önállóság a bábjelenetek készítésében, elő-
adásában

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: Önszabályozási képességek

Kognitív kompetencia: Gondolkodási kompetencia

Szociális kompetencia: Együttműködési képességek

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: Magyar nyelv és irodalom, Művészetek

Modulokhoz: Bolyongás az erdőben

TÁMOGATÓ RENDSZER Előd Nóra (szerk.): Add tovább! Drámajáték-gyűjtemény. Candy Ki-
adó, Veszprém
Gabnai Katalin: Drámajátékok. Budapest, Marczibányi Téri Mű-
velődési Központ, 1993.
Kaposi László (szerk.): Játékkönyv. Budapest, Marczibányi Téri 
Művelődési Központ, Kerekasztal Színházi Nevelési Központ, 
1993.
Kaposi László (szerk.): Drámapedagógiai olvasókönyv. Budapest, 
Marczibányi Téri Művelődési Központ, Magyar Drámapedagó-
giai Társaság, 1995.
Székely Andrea: Bábjáték. Budapest, suliNova, 2006.
Szentirmai László: Nevelés kézzel-bábbal. Budapest, Nemzeti Tan-
könyvkiadó, 1998.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
Az órát szükség esetén a 7. pont után ajánlott/érdemes megszakítani.

A ládanyitás/zárás szertartásának vezetését rábízhatjuk már olyan önként jelentkező gyerek-
re, aki szívesen vállalja ezt!

A Tűzszerszám c. mese tanítói bábjátékkal történő bemutatása (boszorkány és katona kesz-
tyűsbábbal) a tanítótól komolyabb felkészülést igényel, de a gyerekek számára nagyobb él-
ményt jelent. Feltétlenül javasoljuk a bábjátékot azokban a gyerekcsoportokban, ahol a gye-
rekek játékosabbak, mozgékonyabbak, nehezükre esik az egy helyben ülés, ugyanis így a 
figyelmük jobban leköthető. Az érettebb, kreatívabb csoportban elég, ha csak felolvassuk. 

A mese folytatásának kitalálása nagy lehetőség lesz a tanulók számára, sok jó ötletre szá-
míthatunk. Lényeges, hogy ne legyőzve, erőfitogtatással szerezzék meg a kincset, hanem 
valamilyen furfanggal! Célszerű, ha a csoportmunkát ötletgyűjtés előzi meg, ez ugyanis elin-
díthatja a fantáziát. Ne állapodjunk azonban meg konkrétumokban, biztassuk a gyerekeket 
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arra, hogy a csoportokba új ötleteket is hozzanak.
Fontos, hogy a tanító segítő, támogató, ösztönző módon figyelje, koordinálja a gyerekek mun-

káját. Egyre inkább a koordinátori szerep kerüljön előtérbe az önálló munka érdekében.
Érdekes lesz, hogy az egyes csoportok különböző bábfajtákkal adják elő a jeleneteiket. Érde-

mes lenne azt videóra rögzíteni, hogy a gyerekek később maguk is láthassák a játékukat, nagy 
segítség lehet ez az értékelés során. Mondjuk meg előre, hogy hány perc van a felkészülésre, 
hogy maradjon idő a bábjátékra. A csoportok munkáját feltétlenül beszéljük meg, értékeljük. 
Emeljük ki a pozitív megoldásokat, a tartalom szempontjából izgalmas, érdekes ötleteket! 

JELMAGYARÁZAT:
: a modul írója ezen a ponton javasolja az értékelést.
Római számok (I., II. III. stb.): a fő feladat sorszáma.
Arab számok (1., 2., 3. stb.): a feladat sorszáma.
Kisbetű (a, b, c): ugyanazon feladat variációja (választható).
Nagybetű (A, B, C): a feladat differenciálása (választható).

SPECIÁLIS JAVASLATOK AZ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN 
Ebben a modulban a koordináló szerep a legfontosabb, amelynek támogatónak, ösztönzőnek 
kell lennie, mivel a gyerekek egy megkezdett mesét többféleképpen is befejezhetnek.
Értékelésünk – ha egyáltalán mondhatjuk ezt – középpontjában annak kell állnia, hogy a 
gyerekek mennyire voltak képesek felvenni a fonalat, továbbvinni a történetet, be tudtak-e 
lépni a szerepekbe, a meséhez illő nyelvi formákat, a szereplőkhöz illő hangerőt, hangszínt 
használták-e. Írásbeli szövegalkotáskor a gyerekek levelet írnak csoportban. Itt értékeljük, 
hogy a levél tartalmilag, formailag megfelel-e a műfaj követelményeinek.
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I.1.a A kalóz kincse c. játék

Csendes koncentrációra kevésbé 
képes csoportnak
(10’)

Az egymást fi-
gyelembevevő, 
becsületes játék-
ra való képesség

Frontális,
Dráma

Néhány 
apró tárgy

Melléklet

I.1.b A Rabló c. játék

Nagy mozgásigényű csoportnak
(10’)

Versengési 
képesség

Frontális,
Dráma

Néhány 
apró tárgy

Melléklet

I.1.c A Megy a gyűrű… c. játék

Együttműködésre kevésbé képes 
csoportnak
(5’)

Szabálykövetés Frontális,
Játék

Melléklet,
madzag,
gyűrű

I.2.a Az Egyszavas c. játék

A kincs szó elmondása kü-
lönféle érzelmi tartalommal: 
csodálkozva, örömmel, vára-
kozva, félelemmel, szomorú-
an, lemondóan…
(5’)
Az árnyalt kifejezésben kevésbé 
jártas csoportnak

Önkifejezési 
készség

Frontális,
Dráma

Melléklet

I.2.b Asszociációs játék

Szógyűjtés a kincs hívószóra
(5’)
Kevésbé fejlett szókinccsel rendel-
kező csoportnak

Logikai 
képesség

Frontális,
Dráma

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II.1. A játék bevezetése tanári narrációval

A mai játék egyik főszereplője 
egy különleges fa, amelynek 
be lehet menni a belsejébe.

Frontális
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II.2. Közös rajzolás: a fa

 Milyennek képzeljük ezt a 
fát? Rajzoljuk meg úgy, hogy 
mindenki egy-egy részlettel 
gazdagíthatja a rajzot!
(10’)

Vizuális 
kreativitás

Frontális,
Munkáltatás

csomagoló-
papír,
filctollak

Melléklet

II.3. Szoborjáték

A megrajzolt fa köré „épít-
sünk” erdőt…
Ki-ki alkossa meg az ő külön-
leges fáját!
(5’)

Önkifejezési 
készség

Egyéni,
Dráma

II.4.a Andersen: Tűzszerszám c. meséje

A részlet tanítói bemutatása:  
a meserészlet felolvasásával
gazdag fantáziájú csoportnak

Befogadás Frontális,
Bemutatás

Melléklet

II.4.b Andersen: Tűzszerszám c. meséje

A részlet bemutatása tanítói 
bábjátékkal 
(5’)
Játékosabb, a figyelemkoncentrá-
cióra kevésbé képes csoportnak

Befogadás Frontális,
Báb

Kesztyűs 
bábok:
katona, 
boszorkány

II.5. Szertartás: Ládanyitás
Információ a ládában a kincshez vezető útról és a próbákról

A A várható útról szóló levél 
önálló elolvasása 
(5’)
A hangos olvasás gyakorlását 
igénylő csoportnak

Megértés Egyéni felfede-
zés

Melléklet

B A várható útról szóló levél a 
ládában titkosírással, a titkos-
írás megfejtése 
(10’) 
Jól olvasó, az elvont gondolkodás-
ra képes csoportnak

Kombinatív 
képesség

Csoportos felfe-
dezés

Melléklet

II.6.  Milyen lehet a lenti világ?

 A titkos folyosó és a termek 
kialakítása hullámpapírból, a 
megépített út végigjárása 
(10’)

Kreativitás Frontális Hullámpa-
pír
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II.7. Gondolatkövetés a leereszkedés előtt

A katona elindul lefelé a tit-
kos alagútba.
Hangosítsuk a gondolatait a 
leereszkedés előtti pillanat-
ban!
(5’)

Lehetséges órabontás

Produktív 
beszédképesség

Frontális

II.8. Hogy szerzi meg a katona furfanggal a kincset?

 A történet folytatásának ki-
találása és eljátszása a láda 
botos és kesztyűs bábjaival, 
valamint maszkokkal – há-
rom csoportban: a kincs meg-
szerzése
– a tündértől, 
– a nyúltól és
– a fa szellemétől. 
(20’)  

Önkifejezési 
képesség

3 csoport,
Bábjáték

A láda 
bábjai és a 
maszkok

II.9. Búcsú- és köszönőlevél megírása a távozó katonától a boszorkánynak

 Mit írna, hogy búcsúzna a bo-
szorkánytól a katona a kincs 
megszerzése után?
(10’)

Írásképesség,
írásbeli szöveg-
alkotás

Csoportos Papír, toll

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS

III.1. Beszédgyakorlat

 Csoóri Sándor: Fasuvasztó Pé-
ter c. versének megtanulása, 
elmondása
(10’)

Nyelvi korrekci-
ós képesség
Reproduktív 
beszédképesség

Egyéni,
Tanulás

Melléklet

III.2. Zíbor-zábor felelgetős fogócska játék

(5’) Szabálykövetés Frontális,
Játék

Melléklet

III.3.a A mesebefejezés meghallgatása

A tanító röviden elmeséli az 
eredeti mesebefejezést.
A varázsláda bezárása. 
(5’)
Olvasásban gyengébb csoportnak

Beszédértés 
Befogadás

Frontális,
Bemutatás

Szöveggyűj-
temény
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

III.3.b A mesebefejezés nyomtatásban

A gyerekek megkapják a 
mese befejezését nyomtatás-
ban otthoni elolvasásra.
(5’)
A varázsláda bezárása 
Jól olvasó, érdeklődő csoportnak

Olvasási képes-
ség
Kötődési képes-
ség

Egyéni,
Frontális
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MELLÉKLETEK

I.1.a A kalóz kincse c. játék
Csendre van szükség.
A játékosok körben ülnek, középen a kalóz csukott szemmel. A kalóz előtt néhány apró tárgy 
van, ezek a kincsei. Valaki odalopakodik nesztelenül, csendben, és megpróbálja megszerezni 
– észrevétlenül – a kalóz kincsét. Ha sikerül neki (vagyis nem fogja meg a csukott szemű ka-
lóz), akkor ő lesz az új kalóz – ellenkező esetben másvalaki próbálkozhat. 

I.1.b A Rabló c. játék
Körülmények: 15−20 kisebb (egyébként tetszőleges formájú) tárgy, valamint madzag, kötél 
vagy kréta szükséges a játékhoz.
Kijelölünk egy területet (körülhatároljuk madzaggal, kötéllel vagy, ahol lehet, krétával meg-
rajzoljuk), egy kb. két, két és fél méter átmérőjű kört. Ebben a körben áll és vigyáz a kincseire 
az őr. A csoport többi tagja – anélkül, hogy beléphetnének a lezárt területre – igyekszik minél 
több tárgyat megszerezni. Egyszerre több játékos is „támadhat” – tehetik ezt bármely irány-
ból. Akit az őr megérint, az kiesett. A játék nyertese: aki a legtöbb tárgyat rabolta.

I.1.c A Megy a gyűrű… c. játék
Megy a gyűrű vándorútra, egyik kézből a másikba, 
aki tudja, meg ne mondja, merre van a gyűrű útja. 
Csili csalamádé, csili csalamádé, csili csalamádé
Sári hopp, hopp, hopp!

A játék módja: 

A gyerekek körben állnak, ökölbe zárt kezükben két végén összekötött zsineget tartanak, 
amelyre előzőleg egy gyűrűt fűztünk fel. Igyekezzenek úgy elhelyezkedni, hogy két-két gye-
rek keze között kb. 50 cm-nyi szabad hely legyen, mert a dal éneklése közben kezük ide-oda 
jár a szabadon hagyott madzagdarabon. Így kell a gyűrűt észrevétlenül továbbadniuk egy-
másnak, úgy, hogy a kör közepén álló „leső” ne vegye észre! Ha az illető elég szemfüles, és 
mégis észreveszi, hol a gyűrű, helyet cserél a „rajtakapott” gyerekkel. 
Játszhatjuk úgy is, hogy a gyűrűt a gyerekek a hátuk mögött adogatják körbe. Így nehezebb 
a játék.

I.2. Az Egyszavas c. játék
A játék lényege: egyszerű gondolatok közvetítése egy szóval, más-más hangsúllyal, hangulati 
háttérrel. Észrevétetjük, hogy azonos szóval (akár névvel is) tudunk különböző érzelmi tartal-
makat: kérést, kérdést, parancsot, mérgelődést, örömet, szomorúságot, félelmet, csodálkozást, 
felháborodást kifejezni, s hogy ezeknek mennyi árnyalatuk van (bosszankodás–méreg–düh; 
rosszkedv–levertség–bánat–elkeseredés; aggodalom–ijedtség–félelem–rémület stb.). Ezen a 
foglalkozáson a kincs szót mondjuk el különféle hangsúllyal, érzelmi tartalommal.
A játék bőven kínál lehetőséget a beszédkészség fejlesztésére is: gyűjtsünk sok-sok szót a 
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hangulatokra, például: milyen képet vághatnánk még? Egy-egy arckifejezés körül biztosan 
viták is fognak keletkezni: beszéljük meg a szinonimákat, egy-egy hangulat árnyalatait, fo-
kozatait.  

II.2. Közös rajzolás
A közös rajzolás egy nagy csomagolópapírra történik. Egyvalaki kezdi a rajzot, a fa rajzolását, 
és addig rajzolhat, amíg a ceruzát fel nem emeli. Onnantól másvalaki folytatja a rajzot. Se 
színekben, se formában ne kössük meg a gyerekek kezét, az sem baj, ha nonfiguratív lesz a 
rajz. A lényeg, hogy el tudjuk fogadni, hogy ez a mi fánk. Arra kérjük meg a játszókat, hogy 
annyi ideig rajzoljanak, hogy mindenkire sor kerülhessen!

II.4. Andersen: A tűzszerszám
Az erdei úton délcegen lépkedett a katona: egy-kettő, egy-kettő! A hátán bornyú*, kard az 
oldalán, ugyanis háborúból igyekezett hazafelé.
Ahogy ment, ment, egyszer csak egy vén boszorkánnyal találta szemben magát. Fertelmesen 
rút banya volt, alsó ajka olyan mélyen lelógott, hogy szinte a mellét verte. 
– Adjon isten, vitéz uram! – köszönt rá a boszorkány. – Milyen szép kardod van, s milyen pom-
pás bornyúd! Látszik rajtad, hogy derék katona vagy. Most már csak pénzed legyen, amennyit 
akarsz.
– Köszönöm a jó kívánságodat, öreganyám!
– Látod ott azt a nagy fát? – mutatott egy közeli fára a boszorka. – Mássz föl a csúcsára. Ott 
egy üreget találsz, amint keresztül leereszkedhetsz a fa odvába. A derekadra kötelet csavarok, 
hogy fölhúzhassalak, ha kiáltasz.
– De hát miért bújnék én a fa odvába? – értetlenkedett a katona.
– Szerezz pénzt magadnak! – mondta a boszorkány. – Tudd meg: ha leérsz az odú mélyére, egy 
tágas folyosóra jutsz. Nappali világosság fogad a folyosón, mert száz meg száz lámpás ég odalenn 
– folytatta a vén banya. – Szép sorjában három ajtó nyílik a folyosóról, bármelyiket kinyithatod…

*katonazsák

II.5. A Varázsládában található levél 
 Isten hozott, merész vándor!

Ha a kincsért jöttél, nehéz dolgod lesz. Szükséged lesz az eszedre, a kitartásodra, furfangra és 
bátorságra! Csak úgy tudod megszerezni a kincset, ha túljársz a szoba őrzőjének eszén! A kar-
dodat elő ne vedd! Ha megcsillan a fénye, a kincsek porrá válnak!
Az első szobában egy tündér vár rád, a másodikban egy nyúl, a harmadikban az erdő szelle-
me. Szerezd meg tőlük a kincset furfanggal! Nem maradsz egyedül, segítőid is lesznek!

A „titkosírással” készült levél fordított írással készüljön:

Netsi ttozoh, zsérem rodnáv!…

Először hagyjuk a gyerekeket, hogy megpróbáljanak önállóan rájönni a megoldásra. Csak 
szükség esetén segítsünk, adjunk tippeket. Azért jó, ha több példányban készül a levél, mert 
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csoportban könnyebben jut szóhoz mindenki.

Az óra fő része a mese folytatása, a jelenetek elkészítése különféle bábokkal.
Az egyik csoportban a tündér eszén kell túljárni. A katonának segítséget adnak ebben a láda 
bábjai: a király, az öregasszony… stb.
Annál a csoportnál, amelyiknél a nyulat győzik le furfanggal, a segítséget a láda kesztyűs 
bábjai, az állatok adják.
A harmadik csoport a maszkokkal játszik, a fa szellemének eszén a többi maszk segít túljár-
ni.
A katonát játszó gyereknek egyik csoportnál se legyen bábja!

III.1.

Csoóri Sándor: Fasuvasztó Péter
Fasuvasztó Péter  Fakalap vagy fanyereg,
folyton csak fűrészel.  recseg, ropog, nyekereg.
Siú-siú deszkalap,  Rátesszük egy falóra,
lesz belőled fakalap.  azon megyünk Makóra.

III.2.
Zíbor, zábor, ki van a városban? Gazdalegény.
Mit hoz, mit hoz? 
Gyöngyöt, gyöngyöt, asszonyának,
Faragott pálcát a fiának,
Gyöngykoszorút a lányának,
Hosszú létrát az apjának.

A mondókát körbejárva mondják el: egy gyermek a körben áll, ő a gazda. A gazdalegény vagy 
a szolgalegény elmegy a városba (az ajtóig). A szöveg végén a gazda kérdezi: „Nincs itt az én 
gazdalegényem?” „Nincs.” – felelik. Újra elölről kezdik az éneket. A másodszori kérdésre ezt 
felelik: „Itt van.”

Gazda: Hol voltál? Legény: Városban.
 Mit vettél?  Fazekat.
 Hol vannak?  Összetörtem.

Erre a gazda kergetni kezdi a legényt, míg meg nem fogja.
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Játék, amelyben...
…a mesebeli, csodás lények (és tanítványaink lelkének)  

birodalmába is utat nyithatunk…
A „varázslatokkal” (próbatételekkel) eljuthatunk a sötétségből, a bizonytalan 

félhomályból az önbizalmat erősítő ünnepélyes fénypompáig.

KÉSZÍTETTE: FARKAS ZSUZSANNA
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MODULLEÍRÁS

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 7−8 év

IDŐKERET 90 perc, 2×45 perc

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA A téma (képzelt lények) önkifejező, kognitív és együttműködő 
vonatkozásainak megtapasztalása komplex módszerek segítsé-
gével. A teremtő fantázia, képzelet mozgósításával, a mesebeli 
hangulat megteremtésével gátlások oldása, jellemformálás, az 
önbizalom megerősítése

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT 2.: Fák között, 3.: Az erdõ lakói, 5.: A barlang védelmében, 
6.: Titokzatos rengeteg

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI 
IRÁNY

8.: A sárkányok földjén, 9.: Legyõzzük a félelmet, 10.: Varázs-
szerszámok, 13.: Erdőünnep

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: Az önkifejezési készség és a vizuális, 
zenei, nyelvi kreativitás fejlesztése

Kognitív kompetencia: Nyelvi és nem nyelvi kommunikációs 
képesség, gondolkodási és tudásszerző kompetencia fejlesztése

Szociális kompetencia: Tolerancián alapuló együttműködés 
ösztönzése, együttélési képesség fejlesztése

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: Magyar nyelv és irodalom, Ének-zene, Dráma és 
tánc, Vizuális kultúra

Modulokhoz: 2.: Növények, 8.: A sárkányok földjén, 9.: 
Legyõzzük a félelmet

TÁMOGATÓ RENDSZER Kanyó Ferenc: Metamorfózis (fotó)
Berhidai Magdolna–Fényi Tibor–Kiss Anna: Máktündérek – csut-
kanépek. Budapest, Móra Kiadó, 1984.
A Szélkötő Kalamona, in: Illyés Gyula: 77 magyar népmese. Buda-
pest, Móra Ferenc Könyvkiadó, 2001.
Csukás István: Süsü. Gesta Kft., 2001. 125. o.
Tamkó Sirató Károly: Törpetánc és Weöres Sándor: A tündér, in: 
Bauer Gabriella: Gyermekirodalmi szöveggyűjtemény. Szakközépis-
kolai tankönyvek. Budapest, Tankönyvkiadó
A modul játékaihoz (II.3., 5., 6., 8.a és b, 10., III.2.) ötletet merítet-
tem: Add tovább! (szerk.: Előd Nóra), Candy, 2003.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS:
A foglalkozáson végigvonul a „varázslás” motívuma. A próbatételek sorozata mind a megis-
merés-megtapasztalás egy-egy állomása, melyekben a közös élmény és együttműködés leg-
alább olyan fontos, mint az egyéni képességek megmérettetése: csak így lehet teljes a siker…

A mesebeli hangulat megteremtésével „szárnyat kaphat” a legbátortalanabb gyermek is – él-
jünk a lehetőséggel! Használjuk ki az alkalmat a különféle nehézségekkel, lemaradásokkal 
küzdő gyermekek „megnyitására”, fejlesztésére! Ezzel párhuzamosan a valamiben kiemel-
kedő gyermekek tehetségének, fantáziájának kibontakoztatására, megerősítésére is remek 
lehetőségeink lesznek. A tanító végig a Varázsló szerepében vezeti a foglalkozást, ami elő-
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zetes felkészülést igényel (botos báb mozgatása). Ne misztifikáljuk túl a szerepet, a hangulat 
enélkül is adott! Sötétség: derengő félhomály, nem vaksötét!

JELMAGYARÁZAT:
: a modul írója ezen a ponton javasolja az értékelést.
Római számok (I., II.,  III. stb.): a fő feladat sorszáma.
Arab számok (1., 2., 3. stb.): a feladat sorszáma.
Kisbetű (a, b, c): ugyanazon feladat variációja (választható).
Nagybetű (A, B, C): a feladat differenciálása (választható).

Időfelhasználás: A foglalkozást a 7. pontnál, még a bábok bemutatása/megszólaltatása előtt 
érdemes megszakítani, ha szükséges. A foglalkozást logikailag és időben feszesre terveztem, 
de így, az összes feladattal együtt érzem teljesnek. Ha mégis időt szeretnénk nyerni, a feladat-
variációk közül válasszuk a rövidebbeket.
Tér-teremelrendezés: Feltétlenül gondoljuk át.

ESZKÖZÖK
Fontos tisztáznunk, mennyire vagyunk képesek fáradozni az eszközökkel, mert a sokféle esz-
köz előkészítése alapos felkészülést igényel. (Beillesztettem eszköztakarékosabb alternatívá-
kat is, bár bízom benne, hogy a választást nem ez fogja eldönteni…)
A tervezetben szereplő összes eszköz kivétel nélkül megtalálható itt (az alternatívák is!), a fel-
adatok sorrendjében felsorolva (mindet csak egyszer írtam le). Természetesen ezek közül ki 
kell válogatni azokat, amelyeket valószínűleg használni is fogunk: ajtón lévő tábla, zseblám-
pa vagy mécses, varázslóbáb, Kanyó Ferenc: Metamorfózis c. képe, Vicsor Bába képe 8 részre 
vágva, magnó, a választott zenék, szókártyák és a hozzájuk rendelt szövegrészletek, kréta 
vagy fonal, előzőleg gyűjtött termések, választott könyvek, a bábkészítéshez választott anya-
gok, boszorkányinas az összeállítható készletből, seprű vagy kötél, szókártyák Vicsor Bába 
nevével, képrejtvény, víz, vízfesték, vastag ecset, oklevél gyertyával előre megírva, választás 
szerint: agyag/gyurma, alátét vagy csomagolópapír, festék/filc/ceruza.
Csoportok: A csoportok munkáját segítő-ösztönző módon koordináljuk. Ahol szimultán 
(egyidejűleg) dolgoznak a gyerekek, érdemes alaposan átgondolni, ki mikor mit csinál, hogy 
minél pergőbben mehessen minden.
A tartalommal összefüggő differenciálási javaslat: A kézműves tevékenységekre mindig ke-
vés idő jut – igyekezzünk optimálisan kihasználni! Az egyes csoportok meghatározásánál 
mindig vegyük figyelembe a gyerekek egyéni sajátosságait (kompetencia, motiváció).
Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok: Bár előzetes gyűjtést igényel, 
magam a termésbáb-készítést helyeztem előtérbe, mert gyönyörűen belesimul az egész éves 
tananyagba, nagyon sok modulhoz kapcsolódhat.
Speciális javaslatok a fejlesztendő kompetenciával kapcsolatban: A bábkészítésnél több alter-
natíva közül is lehet választani. Gondoljuk végig, melyiket miért érdemes választani, a cso-
port számára melyik a legmegfelelőbb.
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SPECIÁLIS JAVASLATOK AZ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN 
Személyes érzékenység figyelembevétele: …A szokásos empátia… erre sosem lehet elégszer 
felhívni a figyelmet. A párválasztásnál/csoportalakításnál előfordulhat, hogy peremhelyzetű 
gyerekeket nem választanak... Nevezzük ki őket pl. segédünknek!
Az értékelési mód és a tartalom összefüggésének megvilágítása: A közös csodalény készítése-
kor megfigyelhetjük az együttműködést, együttélési képességet. Alkossanak a gyerekek véle-
ményt: létrejött-e a „lény”. Ha igen, miért… Volt-e olyan ok, amely hátráltatta az elkészítést… 
A próbatételek során fejezzük ki elismerésünket azon gyerekeknek, akik a hősök közül többet 
is felismernek. (Itt a gyerekek hosszú távú memóriájáról, illetve olvasottságukról kaphatunk 
képet.) Az ábécérendbe állításkor gratulálhatunk a leggyorsabban gondolkodó gyereknek. 
Kezdeményezzünk beszélgetést arról, honnan juthatott el leggyorsabban a helyes megoldás-
hoz. Engedjük, hogy személyes példával, saját tanulási technikájának megfogalmazásával ad-
jon példát a többi gyereknek. Fontos arról is beszélnünk, hogy a gyorsaság nem biztos, hogy 
mindig a legkedvezőbb, legpontosabb megoldást eredményezi. A bábkészítés után (elismerve 
az eredeti, ötletes megoldásokat) értékelhetjük a készítés technikáját, az ötletességet, a nevet, 
a bemutatkozó versikét és a kitalált varázsnyelvet, illetve annak használatát.



SZÖVEGÉRTÉS–SZÖVEGALKOTÁS • FÜGGÖNY MÖGÖTT VARÁZSLÁDA • 2. ÉVF. 84

MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I.1. Az érdeklődés felkeltése: „Mi van odabenn...?”

– A gyerekek fogadása az 
ajtón kívül
– Az ajtón lévő tábla elolva-
sása
– Ajtónyitó varázsige megfej-
tése, elmondása közösen
(1’)

Problémameg-
oldás

Frontális bemu-
tatás, 
Egyéni felfede-
zés,
Az érdeklődés 
felkeltése,
Szórejtvény

Tábla 
Melléklet

I.2. Az érdeklődés fokozása: „...Nyílik az ajtó... Sötét van benn!”

– Az erdőnkben varázslat tör-
tént! (sötét van, a láda nincs a 
helyén…)
– Hol a láda? (ládakeresés:…
keresd a fényt!)
– Mi lehet a ládában? (talál-
gatás)                      
(1’)

Összefüggés-
kezelő képesség
Következtetés

Egyéni 
felfedezés,
Az érdeklődés 
fokozása

Melléklet, 
zseblámpa 
vagy 
mécses

I.3. Ládanyitó szertartás …melynek következtében kiderül, mi történik itt…

– Varázslóbáb kél a ládából...
– Játékhelyzet ismertetése: 
varázslóinas-vizsga
(1’)

Befogadás 
Együttműködés

Frontális, 
Bemutatás

Varázslóbáb 
a ládából
Melléklet

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II.1. Első próbatétel: „Melyik a legfontosabb varázslat?” (képolvasás)



– Metamorfózis c. képek „meg-
fejtése”
– Jutalom: 1. képrészlet
(3’)

Befogadás 
Összefüggés-
kezelő képesség 
Önbecsülés 
Következtetés

Frontális, 
Bemutatás, 
Beszélgetés,
Egyéni, 
felfedezés

Melléklet, 
képek 
1. képrészlet

II.2. Második próbatétel: „Sikerül-e átváltoznunk?” (mozgásos játék)

A „Úgy mozogjunk, mint a...” 
(mozgásos játék)  
Nyugodtabbaknak

Mozgásszük-
séglet 
Együttműködés

Frontális, 
Mozgásos, 
Mimetikus játék

Melléklet

B „Úgy mozogjunk, mint a...” 
(együttmozgás zenére)
Nyugtalan, nagyobb mozgásigé-
nyű, zeneileg fogékonyabb gyere-
keknek

Mozgásszük-
séglet 
Önbecsülés

Frontális, 
Mozgásos, 
Mimetikus játék

6.b) Mellék-
let/zenei 
javaslatok
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

 Jutalom: 2. képrészlet                                     
(3−5’)

Önbecsülés Frontális 2. részlet, 
varázsló

II.3. Harmadik próbatétel: „Próbáljunk fényt varázsolni”! (fényvarázsló dal)



– Fényvarázsló dal előhívása, 
közös eléneklése
– A sötétség fokozatos meg-
szüntetése (függöny)
– Jutalom: 3. képrészlet
(2’)

Együttműködés 
Önbecsülés

Frontális, 
Közös éneklés

Mellék let/
daljavasla-
tok
3. részlet, 
varázsló

II.4. Negyedik próbatétel: „Segítsünk a csodalényeken!” (szövegértelmezés)

Szókártyák hozzárendelése 
különféle szövegekhez:
– mese
– vers
– leírás
– dalszöveg

Olvasási képes-
ség 
Összefüggés-ke-
zelő képesség 
Következtetés

Javasolt egyidejű 
(szimultán) 
feladatmegoldás, 
A, B, C csoport-
nak felfedezés

Szókár-
tyák, 
szövegek

Melléklet

A Zöld lapról
Nagyon könnyű, ezért olvasásza-
varokkal küzdőknek javasolt

Olvasási képes-
ség 
Összefüggés-ke-
zelő képesség
Következtetés

Egyéni/páros/
kiscsoportos 
felfedezés

Melléklet

B Sárga színű lapról
Könnyű… bárkinek

Olvasási képes-
ség 
Összefüggés-ke-
zelő képesség

Egyéni/páros/
kiscsoportos 
felfedezés

Melléklet

C Piros lapról
Nehezebb, ezért fantáziadús, jól 
olvasó, szövegértésben jártasabb 
gyerekeknek

Olvasási képes-
ség 
Összefüggés-ke-
zelő képesség
Következtetés

Egyéni/páros/
kiscsoportos 
felfedezés

Melléklet

 Jutalom: 4. képrészlet
(10’)

Önbecsülés Frontális 4. részlet, 
varázsló

II.5. Ötödik próbatétel: „Szerezzük vissza az erdő kincseit!” (mozgásos ügyességi játék)

Mozgásos ügyességi játék a 
gyerekek által gyűjtött termé-
sek felhasználásával, „boszor-
kánysegéd” bábbal

Mozgásszük-
séglet 
Élményszük-
séglet 
Együttműködés

Frontális, 
Mozgásos 
ügyességi játék

Melléklet, 
kréta vagy 
fonal, ter-
mések, báb

 jutalom: 5. képrészlet
(5’)

Önbecsülés Frontális 5. részlet, 
varázsló
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II.6. Hatodik próbatétel: „Varázsló-memory” (memóriajáték)

A Mi változott c. játék a gyűj-
tött termésekkel

Megfigyelés 
Versengés

Frontális, 
Memóriajáték

Melléklet, 
termések

 Jutalom: 6. képrészlet                                          
(5’)

Önbecsülés Frontális 6. részlet, 
varázsló

II.7. Hetedik próbatétel: „Készítsünk csodalényeket!” (bábkészítés, bábozás)

– Előkészítés: Befogadás Frontális, 
Bemutatás

Melléklet

a Segít a könyv! A Máktündé-
rek, csutkanépek c. könyv 
bemutatása (1−2 kép, vers)

Befogadás 
Ismeretszerző 
képesség

Frontális, 
Bemutatás

Melléklet 
Könyv

b Vagy 1-2 vers bemutatása 
tanítói termésbábbal

Befogadás Frontális, 
Bemutatás

Melléklet 
Báb

Lehetséges órabontás

– Bábkészítés Befogadás Frontális, 
Bábkészítés

a Termésbábok készítése a 
gyűjtött anyagok felhasználá-
sával (leginkább ezt ajánlom!)

Kreativitás 
Alkotóképesség

Frontális, 
Bábkészítés

termések, 
kötöző, 
fogpiszká-
ló, olló

b Síkbábok festékpacákból szí-
vószállal fújva – kiegészítve 
képzeletbeli lénnyé
Fantáziadús, kreatív gyerekeknek

Kreativitás 
Alkotóképesség

Frontális, 
Bábkészítés

vízfesték, 
filctoll, 
szívószál, 
ecset, olló, 
pálca, cel-
lux

c Árnylények kitalálása sík-
árnybábokként vagy
sziluettjátékként
Javasolt árnybábozásban jártasab-
baknak

Kreativitás 
Alkotóképesség

Frontális, 
Bábkészítés

papír, áttet-
sző anya-
gok, pálca, 
cellux

d Terembéli tárgyak, ládabéli 
textilek életre keltése mozgat-
ható bábbá/lénnyé
Csak nagyon fantáziadús, kreatív, 
ötletgazdag gyerekeknek javasolt

Kreativitás 
Alkotóképesség

Frontális, 
Bábkészítés

tárgyak, 
ládából 
textilek

e Bábkészítés ládabéli, kiegé-
szíthető bábokból 
Kesztyűs bábtechnika gyakorolta-
tásához célszerű

Kreativitás Frontális, 
Bábkészítés

ládából 
bábok
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS



…és amíg készülnek a bábok:
– névadás a báboknak
– versike költése a bábokról
– zajok, zörejek kitalálása/ki-
próbálása a bábok mozdítá-
sához

Kreativitás 
Beszédképessé-
gek

Frontális,
Egyéni kísérle-
tezés 
Probléma-
megoldás

Tárgyak Melléklet

 – Az elkészült bábok bemu-
tatása

Előadói képes-
ség

Egyéni, 
Előadás

Bábok

A Névvel
Szövegalkotásban gyengébbeknek

Önkifejezés 
Eredetiség 
Előadói képes-
ség

Egyéni, 
Előadás

B Versikével, névvel
„Nagydumás”, jó szövegalkotók-
nak

Önkifejezés 
Eredetiség 
Előadói képes-
ség

Egyéni, 
Előadás



– Szabad játék közösen: az 
elkészült bábok mozgatása, 
megszólaltatásuk „varázs-
nyelven”, zajokkal, zörejekkel 
kísérve

Önkifejezés 
Eredetiség 
Előadói képes-
ség 
Élményszük-
séglet

Egyéni/páros/
kiscsoportos, 
Szabad játék, 
bábozás, kísérle-
tezés

bábok, 
tárgyak

 Jutalom: 7. képrészlet                                      
(20−30’)

Önbecsülés Frontális 7. részlet, 
varázsló

II.8. Nyolcadik próbatétel: „Vedd elő az ügyességed!” (mozgásos ügyességi játék)

a A Süket boszorkányinas c. játék
Javasolt játékos, empatikus gye-
rekeknek

Mozgásszük-
séglet 
Együttműködés 
Önszabályozás

Frontális, 
Mozgásos 
ügyességi játék

Melléklet 
Boszorká-
nyinas

b Varázsszófogócska
Javasolt nagy mozgásigényű 
gyerekeknek

Mozgásszük-
séglet 
Együttműködés

Frontális, 
Mozgásos 
ügyességi játék

Melléklet

c A Seprűtánc c. játék
Javasolt versengésre vágyó gye-
rekeknek

Mozgásszük-
séglet 
Versengés

Frontális, 
Mozgásos 
ügyességi játék

Melléklet 
Boszor-
kányinas, 
seprű vagy 
kötél

 Jutalom: 8. képrészlet
(5’)

Önbecsülés Frontális 8. részlet, 
varázsló
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II.9. Kilencedik próbatétel: „Kit rejt a kép?” (két rejtvény–két csoport)

A


Kit rejt a kép? A próbák végén 
kapott képrészletek összeil-
lesztése: a Boszorkány!
Célcsoport: vizuális szintézisben 
ügyesebbeknek

Összefüggés-ke-
zelő képesség
Következtetés 
Szintézis

B-vel szimultán, 
Kiscsoportos, 
Felfedezés, 
Problémameg-
oldás

A 8. kép-
részlet

Mellék let 
Varázslóbáb

B


Mi a képen rejtőző neve? 
Megfejtés szókártyák ábécé-
sorba állításával: Vicsor Bába!
Olvasásban, szóalkotásban járta-
sabb gyerekeknek – ábécé ismerete
(2’)

Összefüggés-ke-
zelő képesség
Következtetés 
Szintézis rende-
zése

A-val szimultán, 
Kiscsoportos, 
Felfedezés, 
Problémameg-
oldás

Kétoldalú 
szókártyák

Mellék let 
Varázslóbáb

II.10. Tizedik – utolsó próbatétel: „Meg tudod-e nevettetni a szomorú varázslót?” (szoborjáték)

 A Komor varázsló c. játék
(3’)

Élményszük-
séglet 
Önszabályozás

Frontális, 
Játék

Melléklet 
Báb

II.11. Rejtvényfejtés: „Ki lett varázslóinas?”

Varázsló-oklevél megfejtése:
– a hozzávaló eszköz kitalálá-
sa képrejtvényből (vízfesték)
– az oklevél szövegének „elő-
varázslása”
(2’)

Összefüggés-
kezelő képesség 
Problémameg-
oldás

Frontális, 
Bemutatás,
Egyéni felfede-
zés

Melléklet 
Báb
Képrejt-
vény, víz, 
vízfesték, 
vastag ecset, 
oklevél

II.12. Szertartás: Varázslóinas-avatás

– fénypompával
– varázspálcával vagy anélkül
– lehetőség szerint zenei alá-
festéssel
– köszönetnyilvánítás, tár-
salgás halandzsa nyelven 
(mindenki próbálkozzon a 
halandzsa nyelvvel, de ne 
erőltessük a nehezen megszó-
lalóknak)
(5’)

Önbecsülés Egyéni/kiscso-
portos, 
Előadás,
Beszélgetés

Melléklet 
Zene (ja-
vaslatok), 
varázspálca, 
varázslóbáb
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-
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ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, HANGULATI LEZÁRÁS

III.1. Ládazárás: Búcsú a varázslótól...

Ládazárás búcsúzkodással
(1’)

Együttműködés Frontális Varázslóbáb

III.2. Közös alkotás: „Találjunk ki egy közös csodalényt a csoportnak!”

a Egyetlen nagy közös szobor 
készítése
Agyagból/gyurmából
javasolt, ha ebben a technikában 
jártasabbak

Együttműködés 
Önkifejezés 
Eredetiség

Frontális,
Egymást követő 
egyéni kísérle-
tezés

Agyag/
gyurma, 
alátét

Melléklet

b Csomagolópapírra festve/raj-
zolva
(5-10’)

Együttműködés 
Önkifejezés 
Eredetiség

Frontális,
Egymást követő 
egyéni kísérlet

Csomago-
lópapír, 
festék/filc/
ceruza

III.3. Könyvajánlás: „Ahol a legtöbb csodalény rejtőzik...”

Könyvek ajánlása, könyvné-
zegetés (zenehallgatás)
(…’)

Befogadás 
Ismeretszerző 
képesség

Frontális, 
Bemutatás, 
Egyéni felfede-
zés

Könyvek Melléklet
Zene, mag-
nó
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MELLÉKLETEK

I.1. Az érdeklődés felkeltése: „Mi van odabenn...?” 
Előzetesen készítsük el és akasszuk ki a táblát, a gyerekeket az ajtón kívül fogadjuk. Eljátszhat-
juk, hogy az ajtó csak akkor nyílik ( a kulcs csak akkor fordul…), ha megfejtjük és elmondjuk 
a varázsigét (csak szükség esetén nyújtsunk segítséget a megfejtéshez: METAMORFÓZIS).

I.1. Tábla az ajtón
 

VIGYÁZAT! 
VARÁZSLAT!

 
BELÉPÉS CSAK 

VARÁZSIGÉVEL: 

SIZÓFROMATEM 
(megfejtendő!)
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I.2. Az érdeklődés fokozása: „...Nyílik az ajtó... Sötét van 
benn!” 
A termet készítsük elő (sötétítés, láda áthelyezése, mögé „csalogató” fény elrejtése: pl. zseb-
lámpa, imbolygó fényű – zárt, nem tűzveszélyes!!! – mécses)! Fokozzuk kíváncsiságukat az 
izgalmas hangulat megteremtésével, a kereséssel, találgatással.

I.3.Ládanyitó szertartás 
Melynek következtében kiderül, mi történik itt. A Varázsláda szertartásszerű kinyitása, a báb 
előbújtatása után, a varázslóbáb szerepébe lépve ismertessük az elkövetkezendő játékhely-
zetet: „Az erdőt valóban elvarázsolta egy boszorkány, akinek még a nevét sem tudjuk… A 
varázslat akkor oldható fel, ha mindenki sikeresen leteszi a varázslóinas-vizsgát, valamint ha 
megtaláljuk és megnevezzük a boszorkányt.”

II.1. Első próbatétel: „Melyik a legfontosabb varázslat?” 
(képolvasás) 
Előzetesen helyezzük el a ládába a képeket és a képrészleteket. (Vicsor Bába képét vágjuk szét 
8 részre. Ezt a képet majd – próbánként gyűjtögetve a részleteket – a kilencedik próbatételnél 
rakják össze.)
– Kérdésfelvetés a varázsló szerepében: Melyik a legfontosabb varázslat? A megfejtésben se-
gítenek a képek! (Metamorfózis címû képek.)
Célirányos kérdésekkel vezessük rá a gyerekeket a cím jelentésére, az összefüggésre a cím 
és a kép között (kulcsszó: „átválto-
zás”). Utaljunk az azonos ajtónyitó 
varázsigére is: sizófromatem/meta-
morfózis.
– Értékelés a varázslóbáb szerep-
ében + 1. képrészlet átadása (Vi-
csor Bába képéből)

II.1. Vicsor Bába 
képe (a 8 képrészlet 
szétvágásához)
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II.2. Második próbatétel: „Sikerül-e átváltoznunk?” (mozgásos 
játék)
– Kérdésfeltevés a varázslóbáb szerepében: Sikerül-e átváltoznunk?

II.2.A Úgy mozogjunk, mint a… 
Bármilyen mesebeli, képzelt lény mozgását megpróbálhatjuk utánozni, például:
– óriásjárás (a tanító „magasra” nyújtott kezét elérve)
– törpejárás (az asztal vagy a terpeszben álló tanító lába alatt átbújva)
– griffrepülés (kiterjesztett „szárnyakkal”)

Forrás: htttp://www.lacoctelera.com/myfiles/marchenaescritor/metamorfosis.bmp

Forrás: htttp://www.lacoctelera.com/myfiles/marchenaescritor/metamorfosis.bmp
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II.2.B Együttmozgás zenére/zenei javaslatok 
– Weöres Sándor: A tündér (Halász Judit)
– Ágh István: Strugamanó (Halász Judit)
– Tamkó-Sirató Károly: Törpetánc (Szélkiáltó)
– ördögbukfenc (bucskázva vagy hemperegve) stb.
– Értékelés a varázslóbáb szerepében + 2. képrészlet

II.3. Harmadik próbatétel: „Próbáljunk fényt varázsolni!” 
(fényvarázsló dal)
– Kérdésfeltevés a varázslóbáb szerepében: Milyen dallal tudnánk fényt varázsolni?

II.3. Fényvarázsló énekek 
Süss fel, nap, fényes nap!
Kertek alatt a gyerekek megfagynak!

Süss ki, nap, fal alá,
Bújj el hideg föld alá! 

Ég a gyertya, ég, el ne aludjék!
Aki lángot látni akar, mind leguggoljék!

II.3. A fényvarázsló-énekhez játék 
Köralakítás után suttogva kezdjük az éneket, lassan befelé lépdelve. Egyre hangosabban éne-
kelünk, egyre közelebb egymáshoz. Amikor a kör már egészen szoros, akkor teli torokból 
énekelünk, majd kifordulunk, saját tengelyünk körül forogva egészen addig folytatjuk, amíg 
el nem szédülünk, s akkor leguggolunk. Szabály ismertetésére nincs szükség, elég, ha a taní-
tót utánozzák.

– Értékelés a varázslóbáb szerepében + 3. képrészlet

II.4. Negyedik próbatétel: „Segítsünk a csodalényeken!” 
(szövegértelmezés)
– Feladatadás a varázsló szerepében: A csodalények – a boszorka varázslatától – „kipottyan-
tak” a könyvekből, segítsünk nekik visszajutni!
– Előzetesen (fény)másoljuk le nagyítva az ajánlott szövegeket (a nehézségi fokok miatt le-
hetőleg színes lapokra), és a kártyákat a csodalények nevével. Szétvágás után lássuk el az 
összetartozókat a hátoldalukon azonos jelekkel ( pl. sellő és leírása: * , óriás és leírása: + stb.) 
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Terítsük ki szöveges oldalukkal felfelé: egyik kupacba a szövegeket, másikba a hozzájuk tar-
tozó kártyákat. A gyerekek húzzanak (nehézségi foktól függően) színes lapokat, amelyekről 
a szöveget némán olvassák el, majd vegyék el a hozzá tartozó csodalény nevének kártyáját. 
Ellenőrzés: fordítsák meg a lapot! Ha a hátoldalukon azonosak a jelek, helyes a megoldás. 
Rossz megoldás esetén segíthet a felolvasás – rávezetés. (Javasolt, hogy a különböző – A, B, C 
– képességű diákoknak egyénileg/párban/kiscsoportban egyidejűleg adjuk a különböző ne-
hézségi fokú – A, B, C – lapokat, így szimultán feladatmegoldással mindenki képességeihez 
mérten dolgozhat.) Végezetül mindenki nevezze meg a csodalényét, hogy a többiek is megis-
merkedhessenek vele. (A foglalkozás végén a könyvajánlásnál utalhatunk erre a feladatra.)
– Fontos! A foglalkozásvezető készüljön a következő feladatra a gyerekek néma olvasása köz-
ben (feltételek megteremtése)!
– Ellenőrzés, értékelés a varázsló szerepében + 4. képrészlet
II.4. Hiányos szövegek, leírások – hozzájuk rendelhető lények
(Az itt felsoroltakhoz hasonlóan még sok-sok képzelt lényt találhatunk mesékben/versekben/
dalokban. Lásd a könyvajánlást!)

II.4.A Zöld lapon (nagyon könnyűek)

1. kártya:

SELLŐ

+hozzá tartozó szöveg:

 Felül leány, alul hal. Ilyen a kis hableány.

2. kártya:

ÓRIÁS

+hozzá tartozó szöveg:

Nagyon nagy méretű, emberforma lény. 
A törpe ellentéte.

3. kártya:

SÁRKÁNY

+hozzá tartozó szöveg:

Szárnyas vagy szárnyatlan. 
Lehet 1, 3, 7, 9, 12, 24 fejű. Tüzet okád.
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II.4.B Sárga lapon (könnyebbek)
1. kártya:

ÓRIÁSPOLIP

+hozzá tartozó szöveg:

Óceánokban élő, óriási testű, nyolckarú, kocso-
nyás testű, merev szemű szörnyeteg, mellette 
még a 30 méter hosszú cethal is eltörpül. Hatal-
mas karjaival hajókat képes átnyalábolni és a 
mélybe rántani.

2. kártya:

ÖRDÖG

+hozzá tartozó szöveg:

Olyan emberforma lény, akinek szarvai nőttek, 
szőrös teste, bojtos farka van, karmos és patás 
végtagjai, denevérszárnyai.

3. kártya:

BÓBITA

+hozzá tartozó szöveg:

„____________ _____________ játszik, 
Szárnyat igéz a malacra, 
Ráül, ígér neki csókot, 
Röpteti, és kikacagja.”
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4. kártya:

SÜSÜ

+hozzá tartozó szöveg:

„Én vagyok a híres egyfejű, 
a nevem is ennyi csak: _________! 
De én egyiket se bánom,
egyfejűként élem a világom!”

II.4.C Piros lapon (nehezebbek)
1. kártya:

GRIFFMADÁR

+hozzá tartozó szöveg:

Négylábú madárforma lény, oroszlánlábai és 
karmai vannak. Mellén vörös a toll, másutt fe-
kete. A szeme tüzes. „Foglalkozását” tekintve 
biztonsági őr. Az al- és felvilág közti átjárót 
vagy a hegyek aranykincsét őrzi a betolako-
dóktól.

2. kártya:

KENTAUR

+hozzá tartozó szöveg:

Az alsó teste ló, a felső teste ember: vagyis ló-
ember.
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3. kártya:

BOSZORKA

+hozzá tartozó szöveg:

„Egy _______________ van.
Három fia van.
Iskolába jár az egy,
Másik bocskort varrni megy,
A harmadik itt a padon
A dudáját fújja nagyon,
Dana-dana-dan.
De szép hangja van!”

4. kártya:

TÖRPE

+hozzá tartozó szöveg:

„Fenn a hegyen, körbe-körbe
Tűz-táncot jár három ____________.”
„Zeng a daluk mindörökre:
___________-bögre, görbe-bögre!”
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5. kártya:

ODÚTÜNDÉR

+hozzá tartozó szöveg:

„Cserefa odvába
addig nézegettem,
attól, amit láttam,
hideglelős lettem.”

6. kártya:

SZÉLKÖTŐ KALAMONA

+hozzá tartozó szöveg:

„...Olyan ocsmány szerzet volt, hogy senki sem 
tudta, ember-e vagy állat. Akkora szája volt, 
hogy amikor ásított, egy szénásszekér könnyen 
megfordulhatott benne... (Jött egy fergeteges éj-
szaka, kérte a király lányát):
– Ha nincs eladó lányod, akkor megkeserülöd... 
Megmutatom, hogy nem lesz eső addig, míg a 
lányod hozzám nem adod. Megyek innen egye-
nesen, megkötöm a három szelet, csak az észa-
kit nem, hadd fagyjatok meg télen, hadd pusz-
tuljatok éhen!”
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II.5. Ötödik próbatétel: „Szerezzük vissza az erdő kincseit!” 
(mozgásos ügyességi játék)
– Feladatadás a varázsló szerepében: A boszorka és segédje megszerzett a gyűjtött termése-
inkből egy kosárnyit. Szerezzük vissza az erdő kincseit!
(Addig érdemes előkészíteni, amíg a gyerekek az előző feladatban némán olvasnak.)
– Rajzoljunk (pl. krétával) vagy jelöljünk ki (pl. fonallal) egy 5−6 méter átmérőjű kört, szórjuk 
bele a terméseket úgy, hogy szerteszét, mindenhova jusson. A tanító (a ládából összeállított 
fura figurával: a „Boszorkánysegéddel”) a kör közepén áll. A gyerekek a körön kívül szökdé-
cselnek, de be-beugrálnak a körbe, és megpróbálják megkaparintani a „kincseiket”. A segéd 
persze nem hagyja, a körön belül futkosva próbálja nyakon csípni őket. Akit sikerül megérin-
tenie, az „kővé dermed”, ezt csak egy társ ölelése oldhatja fel. Alakítsuk úgy a játékot, hogy 
a gyerekek végül mindent megszerezhessenek, s ne húzzuk túl hosszúra a játékot. (A vissza-
szerzett kincseket kosárba/asztalra tegyék, nehogy rálépjenek!)
– Értékelés a varázslóbáb szerepében + 5. képrészlet 

II.6. Hatodik próbatétel: „Varázsló-memory” (memóriajáték)
– Kérdésfeltevés a varázslóbáb szerepében: Mi változott?
– A termések közül 5−10 eltérő méretűt (karakterűt) helyezzünk el mindenki számára jól lát-
hatóan (asztalon/földön). Hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy jól figyeljék meg a tárgyak el-
helyezkedését, számát. Ezután takarjuk le/el a tárgyakat (vagy a gyerekek fordítsanak hátat, 
tapsra forduljanak vissza). Cél: vegyék észre a változást, minél apróbb részleteket! (Például: 
megváltoztathatjuk a tárgyak helyét, irányát, számát, kicseréljük őket stb.)
– Értékelés a varázslóbáb szerepében + 6. képrészlet 

II.7. Hetedik próbatétel: „Készítsünk csodalényeket!” 
(bábkészítés, bábozás)
– Kérdésfeltevés a varázsló szerepében: Tudunk-e mi is csodalényeket életre kelteni a termé-
sekből?

II.7. Segít a könyv! (bemutatásra ajánlott versikék/képek 
Berhidai–Fényi–Kiss: Máktündérek – csutkanépek című 
könyvéből)
„Találtam egy rétet,
zsibavirág-népet,
zsibavirág-királyságot,
mesebeli szépet.”

Csend tündére (5. o.)
Naptündérke (6. o.)
Hold tündére (7. o.)
Káposztaszárnyas (9. o.)
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Pipacslány (14. o.)
Aszaltszilva-ördög (29. o.)
Piros pocegér (30. o.)
Paprikacsizmás (33. o.)
Boszorkamák (47. o.)

II.7. Bábkészítés, bábozás
Még a bábkészítés elején hívjuk fel a gyerekek figyelmét arra, hogy törjék a fejüket az általuk 
„életre hívott” lényecskék nevén, mozdítsák/mozgassák őket. Aki elkészült, találjon ki a be-
mutatott versikékhez hasonlót, vagy keressen olyan tárgyakat, amelyekkel zajokat-zörejeket 
tud kicsalni a figurája mozgásához! (Például koppantás ceruzával, fésű fogainak pengetése, 
kulcszörgés stb., de lehet cuppogás, nyammogás stb. is!) A varázsnyelvhez tökéletes a halan-
dzsa nyelv, ez egyben beszédgyakorlat is! (Például: tuvugysz-ivígy-beve-szévél-nivi..., pric-
prac-prucc... lalla-lilla-trallala... stb.)
– Értékelés a varázslóbáb szerepében + 7. képrészlet 

II.8. Nyolcadik próbatétel: „Vedd elő az ügyességed!”
– Kérdésfeltevés a varázsló szerepében: Elég ügyesek vagytok-e ahhoz, hogy túljárjatok a bo-
szorkány és segédjének eszén?

II.8.a Süket boszorkányinas 
A gyerekek a terem falainál állnak (minél messzebb a már egyszer felrajzolt körtől). A boszor-
kányinas (a tanító a bábbal) járkál a teremben. Nem hall jól, ám a mozgást érzékeli! A gyere-
kek feladata, hogy minél hamarabb bejussanak a körbe anélkül, hogy az inas észrevenné! Jel-
re (csörgődob) felfigyel a zajokra, s aki megmozdul ezalatt, azt kővé/sóbálvánnyá dermeszti. 
Ebből feloldódni a társ megölelésével lehet.

II.8.b Varázsszófogócska
A boszorkánysegéd (a tanító vagy egy gyerek a bábbal) kergeti a gyerekeket. Akit megfog, 
annak mondania kell egy csodalényt, ez a varázsszó (pl. törpe, tündér stb.). Ha nem tud mon-
dani, leül ott, ahol van. Kiváltani őt érintéssel lehet.

II.8.c Seprűtánc
A boszorkányinas bábbal a tanító forog saját tengelye körül és (a boszorkány) seprűjét forgat-
ja körbe (hol lassabban – hol gyorsabban, hol alacsonyabban – hol magasabban). A gyerekek 
feladata a seprű átugrása anélkül, hogy hozzáérnének. Aki téveszt, kimarad 3 fordulatból. 
Zenei aláfestéssel hangulatosabb, melyhez bármilyen tempósabb zene megfelel (l. a zenei 
ajánlatokat!).
– Értékelés a varázslóbáb szerepében + 8. (utolsó) képrészlet 

II.9. Kilencedik próbatétel: „Kit rejt a kép?”
– Kérdésfeltevés a varázsló szerepében: Sikerül-e megfejteni a boszorkány kilétét?
– Kérjük meg a gyerekeket, hogy két csoportban segítsenek, majd próbáljuk képességeik sze-
rint a megfelelő csoportba igazítani őket (A és B). Innen már gyorsan megy minden…
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II.9.a Kit rejt a kép?
Feladatuk a nyolc részre vágott kép összeillesztése

II.9.b Mi a képen rejtőző neve?
Feladatuk a kártyák kisbetűs oldalainak ábécérendbe állításával megfejteni a boszi nevét.

II.9.b Szókártyák
Ezeket függőlegesen vágjuk fel, így félbehajtva (összeragasztva) a kártyalapok
egyik felén a boszorkány nevének betűi:  V  I  C  S  O  R  B  Á  B  A  
másik felén az ábécé betűi lesznek: a   b  c   d  e   f   g   h   i    j   

V I C S O R B Á B A

a b c d e f g h i j

– Értékelés a varázslóbáb szerepében

II.10. Tizedik – utolsó–próbatétel 
„Meg tudod-e nevettetni a szomorú varázslót?”: törjük meg Vicsor Bába utolsó varázslatát: 
nevettessük meg a szomorú varázslót!

II.10. Komor varázsló c. játék 
A gyerekek a varázslóval (tanítóval) szemben állnak. Próbáljanak meg minél mókásabb cso-
dalényekké változni, grimaszokat vágni, amivel megkacagtathatják a varázslót. Néma játék!

II.11. Rejtvényfejtés: „Ki lett varázslóinas?”
Feladatadás a varázsló szerepben: Varázsoljuk elő, ki lett varázslóinas?!

II.11. Képrejtvény (megfejtés: vízfesték)

II.11. A varázslóoklevél
Miután a gyerekek megfejtették a képrejtvényből a vízfesték nevét, elővesszük a jó minő-
ségű(!) vízfestéket, és (esetleg a szivárvány színeivel) sok vízzel, egy vastag „varázsecsettel” 
átfestjük a lapot… ha tudjuk, a varázslóbábbal… Előzőleg erre a lapra rá kell írni olvashatóan 
az összes gyerek nevét gyertyával vagy fehér zsírkrétával: így láthatatlan, és csak akkor tűnik 
elő, ha a vízfesték lepereg róla.



SZÖVEGÉRTÉS–SZÖVEGALKOTÁS • FÜGGÖNY MÖGÖTT VARÁZSLÁDA • 2. ÉVF. 102

II.12. Szertartás 
Varázslóinas-avatás: az avatási szertartást (lehetőség szerint minél nagyobb fénypompával) 
ünnepélyesen vezényeljük le. Akit a varázsló (tanító) megérint a pálcával vagy akivel ke-
zet fog: varázslóinasnak kinevezve (természetesen minden gyerek…)! Köszönetnyilvánítás, 
kommunikáció halandzsa nyelven lehetséges. Ha zenénk is van, örömtáncot is lejthetünk...

II.12. Zenei ajánlat az avatáshoz
– Nászinduló (Mendelssohn: Szentivánéji álom)
– Bűvészinas (Paul Dukas)
– A kijevi nagykapu (Muszorgszkij–Ravel: Egy kiállítás képei)

III.2. Közös alkotás
„Találjunk ki egy közös csodalényt a csoportnak!”: ez a játék közös „műalkotás”. Az agyag-
tömböt (gyurmát, csomagolópapírt) középre tesszük. A tanító indítja a formázást (pl. kicsíp 
– kihúz belőle) vagy a rajzot (valamilyen vonallal). A gyerekek egyenként bővítik a megkez-
dett gyurmázást (rajzolást), mindenki tesz hozzá valamit (egyszerre mindig csak egyvalaki). 
Így alakul a közös „mű”. Jó, ha már közben is „kommentálják”, amit csinálnak, de a végén 
mindenképp adjanak nevet a műnek (pl. Ormányos Vérdudu... Jóllakott Szombóc... stb.)! 
Tegyük jól látható helyre az alkotást!

III.3. Könyvajánlás: „...Ahol a legtöbb csodalény rejtőzik...”
Bemutatásra nem szánt, csak javasolt/ajánlott anyagok:
a) Ismeretterjesztő és szépirodalom:
Székely Andea: Bábjáték. SuliNova, 2006. 
Dömötör Tekla. A magyar nép hiedelemvilága
Gabnai Katalin: Drámajátékok. Bp., 1999.
Mesés lények képes lexikona.
Horgas Béla: A Fabatkák kertje
Lázár Ervin: A négyszögletű kerek erdő
Michael Ende: A végtelen történet
Csukás István: Pom-Pom meséi
b) Zene:
Weöres Sándor: A tündér, Déli felhők (Halász Judit)
Ágh István: Strugamanó (Halász Judit)
Tamkó-Sirató Károly: Törpetánc (Szélkiáltó)
Mendelssohn: Szentivánéji álom
Paul Dukas: Bűvészinas
Muszorgszkij–Ravel: Egy kiállítás képei
Saint-Saens: Az állatok farsangja
Weöres Sándor: Déli felhők (Halász Judit)
c) Kép, ábra:
Kínai sárkányábrázolások
d) Film:
A végtelen történet
Magyar népmesék (animáció)
Pom-Pom meséi (animáció)
Égből pottyant mesék (animáció, tárgyjáték)
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Képnézegetésre, ajánlásra javasolt könyvek:
Berhidai–Fényi–Kiss: Máktündérek – csutkanépek
Csukás István: Pom-Pom meséi
77 magyar népmese
Horgas Béla: A fabatkák kertje
Lázár Ervin: A négyszögletű kerek erdő
Mesés lények képes lexikona
Michael Ende: A végtelen történet
Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen



8. A SÁRKÁNYOK FÖLDJÉN

Játék, amelyben...
…fény derül arra, hogy ahány sárkány, annyiféle…

KÉSZÍTETTE: FARKAS ZSUZSANNA
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MODULLEÍRÁS

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 7−8 év

IDŐKERET 90 perc, 2×45 perc

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA A téma (sárkány) önkifejező, kognitív és együttműködő vonat-
kozásainak megtapasztalása komplex módszerek segítségével. 
A teremtő fantázia, képzelet mozgósításával, a mesebeli hangu-
lat megteremtésével gátlások oldása, a vidámságigény kielégíté-
se, az önkifejezési igény fejlesztése

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT 4. modul: A föld kincsei, 5.: A barlang védelmében, 6.: Titokzatos 
rengeteg, 7.: Mesebeli lények

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI 
IRÁNY

9. modul: Legyõzzük a félelmet, 10.: Varázsszerszámok

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: Önkifejezési készség és vizuális, ze-
nei, nyelvi kreativitás fejlesztése

Kognitív kompetencia: Nyelvi és nem nyelvi kommunikációs 
képesség, gondolkodási és tudásszerző kompetencia fejlesztése

Szociális kompetencia: Tolerancián alapuló együttműködés 
ösz tönzése, együttélési képesség fejlesztése

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: Magyar nyelv és irodalom, Ének-zene, Dráma és 
tánc, Vizuális kultúra

Modulokhoz: 4. modul: A föld kincsei, 6. modul: Titokzatos ren-
geteg, 7. modul: Mesebeli lények

TÁMOGATÓ RENDSZER Előd Nóra (szerk.): Add tovább! Veszprém, 2003.
Gabnai Katalin: Drámajátékok. Budapest, 1999.
Székely Andrea: Bábjáték. SuliNova, Budapest, 2006.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS 
Itt is szerepbe lép néha a tanító: a gyerekek jól megfigyelhetik a botos sárkánybáb mozgását, 
amihez épp ezért előzetes felkészülést javaslok. Az előző modulhoz hasonlóan a mesebeli 
hangulat megteremtésével „szárnyat kaphat” a legbátortalanabb gyermek is – éljünk a lehető-
séggel! Használjuk ki az alkalmat a különféle nehézségekkel, lemaradásokkal küzdő gyerme-
kek „megnyitására”, fejlesztésére! Ezzel párhuzamosan a valamiben kiemelkedő gyermekek 
tehetségének, fantáziájának kibontakoztatására, megerősítésére is remek lehetőségeink lesz-
nek. A sokféle feladat alapos felkészülést, átgondolást igényel.
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JELMAGYARÁZAT:
: a modul írója ezen a ponton javasolja az értékelést.
Római számok (I., II., III. stb.): a fő feladat sorszáma.
Arab számok (1., 2., 3. stb.): a feladat sorszáma.
Kisbetű (a, b, c): ugyanazon feladat variációja (választható).
Nagybetű (A, B, C): a feladat differenciálása (választható).
Időfelhasználás: A foglalkozást a II.4. feladat, a meserészlet eljátszása után érdemes megsza-
kítani, ha szükséges. A foglalkozást logikailag és időben feszesre terveztem, de így, az összes 
feladattal együtt érzem teljesnek. Ha mégis időt szeretnénk nyerni, a feladatvariációk közül 
válasszuk a rövidebbeket. A II.7. feladat azonban nem „sárkányos”, csak közvetve kapcsolódik a 
foglalkozáshoz: időnyerés céljából kihagyható.
Tér-teremelrendezés: Alapos felkészülést igényel a térszervezés átgondolása (a páros/kiscso-
portos alkotómunka miatt).
Eszközök: Fontos tisztáznunk, mennyire vagyunk képesek fáradozni az eszközökkel, mert a 
sokféle eszköz előkészítése alapos felkészülést igényel. (Beillesztettem eszköztakarékosabb al-
ternatívákat is, bár bízom benne, hogy a választást nem ez fogja eldönteni…)
A tervezetben szereplő összes eszköz kivétel nélkül megtalálható itt (az alternatívák is!), a fel-
adatok sorrendjében felsorolva (mindet csak egyszer írtam le). Természetesen ezek közül ki kell 
válogatni azokat, amelyeket valószínűleg használni is fogunk: hullámpapír vár, tábla, kulcs, 
„lábtörlő”-féle, sárkánybáb (egyfejű változat) készítéséhez valók: előkészített zokni/harisnya/
kesztyű, ragasztó, fonaldarabok, olló, festéshez valók, papírzacskó, előkészítetlen harisnya/zok-
ni, tű, cérna, gombok, textildarabok, meseszöveg, róka, variálható kézbábok, könyvek, papír, 
toll, kincsek (elrejtéshez), papírcsíkok (a vers páros soraival), papírsárkány vagy ábra róla.
Csoportok: A csoportok munkáját segítő/ösztönző módon koordináljuk. Ahol szimultán (egy-
idejűleg) dolgoznak a gyerekek, érdemes alaposan átgondolni, ki mikor mit csinál, hogy minél 
pergőbben mehessen minden.
A tartalommal összefüggő differenciálási javaslat: A kézműves tevékenységekre mindig kevés 
idő jut – igyekezzünk optimálisan kihasználni! Az egyes csoportok meghatározásánál mindig 
vegyük figyelembe gyerekek egyéni sajátosságait (kompetencia, motiváció)!
Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok: A rögtönzött báb készítése (II.1.) 
megelőző gyűjtést igényel, de ha erre nincs mód, válasszuk a kézfestést. Mivel a gyerekek az 
„író, bábos” kezükkel festenek az „ügyetlenebb” kezükre, a „bábos” kezük tiszta marad majd, 
ha szükség lesz rá! (Előfordulhat, hogy a gyerekek keze kiszárad a festéktől. Erre allergiás gye-
rekkel én még nem találkoztam, ám óvatosságból nem árt szándékunkról a szülőket tájékoz-
tatni: sajnos, mindig akad olyan, aki „betegesen” irtózik attól, hogy gyermeke – bármilyen for-
mában – maszatoljon…) Az általunk készített jelzésszerű hullámpapír-sárkányvárat valamikor 
(szabadidejükben) valószínűleg szívesen kifestenék… Ha van rá mód, tegyük nekik lehetővé!
Speciális javaslatok a fejlesztendő kompetenciával kapcsolatban: Gyakran több alternatíva kö-
zül is lehet választani. Gondoljuk végig, melyiket miért érdemes választani, a csoport számára 
melyik a legmegfelelőbb.

SPECIÁLIS JAVASLATOK AZ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN 
Személyes érzékenység figyelembevétele: …A szokásos empátia… erre sosem lehet elégszer 
felhívni a figyelmet. A párválasztásnál/csoportalakításnál előfordulhat, hogy peremhelyzetű 
gyerekeket nem választanak... Nevezzük ki őket pl. segédünknek!
Az értékelési mód és a tartalom összefüggésének megvilágítása: Ebben a modulban újra ta-
lálkozhatunk a befejezés nélküli mesével, a gyerekeknek kell megoldási variációkat kitalálni-
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uk, kiemelhetjük az ötletességet, a beszédbátorságot. A modulban több szövegértést fejlesztő 
gyakorlat kapott helyet (például sárkányrokonság, kakukktojás keresése), ezeknél a felada-
toknál értékelhetjük a gyorsaságot. Írásbeli szövegalkotás során egy álláshirdetést kell meg-
fogalmazniuk. Értékelhetőek a hirdetés tartalmi és formai elemei. (Hogyan jelennek meg? 
Megfelelő-e a nyelvhasználat?) A verssorok párosításánál dicsérjük meg azokat a gyerekeket, 
akik a feladatot az összecsengő verssorok keresésével kezdik.

MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I.1. Az érdeklődés felkeltése: „Hol a láda? – Sárkány őrzi!”

– Rendhagyó látvány fogadja 
a gyerekeket: a ládát sárkány 
őrzi a „várában” (tanító sár-
kányszerepben)
– „Szerezd meg a sárkányvár 
kulcsát!” c. tolvajjátékkal be-
juthatnak a várba, a ládához
– Ládanyitás előkészítése kér-
désfelvetéssel: Miért bánatos 
a sárkány? (társtalan)
(5’)

Megfigyelés 
Összefüggés-ke-
zelő képesség
Következtetés 
Önszabályozás

Frontális, 
Játék

Melléklet 
Hullám-
papír vár 
tábla, kulcs, 
„lábtör-
lő”-féle, 
sárkánybáb 
(egyfejű 
változat)

I.2. Ládanyitó ceremónia, melyből kiderül: tudunk-e segíteni?

…most gyerek irányításával: 
előkerülnek a bábkészítéshez/
társkészítéshez valók
(1’)

Együttműködés Frontális Bábkészítés-
hez valók
Melléklet

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II.1. Rögtönzött bábok készítése: „Készítsünk társat a sárkánynak!”

A


Előre applikált kesztyűkből 
vagy zoknikból, esetleg pa-
pírzacskóból
Fejletlen kézügyességű vagy 
nagyon lassú gyerekeknek

Önkifejezés Frontális/csopor-
tos/egyéni, 
Bábkészítés, 
Egyidejű 
(szimultán) 
megoldás a C 
csoporttal

Előkészí-
tett zokni/ 
harisnya/
kesztyű, 
fonaldara-
bok, olló, 
ragasztó, 
festéshez 
valók, pa-
pírzacskó

Melléklet
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

B


Kézfestéssel
Bárkinek, kivéve festésben járat-
lan, erre allergiás vagy nagyon 
maszatolós gyereknek

Kreativitás 
Önkifejezés 
Eredetiség

Egyéni, 
Bábkészítés

Festéshez 
valók

Melléklet

C


Harisnyából/zokniból
Gyors, kreatív, önálló alkotásra 
képes gyerekeknek
(10−15’)

Kreativitás 
Önkifejezés 
Eredetiség

Frontális/csopor-
tos/egyéni, 
Bábkészítés, 
Egyidejű (szi-
multán) meg-
oldás az A cso-
porttal

Haris-
nya/zokni, 
tű, cérna, 
ragasztó 
gombok, 
textil-, fo- 
naldara-
bok, olló

Melléklet

II.2. Közös éneklés az elkészült bábokkal: „Vidítsuk fel a bánatos sárkányt!”

 Az Egy boszorka van… c. dal 
közös eléneklése az elkészült 
bábokkal

Élményszük-
séglet 
Együttműködés

Frontális, 
Magyarázat

Elkészült 
bábok

Melléklet

A Együttesen
Kevésbé fejlett ritmusérzékű, 
vagy hamisan éneklő gyerekeknek

Élményszük-
séglet 
Együttműködés

Frontális, 
Éneklés

B Kánonban
Fejlett ritmusérzékű, viszonylag 
tisztán éneklő gyerekeknek
(2’)

Élményszük-
séglet 
Együttműködés
Koncentráció

Frontális,
Kánoncsoportos 
éneklés

II.3. Jutalommese befejezése: avagy „Jótett helyébe jót várj!”

– Jutalommese tanítói bemu-
tatása befejezés nélkül:
Varga Katalin: Szemfüles sár-
kány-dada lesz…
–„Ha én lennék Szemfüles...” 
– mesei bonyodalomra megol-
dási variációk kitalálása
(10’)

Befogadás 
Figyelem 
Következtetés 
Élményszük-
séglet

Frontális, 
Bemutatás

Melléklet, 
meseszöveg

II.4. Meserészlet eljátszása: „Nehéz munka a sárkánydadaság!”

 Meserészlet eljátszása: Önkifejezés 
Élményszük-
séglet

Csoportos/egyé-
ni  bábjáték

Melléklet, 
meseszöveg 
(dőlt betűs 
rész)

a Rögtönzött bábjainkkal
Javasolt bábjátékban ügyesebb 
gyerekeknek

Önkifejezés 
Élményszük-
séglet

Csoportos/egyé-
ni  bábjáték

Elkészült 
bábok, 
róka, va-
riálható 
kézbábok

Melléklet
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

b Mimetikus játékkal
Gazdag gesztusnyelvvel rendelke-
ző gyerekeknek

Önkifejezés 
Élményszük-
séglet

Csoportos/egyé-
ni mimetikus 
játék

Melléklet

– Az eredeti mesebefejezés 
meghallgatása  
(10−13’)

Befogadás Frontális, 
Bemutatás

Meseszöveg

Lehetséges órabontás 
(ha szükséges, kézmosás) 

II.5. Szóalkotás: avagy sárkányrokonság...

 – Sárkányos összetett szavak 
részeinek felismerése, összeil-
lesztése: szóalkotás
– Milyen? Mutasd: házisár-
kány (mímes játék)
(3’) 

Élményszük-
séglet 
Következtetés 
Szintézis

Frontális, 
Bemutatás, 
Megbeszélés,
Egyéni 
felfedezés

Melléklet

II.6. „Kakukktojás” keresése: avagy hol bujkálnak sárkányok?

 – Mesehősök között „kakukk-
tojás” felismerése
(Vicsor Bába)
– Könyvajánlás: sárkányos 
könyvek
(4’)

Összefüggés-ke-
zelő képesség
Következtetés 
Befogadás

Frontális, 
Bemutatás,
Felfedezés, 
Megbeszélés

Melléklet
(könyvek)

II.7. Apróhirdetés készítése vagy kincskereső játék: avagy már megint Vicsor Bába!

a


Álláskereső hirdetés kitalálá-
sa/megfogalmazása
a boszorkány részére, bedo-
bása a varázsládába javasolt 
Szövegalkotásban jártasabbaknak

Élményszük-
séglet 
Jellemzés 
Kreativitás Alko-
tóképesség

Csoportos Papír, toll Melléklet

b


Kincskeresés: a Mindenki keres 
c. játék alapján 
Mozgékony, hamar fáradóknak
(5’)

Megfigyelés 
Önszabályozás

Frontális,
Egyéni 
felfedezés

Kincsek 
elrejtve a 
teremben

Melléklet

II.8. Koncentrációs játék: „Sárkányposta”

 Az Üzenetátadás c. játék két 
csoportban:

Megfigyelés Szimultán, 
Csoportos

Melléklet

A 1 szóval (könnyebb) Koncentráció 
Önszabályozás

Csoportos, 
Játék

B 1 mondattal (nehezebb)
(3’)

Koncentráció 
Önszabályozás

Csoportos,
Játék
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II.9. Beszédtechnikai gyakorlat: „Halló, itt a Háromfejű Sárkány beszél!”



Beszédtechnikai gyakorlat:
– hangerőváltás
– tempóváltás
– hangszínek

Helyesejtés 
Koncentráció 
Élményszük-
séglet

Csoportos be-
szédgyakorlat

Melléklet

A Báb nélkül
Célcsoport: kevésbé jó megfigyelő, 
bábozásban kevésbé ügyes gyere-
keknek

Helyesejtés 
Koncentráció 
Élményszük-
séglet

Beszédgyakorlat Sárkány-
báb

B bábbal nehezítve
Jó megfigyelő, bábozásban ügye-
sebb gyerekeknek
(5’)

Helyesejtés 
Koncentráció 
Élményszük-
séglet

Beszédgyakorlat 
bábbal

II.10. Verssorok párosítása: „Kérdezz – felelek!”



– Weöres Sándor: A hétfejű 
sárkány c. versének tanítói 
bemutatása
– Az összetartozó verssorok 
párosítása
Célcsoport: olvasásban/szöveg-
értésben gyengébbeknek adjuk a 
könnyebbeket
(5’)

Befogadás 
Megfigyelés 
Összefüggés-ke-
zelő képesség
Következtetés

Frontális, 
Bemutatás, 
Csoportos  prob-
lémamegoldás

Papírcsí-
kok (a vers 
páros sora-
ival)

Melléklet, 
vers

II.11. Mesebefejezés és bábjáték: avagy még egy sárkánymese!



– A vörös hajú sárkány c. japán 
mese tanítói bemutatása befe-
jezés nélkül
– Mesebefejezések kitalálása
– Bábjáték (a láda sárkány- és 
kesztyűsbábjaival)

Befogadás 
Megfigyelés 
Következtetés

Bemutatás,
Csoportos prob-
lémamegoldás

A láda sár-
kánya és 
kesztyűs-
bábjai

Melléklet, 
szöveg (a 
jelölt részig)

a A mese eljátszása
Időigényes! Javasolt gyakorlottan 
bábozóknak

Együttműködés 
Önkifejezés

Bábjáték Bábok

b A mese legizgalmasabb részé-
nek eljátszása 
Időtakarékos! Javasolt jól bábo-
zóknak

Együttműködés 
Önkifejezés

Bábjáték Bábok Dőlt betűs 
rész a szö-
vegben

c A legötletesebb mesebefejezés 
eljátszása 
Akkor válasszuk, ha jól bábozha-
tó, izgalmas, érdekes mesebefeje-
zés is született

Együttműködés 
Önkifejezés 
Eredetiség

Bábjáték,
Csoportos

Bábok
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

– Az eredeti mesebefejezés 
meghallgatása
(15−20’)

Befogadás Frontális, 
Bemutatás

Szöveg

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III.1. Ládazáró szertartás

Búcsú a sárkánybábtól…                                    
(1’)

Együttműködés Frontális Sárkánybáb

III.2. Mozgásos játék: „Fogd meg a sárkány farkát!”

Kínai eredetű mozgásos játék
(3’)

Mozgásszük-
séglet 
Együttműködés

Frontális, 
Játék

Melléklet

III.3. „Itt a vége, fuss el véle!”

a Sárkányeregetés az udvaron 
(ráérős…)

Élményszük-
séglet

Frontális, 
Játék

Papírsár-
kány(ok)

Melléklet

b Ábrák kiosztása papírsárkány 
készítéséről (gyors)

Ismeretszerző 
képesség

Frontális, 
Bemutatás

15. mellék-
let: ábrák

c Könyvnézegetés
(…’)

Ismeretszerző 
képesség

Frontális, 
Bemutatás

Könyvek 
(javaslat)
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MELLÉKLETEK

I.1. Az érdeklődés felkeltése: „Hol a láda? – Sárkány őrzi!”

I.1. Előkészületek
– Egyszerű hullámpapír vár elkészítése (ha még nincs ilyen) a láda eltakarásához: jelzésszerű 
várat készítsünk a következőképpen: a hullámpapírtekercset tekerjük ki kb. 3−4 méteres fél-
körívben úgy, hogy a tekercs két végének saját súlyától megálljon (esetleg levághatunk egy 
ekkora darabot, melynek asztalhoz is rögzíthetjük a két végét). Elég rajta kivágni egy akkorka 
lyukat, hogy azon az ablakon férjen ki a sárkány feje. A kinyitható kiskaput elég akkorára 
vágni, hogy a gyerekek egyenként bebújhassanak rajta, így a vár nem veszíti el a stabilitását. 
A vár és a láda közt hagyjunk annyi helyet, hogy mindenki beférjen a vár mögé, és a ládanyi-
tás zavartalan legyen.
– Kulcs: készítsünk jelzésszerűt bármilyen anyagból vagy keressünk érdekes formájú igazit.
– A várra teendő tábla el/előkészítése: írjuk egy kartonra jókora betűkkel, majd erősítsük a 
várra:

EGYFEJŰ ELEK
LÁNGFÚJÓ MESTER

– Ládabeli sárkánybáb el/előkészítése: egyfejűként állítsuk össze, és gyakoroljunk kissé vele, 
mert nehéz!

I.1. „Szerezd meg a sárkányvár kulcsát!”
A sárkánybáb (tanító) a várban hortyog. Várának kulcsa a „lábtörlő” (egy anyagdarab) alatt. 
A gye rekek a terem túlsó feléről lopakodva próbálják megszerezni a kulcsot. A sárkány „hor-
kolása” jelzi, hogy felébredt, kidugja fejét az ablakon… A horkantás után nem szabad moz-
dulni, mert észrevesz a sárkány! Akit észrevesz, azt „elkergeti a környékről” – azaz viszsza-
parancsolja a rajtvonalhoz. (Humorral! Például: Nocsak, pajtikám, hova-hova? Kapd fel a 
nyúlcipőt, és uzsgyi innen, különben odapörkölök ám!)

I.1. Ládanyitás előkészítése kérdésfelvetéssel 
Miért bánatos a sárkány? (Társtalan.) A tanító – még mindig az egyfejű szerepében – (a kulcs 
megszerzése után) nagy sóhajtozások közepette invitálja a gyerekeket a várba, vezesse rá 
őket búskomorsága okára. Feltételezi, hogy a segítség ebben a ládában lehet, de ő nem tudja 
kinyitni a láda ajtaját.
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2. MELLÉKLET (I/2. FELADATHOZ)

I.2. Ládanyitó ceremónia, melyből kiderül tudunk-e segíteni?
Mivel a tanító a sárkány szerepében van, célszerű egy gyereket megkérni a szertartás leve-
zénylésére.

3. MELLÉKLET (II/1. FELADATHOZ)

II.1. Rögtönzött bábok készítése: „Készítsünk társat a 
sárkánynak!” 
A sárkánybáb „pihenőre” vonultatása után kezdjünk csak a rendezkedéshez. Aki a többi-
eknél hamarabb elkészült, parádézhat bábjával a vár körül (várban, ablakban mint paraván 
mögött).

II.1.A Előre applikált kesztyűkből vagy zoknikból, esetleg 
papírzacskóból 
5 ujjas kesztyűre vagy zoknira előzetesen felragasztunk/felvarrunk néhány kiegészítőt (pél-
dául gyöngy-, gombszemet, pici vörös nyelvet), a gyerek feladata befejezni (pl. fonalhaj „pik-
kelyezés” vékony ecsettel, temperával). Papírzacskóra elég csak szemet, szájat (fogat, lángot) 
rajzolniuk, s zöldre színezni.

II.1.B Kézfestéssel 
Temperával vagy vízfestékkel (kevés vízzel, vastag ecsettel) zöldre festjük az alkart – a kéz-
fejet, a tenyeret és az ujjak tenyér felőli részét vörösre! Világító sárga szem (esetleg fekete 
pikkely) kerüljön rá vékony ecsettel!

II.1.C Harisnyából – zokniból 
A zoknit (levágott harisnyaszárat) a kezünkre húzzuk úgy, hogy kb. könyékig érjen, s a sarka 
a kézfejünkön (kézháton) legyen. Hüvelykujjunkat lefelé előretolva addig-addig ügyeske-
dünk, míg egy „tátogó szájat” tudunk képezni a zokni fejéből. Ebbe aztán lehet vörös textil-, 
papírnyelvet, lángocskát ragasztani/varrni (esetleg fehér fogakat…). A kézfejre textil-, papír-
szemet ragasztunk vagy gombot varrunk. Frizurája is lehet bontott fonalból (ragasztva/varr-
va). Ha ügyes a csoport, a varrást válasszuk: tartósabb!

II.2. Közös éneklés az elkészült bábokkal 
„Vidítsuk fel a bánatos sárkányt!”: javasoljuk a gyerekeknek a „sárkánykórust”… A sárkány-
nyal feltétlen reagáljunk a produkcióra! Dalszöveg:

Egy boszorka van,
Három fia van.
Iskolába jár az egy,
másik bocskort varrni megy,
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a harmadik itt a padon
a dudáját fújja nagyon,
de szép hangja van!
Dana-dana-dan!

5. melléklet (II/3. feladathoz)

II.3. Jutalommese befejezése: avagy „Jótett helyébe jót várj!” 
A tanító a sárkány szerepébe lépve „adja át” a jutalommesét, majd „pihentesse” a bábot.  
A szerepből kilépve olvassa a mesét (befejezés nélkül: a MEGSZAKÍTÁSsal jelölt részig).
Problémafelvetés: „Mit tennétek Szemfüles helyében?” A megszakítás után hallgassuk meg a 
mesei bonyodalomra kitalált megoldási variációkat.

II.3. Varga Katalin: Szemfüles sárkánydada lesz (meseszöveg)
Szemfüles, a vándor róka egy magas sziklavárhoz tévedt. A vár kapuján egy rövid hirdetés 
volt:

SZELÍD ÉS GYÁMOLTALAN
GYERMEKÜNK MELLÉ DADA KERESTETIK!

JELIGE: SZEMFÜLES

– Úgy látszik, ezek kizárólag rám vártak! – rikkantott Szemfüles, és besietett a várba. Milyen 
nagy volt a csodálkozása, mikor kiderült, hogy a szelíd, gyámoltalan csepp gyermek nem 
más, mint a hétfejű sárkányék öt és fél mázsás bébije. Oldalgott is kifelé! Hanem a vár kapuja 
zárva volt. Mit volt mit tenni, a dadaságot vállalnia kellett. Hű, micsoda nehéz munka volt a 
sárkánydadaság! 
A sárkánybébinek ahány feje volt, annyit akart:
az egyik kávét kért,
a másik reszelt almát,
a harmadik aludni akart,
a negyedik nézni akarta a képeskönyvet,
az ötödiknek az orrát kellett megtörölni,
a hatodikról a legyet kellett elkergetni,
a hetedik pedig egyszerűen csak bömbölt, bömbölt kegyetlenül.
Szegény Szemfüles azt sem tudta, hogy hová is támassza a kis létráját, s hová, melyik sárkányfejhez is 
másszon fel. Mert a sárkánybébi a róka mellett akkora volt, hogy csak létrával lehetett a hét fejét meg-
közelíteni.
– Most légy szemfüles, Szemfüles! – vigasztalta magát a róka, s egy gyors elhatározással felhívta tele-
fonon a tűzoltókat.
Nemsokára meg is érkezett hat piros tűzoltókocsi. Mind a hat tűzoltókocsi létráját felnyitották. Futottak 
a fürge tűzoltók, s így egyszeriben
meg lehetett dudliztatni a sárkánybébi első fejét,
a második feje megkapta a reszelt almát,
a harmadiknak altatódalt trombitáltak,
a negyediknek felolvastak a képeskönyvből,
az ötödiknek meg lehetett törölni az orrát,
s a hatodikról el lehetett kergetni a legyet.
HANEM A HETEDIKKEL SEMMIT SEM LEHETETT CSINÁLNI!
Egyszerűen csak bömbölt, bömbölt továbbra is.
Ilyen komisz sárkányfejet még sohasem láttunk! – sóhajtottak a tűzoltók.
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Szemfülesnek hamarosan újabb szemfüles ötlete támadt. MEGSZAKÍTÁS!
Felült egy sárkány hátára, berepült a városba, és egy hatalmas televíziókészüléket vásárolt. 
Mikor azután a televíziót a sárkányvárban bekapcsolta, menten abbahagyta a bömbölést a 
hetedik sárkánybébifej is. Nemcsak a hetedik, hanem az összes sárkánybébifej egyszeriben 
olyan jó lett, olyan vidám lett, mint hét valóságos tündércsemete. De nemcsak a sárkánybé-
bi, hanem az egész sárkányvár lakossága ott ült a televízió képernyője előtt, s nézték Foxi 
Maxi kalandjait. Így történt, hogy Szemfüles észrevétlenül kiosonhatott a hat tűzoltókocsival 
együtt a sárkányvárból, s folytathatta vándorútját.

II.4. Meserészlet eljátszása:„Nehéz munka a sárkánydadaság!” 
Pontosítsuk, melyik részletet játsszuk. Mindkét esetben (a és b) javaslom, hogy osszuk két 
részre a társaságot: sárkánybébik (jobb előadók), tűzoltók (gátlásosabbak) +1 Szemfüles (aki 
a valóságban is az legyen!).
Mindkét esetben (bábos, mímes) a játék előtt tisztázzuk, ki melyik fejet játssza! A tűzoltóko-
csit elég hanggal jelezni (nínó, nínó…). Bátorítsunk mindenkit merész játékra – most hangos-
kodni is lehet! A totál káosz és a probléma megoldásával a csönd beállta annál hangsúlyosabb 
lesz. 

II.4.a Bábosok
Sárkánybébik: hátukat egymásnak vetve álljanak körbe, így kifelé tudnak „tátogni” kezükkel 
minden irányba! A ládabéli zöld anyaggal (esetleg krepp-papírral) tekerjük őket körbe (nem 
szorosan, nem is lazán), ezzel fogjuk őket össze „kis sárkánnyá”.
Tűzoltók: ládabéli összeállítható bábokkal játsszanak, melyekre akár egy kis piros anyagdara-
bot köthetünk (esetleg kézzel imitálva is játszhatnak).
Szemfüles: róka kézbábbal.

II.4.b Mímesek:
Sárkánybébik: úgy alakítjuk ki, mint a bábosokat, csak egész felsőtestükkel gesztikulálva ját-
szanak.
Tűzoltók: az egész test mozog.
Szemfüles: megkülönböztető jellel (pl. piros szalag) játsszon.

II.5. Szóalkotás, avagy sárkányrokonság 
Üljünk le. A tanító (akár sárkányszerepben) mondjon szavakat, köztük olyanokat, amelyek-
hez hozzáilleszthető a sárkány szó (pl. papír…, …repülő, …vasút, házi… stb.). A gyerekek 
tapsoljanak, ha szerintük a kimondott szóhoz hozzáilleszthető a sárkány szó. A legfürgébb 
mondhatja ki hangosan. Végül a kérdésfelvetésre: Milyen lehet egy házisárkány? A szóma-
gyarázatot mímes játékkal mutassák.

II.6. „Kakukktojás” keresése: avagy hol bujkálnak sárkányok? 
A mesehősök (ismételt) felsorolásával hívjuk fel a gyerekek figyelmét  arra, hogy a mesehősök 
egyike „kakukktojás”:
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– Szélkötő Kalamona
– Hollófernyiges
– Süsü
– Locspocs
– Vicsor Bába (kakukktojás)
– Dr. Privoda Béla

II.6. KÖNYVAJÁNLÁS
…Melyekben a felsorolt mesehősök „laknak” (a könyvek bemutatásával vagy anélkül) pl.:
– Kamarás István: Sárkányos mese igazából (Dr. Privoda)
– 77 magyar népmese (Kalamona, Hollófernyiges)
– Süsü, a sárkány
– Locspocs-mesék

II.7. Apróhirdetés készítése vagy kincskereső játék: avagy már 
megint Vicsor Bába!

II.7. Apróhirdetés 
Lényegre törően ismertessük az apróhirdetés műfaji sajátosságait. Koordináljuk a megfogal-
mazásokat, jegyezzük (esetleg jegyeztessük) le a legérdekesebbeket. Tárgya: Vicsor Bába ál-
lást keres…

II.7.„Mindenki keres…”c. játék
Közöljük a gyerekekkel, hogy Vicsor Bába elcsente és elrejtette a kincseink egy részét, melyet 
úgy kéne megkeresni, hogy észre ne vegye (a bábot el is helyezhetjük őrzőként valahol a 
teremben). A játékhoz lehetőleg az előző modulokban (ércek, fémek/titkok, kincsek) készített 
ékszereket, kincseket használjuk fel, mert a gyerekek ismerik ezeket. Előre rejtsük el őket a 
teremben úgy, hogy egy kicsit látható legyen, de azért mégis rejtve maradjon. Nevezzünk 
meg belőlük egyet – ezt kell megkeresni. A gyerekek feladata, hogy hátra tett kézzel csönd-
ben járkálnak, keresnek. Aki felfedezi a megnevezett tárgyat, anélkül, hogy ennek jelét adná, 
odamegy a játékvezetőhöz, és megsúgja neki a rejtekhelyet, majd leül. Mögéje sorjában a 
többi megtaláló – az első háromig (ötig). Ők lettek a győztesek. A következő tárgy megneve-
zése után újra kezdődik a keresés. Nagy önfegyelmet igényel, mert a felfedezés pillanatában 
a gyerekeknek nem szabad elárulni magukat, sőt, akár tovább tettetik a keresést (esetleg fel-
adva így elsőbbségüket), hogy a többiek ne fogjanak gyanút. Végül együtt gyűjtsék össze a 
még rejtve maradt kincseket.

II.8. Koncentrációs játék: „Sárkányposta” 
Képességeik szerint két csoportra (A/B) osszuk a gyerekeket. E két csoportban álljanak sorban, 
egymás mögött. A sorelsőknek súgunk A: egy szót, B: egy mondatot (akár a mai meséből…). 
Kérdés: vajon hogy jut el az üzenet a sárkány első fejétől az utolsóig? Feladat: tovább adni sú-
gással – minél gyorsabban. A sor végi gyerekek, ahogy megkapták, felemelik a kezüket, majd 
ki kell mondaniuk hangosan azt, amit hallottak. Jópofa, mulatságos hablatyok születhetnek! 
Miután jól kikacagták magukat, megmondjuk, mi volt az eredeti. Nehezíthető még gyorsabb 
tempóval…
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II.9. Beszédtechnikai gyakorlat: „Halló, itt a Háromfejű Sárkány 
beszél!” 
A sárkány 3 feje háromféleképp beszél. Például:
1. halkan, 2. középhangerővel, 3. hangosan (hangerőváltás)
1. lassan, 2. közepes tempóban, 3. gyorsan (tempóváltás)
1. mélyen, 2. beszédhangon, 3. magasan (hangszínváltás)
A bábbal még mókásabb, bár nehéz arra is koncentrálni. Minden feladathoz másik 3 gyereket 
válasszunk. Nehezíthető több fejjel: árnyalatok…

II.10. Verssorok párosítása: „Kérdezz – felelek!” 
Előzetesen vágjuk szét a verset csíkokra, majd a  vers első bemutatása után a páros versso-
rokat adjuk oda a gyerekeknek (8 sor = 8 gyerek vagy 8 pár, 8 trió…). Gyengébb olvasóknak 
ajánlott a 2., 4., 16. sor! A vers másodszori bemutatása lassabban történjék, hogy ezalatt a 
kapott verssor elhelyezkedését megfigyelhessék a versben. Harmadszorra kérjük a gyerekek 
közreműködését: a páratlan sorokat a tanító mondja (1. Iszapos tóból), a passzoló páros soro-
kat pedig a gyerekek feleljék rá (2. száz karika száll).
Weöres Sándor: A hétfejű sárkány. A vers papírcsíkokon:

Iszapos tóból

száz karika száll,

a hétfejű sárkány

odalenn pipál,

folyton füstöl

hét fekete szája,

fűzfagyökérből



SZÖVEGÉRTÉS–SZÖVEGALKOTÁS • FÜGGÖNY MÖGÖTT VARÁZSLÁDA • 2. ÉVF. 118

hét öblös pipája,

békalencséből

vágott dohánya,

vízitök-levélből

hét hálósapkája.

Amikor haragos,

kavarog a katlan,

hét pipakupakja

nagyot csattan.

II.11. Mesebefejezés és bábjáték: avagy még egy sárkánymese! 
A mese tanítói bemutatása előtt adjunk szempontokat a megfigyeléshez: Kik a mese sze-
replői? Milyen hírt kapnak? Hogy viselkednek? A mesebefejezések és a szempontokra adott 
válaszok meghallgatása után az a, b, c variációk körül a hátralévő időtől függően válasszunk. 
A szereposztás önkéntes legyen, kivéve a sárkány: ő jó előadói képességű gyerek legyen! A 
mese dramatizálásánál, ha a sok állat nem férne el a sárkánybábon, a bábot meghosszabbít-
hatjuk egy ládabéli zöld anyaggal, amely alá a gyerekek is bebújhatnak.
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II.11. A vörös hajú sárkány (japán mese)
Valamikor régen, sok-sok ezer évvel ezelőtt az állatok egészen mások voltak, mint manapság. 
Mind nagyon hasonlított a többihez. Igaz, akadt néhány feltűnő kivétel, mint az oroszlán, a 
tigris vagy a pillangó, de a többi állat nagyjából egyforma magas volt, és mind négy lábon járt. 
Így aztán nem volt könnyű őket megkülönböztetni egymástól, még akkor sem, ha az elefánt 
kicsit többet nyomott a hiénánál, ha a víziló nem is szökellt olyan kecsesen, mint a gazella.
Egy napon elnyúlva heverésztek a napsütötte réten, amikor egyszer csak lélekszakadva rohant a vörös 
hajú sárkány, és kiabálni kezdett:
– Riadó! Veszélyben vagyunk! Itt a világvége!
– Honnan tudod? – kérdezték a többiek.
– Kiolvastam a csillagok állásából. Menekülnünk kell!
– De hová?
A sárkány erre a kérdésre is tudta a választ:
– Egy másik világba. Majd én elviszlek benneteket. Van szárnyam, tudok repülni. Elmegyünk egy biz-
tonságos bolygóra.
Az állatokat nagyon megrémítette a közelgő világvége. Nem sokat kérették magukat, egymás után fel-
kapaszkodtak a sárkány hátára. Egyedül az oroszlánt nem rendítette meg a közelgő veszedelem. Nagyot 
nyújtózott, és ásítozva kijelentette:
– Engem nem érdekel, mi közeleg, mi nem. Maradok, és kész. Jó nekem a Föld is.
A többi állat viszont mind a sárkány háta körül tolongott, lökdösődött.
– Hé, ne dőlj rám! – kiáltotta a krokodil a mögötte ülőnek.
– Vidd innen a mancsod! – szólt rá a víziló az elefántra.
Egészen úgy festettek, mint manapság az emberek egy zsúfolt buszon. A sárkány egy darabig türelmesen 
várt, aztán felemelte a hangját: 
– Kapaszkodjatok!
A sárkány futni kezdett, hogy a repüléshez lendületet vegyen, az állatok pedig rémülten fogódzkodtak 
a pikkelyeibe. A sárkánynak nem volt könnyű dolga, hátán a sok fészkelődő állattal. Csak harmadik 
nekirugaszkodásra sikerült végre szárnyát suhogtatva a levegőbe emelkednie, ahol aztán a farkával kor-
mányzott.
– Jaj, ne ilyen gyorsan! – visított valaki.
– Miért nem emelkedsz magasabbra? – szólt egy másik hang szemrehányóan.
– Maradjatok már nyugodtan! Megteszem, ami tőlem telik – nyögte a sárkány.
Igen ám, de az állatok nagyon féltek, így aztán képtelenek voltak csendben, nyugodtan ülni. Szegény 
sárkány pedig ettől csak még hamarabb kimerült. Nehezére esett emelgetni a szárnyait...                                 
MEGSZAKÍTÁS ITT VAGY…
...végül pedig már egyáltalán nem bírta, és ekkor nyekk! – földet értek egy puha, zöld réten. 
Lett is sírás, jajgatás, visongatás!.. 
...ITT!!! 
Szerencsére senki sem pusztult el, de bizony sokan megsérültek. A kígyó elvesztette mind a 
négy lábát, és azóta úgy megtanult kúszni, hogy sokkalta gyorsabb, mint mondjuk egy pók, 
akinek pedig nyolc lába van. Az orrszarvú alaposan beütötte a fejét, máig hordja a kinövést 
az orrán. Az elefántnak a fogai hullottak ki – a két legnagyobbat kivéve, de azok meg azóta is 
előre állnak. A zsiráf nyaka kicsavarodott az eséstől, mégpedig annyira, hogy később sem jött 
egészen rendbe: kinyúlt, mint némely ruha ujja a mosástól. A szegény víziló pedig úgy elgu-
rult, hogy ha nem akad útjába folyó, talán sosem áll meg, de ez még semmi! A sok gurulástól 
egészen kerek lett. Mikor felkászálódott, és meglátta magát a folyó tükrében, úgy döntött, 
hogy ezzel az alakkal jobb, ha ideje nagy részét a víz alatt tölti.
Mikor az oroszlán meglátta a pórul járt állatokat, összecsapta a mancsait.
– Nahát, mennyire megváltoztatok! Sokkal érdekesebbek lettetek! – mondta nevetve.
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Így történt, hogy minden állat, aki el akart költözni a világvége elől, magán viseli a balul vég-
ződött repülőút következményeit. Ma is könnyű felismerni őket.

III.2. Mozgásos játék: „Fogd meg a sárkány farkát!” 
Kínai játék: pár szóval mesélhetünk a gyerekeknek a játék eredetéről, az óriás bábos karne-
válokról… Oszlopba álljanak fel szorosan egymás mögé. Fogja meg mindenki az előtte levő 
derekát, és azt játék közben nem szabad elengedni! Az oszlop eleje a sárkány feje, a hátulja a 
farka. Feladat: a fejének meg kell fognia a farkát úgy, hogy a sárkány el ne szakadjon. Vigyá-
zat! Balesetveszélyes lehet!

III.3. „Itt a vége, fuss el véle!”

Ábrák papírsárkány készítéséről



8. A SÁRKÁNYOK FÖLDJÉN 121

a) Ismeretterjesztő és szépirodalom:
Kamarás István: Sárkányos mese igazából. Budapest, Móra Ferenc Könyvkiadó, 1979
77 magyar népmese. Budapest, Móra Ferenc Könyvkiadó, 2001.
Csukás István: Süsü. Gesta Kiadó, 2001; Locspocs. Budapest, Móra Ferenc Könyvkiadó, 1980.
Beke−Bubcsó: Játék a papírral. Magyar Könyvklub, 2000.
b) Zene: – 
c) Kép, ábra:
Magyar sárkányos keresztszemes hímzések
Kínai sárkányünnepek és -ábrázolások
d) Film:
Jankovics Marcell: Fehérlófia (animációs film)
Jankovics Marcell: János vitéz (animációs film)
Döbrentei–Gryllus–Levente: Égből pottyant mesék: A 3 fejű sárkány (báb-animáció)
Sajdik Ferenc: Sárkány-variációk (animációs film)
Csukás István: Süsü, a sárkány (bábfilm)
Krisztofóró (báb-animáció)

Felhasznált irodalom, zene, kép:
Források:
Szemfüles sárkánydada lesz. In: Varga Katalin: Mosó masa mosodája. Budapest, Móra Ferenc 
Könyvkiadó, 1968.
Weöres Sándor: A hétfejű sárkány. In: Óváriné Furján Rita: Képek könyve. Budapest, Tan-
könyvkiadó, 1989.
A vörös hajú sárkány. In: Piero, Dani: Csizmás kandúr és más mesék. A világ legszebb meséi. Ford.: 
Ballér Piroska, Pappné Varga Zsuzsa, Budapest, Juventus, 1993.
Egy boszorka van…
A modul játékaihoz felhasznált könyvek/kiadványok, melyekből ötletet merítettem: I.1. és 
II.7.b: Add tovább! (szerk. Előd Nóra, Candy, 2003.)
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Játék,
amelyben egy erdei kis ház lakóival ismerkedünk, elképzeljük és képpé 
varázsoljuk a helyszínt, ahol járunk. Elgondolkodunk félelmeinken, és 

árnyjátékkal meg is jelenítjük őket, de végül megszelídítjük a félelmeket, és 
szerencsére az erdő lakói is megnyugtatnak bennünket…

 KÉSZÍTETTE: LÁNG RITA
FARKAS SZILVIA
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MODULLEÍRÁS

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 7−8 év

IDŐKERET 90 perc, 2×45 perc

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA A szövegtartalom és az egyéni élmények összekapcsolása, bele-
élő képesség fejlesztése, produktív beszéd

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT A testárnyjáték ismerete, alkalmazása  
Dramatikus formák: állókép, a gondolatkövetés ismerete, alkal-
mazása

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI 
IRÁNY

A montázs munkaforma használata

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: Önkifejezési képességek

Kognitív kompetencia: Kommunikatív képességek

Szociális kompetencia: Együttműködési képességek

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: Magyar nyelv és irodalom, Művészetek

Modulokhoz: Mesebeli lények

TÁMOGATÓ RENDSZER Gabnai Katalin: Drámajátékok. Budapest, Marczibányi Téri Mű-
velődési Központ, 1993.
Kaposi László (szerk.): Játékkönyv. Budapest, Marczibányi Téri 
Művelődési Központ, Kerekasztal Színházi Nevelési Központ, 
1993.
Kaposi László (szerk.): Drámapedagógiai olvasókönyv. Budapest, 
Marczibányi Téri Művelődési Központ, Magyar Drámapedagó-
giai Társaság, 1995.
Székely Andrea: Bábjáték. Budapest, suliNova, 2006.
Szentirmai László: Nevelés kézzel-bábbal. Budapest, Nemzeti Tan-
könyvkiadó, 1998.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A foglalkozást szükség esetén az 5. pont után ajánlott/érdemes megszakítani.

A félelmek tanulói eljátszása a tanítótól nagyfokú empátiát igényel. Nem biztos, hogy min-
den gyerek szívesen beszél a félelmeiről, ezért választottuk azt a megoldást, hogy nem kell a 
félelmeket kimondani, hanem névtelenül leírni és a „postaládába” bedobni. A félelmek szitu-
ációvá, jelenetté formálásában adjon segítséget a tanító!

Fontos az is, hogy segíteni tudja a gyermek negatív érzelmeinek megélését, majd oldani 
tudja a feszültséget.

A testárnyjáték mozdulatokkal történjen. Írásvetítő segítségével a falra vetíthetjük a játszó 
gyerek alakját, ettől még hatásosabbá válik a játék. Ha a félelem eljátszása bábbal történik, 
akkor engedjük, hogy a gyerek választhasson bábot. 
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JELMAGYARÁZAT:
: a modul írója ezen a ponton javasolja az értékelést.
Római számok (I., II., III. stb.): a fő feladat sorszáma.
Arab számok (1., 2., 3. stb.): a feladat sorszáma.
Kisbetű (a, b, c): ugyanazon feladat variációja (választható).
Nagybetű (A, B, C): a feladat differenciálása (választható).

SPECIÁLIS JAVASLATOK AZ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN 
A Népesítsük be a házat c. játéknál fontos a szövegértés, mert a gyerek csak így tud jó rajzot 
készíteni. Dicsérjük meg azokat a gyerekeket, akik segítség nélkül el tudják magyarázni tár-
saiknak a csősz és cincér szavakat.

A félelmek eljátszása visszatérő elem a modulok során, így ennél a feladatnál a gyerekek-
nek már több mondatból álló szöveget kellene alkotni önállóan, kötetlen beszélgetés során. 
(Monológtechnika fejlesztése.)

Itt a többi gyereket kérjük véleménynyilvánításra azzal kapcsolatban, hogy a félelmek való-
sak-e, érthetően el tudják-e mondani, amit ezzel kapcsolatosan éreznek. Esetleg kereshetünk 
megoldásokat is, adhatnak egymásnak tapasztalatuk szerinti tanácsokat.
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I.1. Beszédgyakorlat – hangsúlygyakorlat 

A Felelgetős c. játék
Mitől félsz? / Semmitől…
Mitől félsz? / Mindentől
(5’)

Nyelvi korrekci-
ós képesség
Szabálykövetés

Frontális,
Dráma 

Melléklet 

I.2. Hallásérzékelő játék

Mit hallottál?
 (5’)

Kombinatív 
képesség

Frontális,
Dráma

Melléklet 
Zajkeltő 
tárgyak: pl. 
gyufásdo-
boz, kulcs, 
tolltartó…

I.3. Ritmus – visszhangjáték

(5’) Zenei kreativitás Frontális,
Játék

Melléklet

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II.1. Gazdag Erzsi: A kis ház lakói c. versének tanítói bemutatása

A vers meghallgatása után 
a versbéli ház „megépítése” 
székek és a hullámkartonok 
segítségével
(15’)

Befogadás
Kreativitás

Frontális,
Munkáltatás

Melléklet

II.2. Szertartás: ládanyitás 

Három zacskóban (postaládá-
ban) a vers egy-egy részlete
(1’)

Kötődési 
képességek

Frontális 3 papírzacs-
kóban a 3 
versrészlet

II.3. Népesítsük be a házat!

 A ház „postaládáiba” rejtett 
verssorok elolvasása, és segít-
ségükkel az erdőszéli ház és 
lakóinak megrajzolása képek-
ben (3 képben)
(15 perc)

Befogadás
Vizuális 
kreativitás

Csoportmunka
(3 csoport),
Munkáltatás

nagymé-
retű 
kartonok, 
tempera, 
ecsetek
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II.4. Képmutogatás, versmondás

A A vers tanítói elmondása, 
amit képmutogatással kísér-
nek a gyerekek
 (5’)
Gyengébb beszédkészségű cso-
portnak

Szabálykövetés Frontális,
Báb

Megrajzolt 
képek

B A vers tartalmának tanulói 
bemutatása részenként, kép-
mutogatással kísérve
(10’)
Jó memóriájú, jó beszédkészségű 
csoportnak

Reproduktív 
beszédképesség

Egyéni,
Báb

Megrajzolt 
képek

II.5. Miért jó itt lakni?

A Kötött mondatkezdés: Eb-
ben a házban azért jó lakni, 
mert…
A gyerekek egy-egy állat 
szerepében mondanak véle-
ményt.
(5’) 
Az önálló szövegalkotáshoz segít-
séget igénylő csoportnak

Produktív be-
szédképesség

Egyéni,
Dráma

B Forró szék: Miért jó itt lakni?
Kérdezzük valamelyik állat 
szerepébe bújt gyereket.
(10’)
Önálló szövegalkotásra képes 
csoportnak

Lehetséges órabontás

Produktív be-
szédképesség

Egyéni,
Dráma

Melléklet

II.6. Pilinszky János: A madár és a leány c. versének részlete tanítói bemutatással

A tanító a csigabiga szerepé-
ben, árnyjátékkal mutatja be 
a verset, majd közösen értel-
mezzék a hallottakat.
(3’)

Beszédértés-ké-
pességek 
Befogadás

Frontális,
Bemutatás

Melléklet

II.7. Mitől félhetnek a gyerekek?

Ki-ki névtelenül írja le rö-
viden, hogy mitől fél, majd 
dobják be a postaládába.
(5’)

Írásképességek 
Reproduktív 
szövegalkotás

Egyéni,
Munkáltatás
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II.8.a A félelmek eljátszása árnyjátékkal

A leírt félelmek közül kihú-
zunk párat, majd eljátsszuk 
testárnyjátékkal.
(15’)
Beszédet és mozgást jól összekap-
csolni képes csoportnak

Alkotóképesség Egyéni,
Báb

II.8.b A félelmek eljátszása állóképpel

A leírt félelmek közül néhány 
bemutatása állóképben, majd 
a képben szereplők gondola-
tainak kihangosítása, vagyis 
gondolatkövetés
(15’)
Sűrítésre, lényegkiemelésre képes 
csoportnak

Alkotóképesség Egyéni,
Dráma

II.8.c A félelmek eljátszása bábbal

A leírt félelmek közül néhány 
eljátszása a láda bábjaival
(20’)
Beszédet és mozgást jól összekap-
csolni képes csoportnak

Alkotóképesség Egyéni,
Báb

II.8.d A félelmek eljátszása montázzsal

A leírt félelmek közül néhány 
eljátszása montázzsal
(25’)
Absztrakcióra, távoli asszociáci-
ókra képes csoportnak

Alkotóképesség
Kombinatív 
képesség

Egyéni,
Dráma

Melléklet

II.9. Az állatok megnyugtatnak

A játék folytatásához szük-
séges információk közlése: 
az erdei ház állatai segítenek 
elűzni a félelmet ajándékkal.
Megnyugtatásként egy-egy 
állat szerepében kell befejez-
ni a mondatot: Adok neked 
egy …, ha félsz,…
A rajzolt képeket felhasznál-
hatjuk.
(8’)
Szertartás: ládazárás

Együttműködési 
képesség  
Segítségnyújtás

Egyéni,
Dráma

Melléklet
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS

III.1.a. Zenehallgatás, relaxálás

A félelmek oldására lazítás:
Weöres Sándor–Bródy János 
–Halász Judit: Altatódal című 
megzenésített versének hall-
gatása közben
(5’)
A képzelet elindításához segítsé-
get igénylő csoportnak

Önszabályozási 
képesség

Frontális Zenei CD

III.1.b. Az Ölelj meg, mert üldöznek c. játék

A félelmek oldására futó-fogó 
játék
(5’)
Nagy mozgásigényű csoportnak

Versengési 
képességek

Frontális,
Dráma

Melléklet
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MELLÉKLETEK

I.1. Felelgetős
A játszók körben ülnek. A kezdő játékos rámutat egy társára, és ezt kérdezi: Mitől félsz? Ő 
rámutat egy másik gyerekre, és azt mondja: Semmitől.

A harmadik is rámutat valakire, és ezt kérdezi: Mitől félsz? Ő azt válaszolja: Mindentől.
Majd az egész kezdődik elölről. A négy mondat megy körbe, mutatással. Ha már mindenki 

megjegyezte a sorrendet, kezdődhet az igazi játék: mindig más hangsúllyal, hangerővel, ér-
zelemkifejezéssel kell kérdezni és válaszolni.

Nagyon izgalmas és változatos lesz így a játék.

I.2. Mit hallottál?
A gyerekek csukott szemmel, lehajtott fejjel ülnek. A tanító különböző tárgyakkal (8−10 tárgy) 
kelt zajokat: például: gyufásdobozt ráz meg, kulcscsomót zörget, könyvet csap be… A gyere-
keknek ki kell találni és elmondani, hogy mit hallottak. Ha a csoport ismeretében úgy érez-
zük, hogy nehezen fog menni, mutassuk meg először, hogy milyen tárgyakról lesz majd szó, 
és csak ezután kerüljön sor a hangadásra.

I.3. Ritmus−visszhang
„Menjünk be az erdőbe! Üljünk le!
Induljunk! Mi ez?
Nini! Hiszen ennek lába van!
Ott egy hegy! Szőrös!
Át kell mászni rajta! Térde!
Átértünk! Füle! És foga!
Menjünk tovább! De hiszen ez egy medve!
Nini! Fussunk!
Ott egy patak! Itt egy mocsár!
Át kell ugrani! Futás!
Átértünk! Itt egy patak!
Menjünk tovább! Ugorjuk át!
Nini! Itt egy hegy! 
Ott egy mocsár! Másszunk fel!
Át kell kelni rajta! Átértünk!
Átértünk! Itt egy ház!
Nini! Megmenekültünk! Hurrá!”
Ott egy bokor!

A ritmus−visszhang játék során a tanító soronként mondja a verset ritmuskísérettel, majd a 
gyerekek kórusban utána mondják, ismételve a ritmust is. A tanító maga elé tesz például egy 
széket, és azon üti a ritmust, a gyerekek a térdükön vagy a padlón. 
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II.1. Gazdag Erzsi: A kis ház lakói
Erdő szélén kicsi ház, 
Kicsi házra ki vigyáz?
Hold-bakter a csősze, 
hőscincér az őre.

Lakik benne éji lepke,
három sovány denevér,
keresztespók a gerendán
s mind, aki csak belefér: 
mezőről jött kis egér,
fülesbagoly, csigabiga,
bundás pele, fürge gyík
itt lakik most, itt lakik,
S erdőszéli kis kunyhóban
téli álmot álmodik.

II.5. Forró szék
Ennél a munkaformánál valakit fiktív szerepben ültetünk egy székbe, és kérdéseket teszünk 
fel neki egy előre megbeszélt témában. A székben ülő válaszol. A székben ülő szerepét lehet 
váltogatni, jó, ha előbb-utóbb mindenki kipróbálja a kérdező és a válaszoló szerepét is. 

A mi játékunkban arról kell kérdezni a székben ülőt, aki egy erdei állat szerepében van, 
hogy hogyan érzi magát az erdei házban, mit csinál ott legszívesebben, kivel van jó barátság-
ban, mi a legszebb emléke…

II.6. Pilinszky János: A madár és a leány
„Csak a szívem vert hevesen,
csak a szívem szomorúan, 
az vert csupán, az lüktetett,
csak a szívem vert súlyosan.”

II.8.d Montázs
A montázs munkaforma két tevékenység ötvözéséből áll. Az egyik csoport például mímes 
játékkal (szavak nélkül, csak mozgással) játszik el egy jelenetet. A másik csak hangokkal játsz-
sza ugyanazt. A két csoport egymástól függetlenül készül fel. A csoportok munkájának meg-
tekintése után egyszerre játsszuk el a kettőt. A két különböző forma erősíti egymást vagy ép-
pen kontrasztjai egymásnak. Nagyon izgalmas játék. Gyakorlott csoportnak és játékvezetőnek 
ajánlott.

II.9. Az állatok megnyugtatnak
A játék lényege, hogy olyan ajándékot találjon ki mindenki féleleműzőnek, ami az adott állat-
ra jellemző, és ötletesen felhasználva akár féleleműző is lehet.
A félelmek eljátszása után megnyugtatásul, biztatásul játsszuk ezt a játékot.
A gyerekek az állatokról megrajzolt kép mellől/mögül mondják el az ötleteiket!
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III.1.b Ölelj meg, mert üldöznek!
A félelmekkel való játék után jó lehet egy olyan játék, ami arról szól, hogy a bajban számítha-
tunk egymásra.

Az egyik gyerek a fogó. Valakit kerget. A többiek közül valaki azzal tudja megmenteni, ha 
odafut hozzá és megöleli, mielőtt a fogó hozzáér. Ez a játék tehát abban különbözik a hagyo-
mányos fogócskától, hogy a menekülés mellett arra is kell figyelni, hogy a másikat megment-
sük a fogótól. Akit mégis megfognak, az lesz a fogó.



10. VARÁZSSZERSZÁMOK

Játék,
amelyben  egy erdei polgármester-választás kellős közepében találjuk 

magunkat. „Most legyen okos az ember! Ki lesz itt a polgármester?” Kesztyűs 
bábot a kezekre! Lehet korteskedni, érvelni, cáfolni, meggyőzni és vitatkozni…

 KÉSZÍTETTE: LÁNG RITA
FARKAS SZILVIA
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MODULLEÍRÁS

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 7−8 év

IDŐKERET 90 perc, 2×45 perc

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA A hallott szöveg megértése és folytatása, produktív szövegalko-
tás írásban

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Önálló bábjelenet/jelenetkészítés

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI 
IRÁNY

Az állatmesék sajátosságainak ismerete

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: Önszabályozási képességek

Kognitív kompetencia: Kommunikatív kompetencia

Szociális kompetencia: Együttműködési képességek

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: Magyar nyelv és irodalom, Művészetek

Modulokhoz: Az erdõ lakói című modul

TÁMOGATÓ RENDSZER Gabnai Katalin: Drámajátékok. Budapest, Marczibányi Téri Mű-
velődési Központ, 1993.
Kaposi László (szerk.): Játékkönyv. Budapest, Marczibányi Téri 
Művelődési Központ, Kerekasztal Színházi Nevelési Központ, 
1993.
Kaposi László (szerk.): Drámapedagógiai olvasókönyv. Budapest, 
Marczibányi Téri Művelődési Központ, Magyar Drámapedagó-
giai Társaság, 1995.
Székely Andrea: Bábjáték, Budapest, suliNova, 2006.
Szentirmai László: Nevelés kézzel-bábbal. Budapest, Nemzeti Tan-
könyvkiadó, 1998.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A foglalkozásban szükség esetén a II.4. pont után érdemes szünetet tartani.

A foglalkozásban az állatmesék jellemző sajátosságát – az állatok beszélnek és emberi tulaj-
donságokkal rendelkeznek – mint mesebeli motívumot használtuk fel. Ez a játék így alkalmas 
arra, hogy mesei keretben beszéljünk fontos emberi tulajdonságokról, megfigyeltessük és 
megértessük, hogy kiből lehet alkalmas vezető. Időszerű lehet ez a játék akkor, ha osztá-
lyunknak pl. valamilyen képviselőt kell választania. 

Az óra során sok lehetőség kínálkozik a kesztyűs bábok egyre magasabb szinten való moz-
gatására, az állatok jellemző mozgásának megjelenítésére. A jó megoldásokat mindig emel-
jük ki, erősítsük meg. Ha a jelenet elakad, a tanító szerepbe bújva segítse a tanulókat. 
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JELMAGYARÁZAT:
: a modul írója ezen a ponton javasolja az értékelést.
Római számok (I., II., III. stb.): a fő feladat sorszáma.
Arab számok (1., 2., 3. stb.): a feladat sorszáma.
Kisbetű (a, b, c): ugyanazon feladat variációja (választható).
Nagybetű (A, B, C): a feladat differenciálása (választható).

SPECIÁLIS JAVASLATOK AZ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN 
A modul során az értékelés leginkább a szóbeli szövegalkotással kapcsolatban lehetséges. Na-
gyon óvatosan, csak tanácsokat adva értékeljük a gyerekeket, még inkább hívjuk fel a figyel-
müket a társaik megjegyzéseire, véleményére.

Az Ajánlom magamat c. játék eredetiségre, ötletességre és spontán szóbeli szövegalkotási kész-
ségre épít. Mivel a feladatot szavazás követi, a pedagógus egyáltalán ne alkosson véleményt, 
csak a szavazás után vagy legutolsónak a csoportból, mert befolyásolhatja a gyerekeket. 

Írásbeli szövegalkotás: a hirdetés és az ünnepi beszéd értékelésekor figyeljünk a stílusje-
gyekre, a formára, tartalomra.
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I.1. A Mókusok, ki a házból! c. játék

(5 perc) Versengési 
képességek

Frontális,
Játék

Melléklet

I.2. A Járjunk úgy… c. játék

Járjunk, lopakodjunk, ug-
ráljunk, tekergőzzünk, cam-
mogjunk úgy…
…mint a medvék, majmok, 
nyulak, verebek, kígyók, ele-
fántok, macskák, rókák…
(5’)

Szabálykövetés Frontális,
Dráma

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II.1. Zelk Zoltán: A legokosabb nyúl c. makámája
A mese részletének felolvasása

Szertartás: ládanyitás, benne 
a vers. Tanítói bemutatás: 
a „Most legyen okos az em-
ber, ki lesz itt a polgármes-
ter?”… részig
(8’)

Befogadás Frontális,
Bemutatás

Melléklet
Szöveggyűj-
temény

II.2. Az olvasottak reprodukálása

A


Az erdei tisztáson történtek 
eljátszása kesztyűs bábbal
A tanító a narrátor szerepé-
ben
(10’)
Az emlékezet fejlesztését igénylő, 
tanári segítséggel jól működő 
csoportnak

Félreproduktív 
beszédképesség

Csoport,
Báb

kesztyűs 
bábok, 
paraván

Melléklet

B


Az erdei tisztáson történtek 
kiegészítése saját ötletekkel, 
és eljátszása kesztyűs bábbal
(15’) 
Jó beszédkészségű, jól együttmű-
ködő csoportnak

Kreativitás Csoport,
Báb

kesztyűs 
bábok, 
paraván
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II.3. Szerep a falon

A Milyen a jó polgármester?
Tulajdonságok válogatása 
szóhalmazból 
(5’)
A szókincs bővítését igénylő cso-
portnak

Rendszerező 
képesség

Frontális,
Felfedezés

Melléklet
Szókártyák

B Milyen a jó polgármester?
Tulajdonságok gyűjtése kö-
zösen
(8’)
Gazdag szókincsű csoportnak

Összefüggés-
kezelő képesség

Frontális,
Kutatás

II.4.a A válogatott/gyűjtött tulajdonságok közül néhány kipróbálása bábbal

A A tulajdonságok eljátszása 
szituációba ágyazva kesztyűs 
bábbal, csoportokban
(Mikor van szüksége a pol-
gármesternek észre, mikor 
bátorságra, mikor türelem-
re…?)
(15’)
A bábjáték fejlesztését igénylő 
csoportnak

Logikai 
képesség

Csoport,
Báb

kesztyűs 
bábok

II.4.b A válogatott/gyűjtött tulajdonságok közül néhány kipróbálása játékkal

B A tulajdonságok közül né-
hány kipróbálása, eljátszása 
szituációba ágyazva szerep-
játékkal, jelenetben (állat 
szerepben)
(15’)

Lehetséges órabontás

Logikai 
képesség

Csoport,
Dráma

II.5. Hirdetés megfogalmazása

Írjuk meg a polgármesteri 
hivatal álláshirdetését, a 
megismert tulajdonságok 
figyelembevételével. „Polgár-
mestert keresünk!”
(8’)
Elvonatkoztatásra képes csoport-
nak

Írásbeli 
szövegalkotás
Kombinatív 
képesség

Frontális toll, papír
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II.6. Ajánlom magamat!

Mindenki egy-egy állat sze-
repében elmondja, hogy ő 
miért lenne jó polgármester
(8’)

Önreflexióra 
való képesség

Egyéni,
Magyarázat

II.7. Szavazás 

Ki legyen a polgármester?
Titkos szavazás cédulán állat-
névvel
Eredményhirdetés
(3’)

Együttélési 
képesség
Értékek 
képviselete

Frontális toll,
papírlapok

Doboz

II.8. A megválasztott, új polgármester köszöntése

A Ünnepi beszéd és köszöntő 
megírása
(10’)
Az ünnepi beszéd és a kö-
szöntő különbségének tisztá-
zása, a hangvétel megbeszé-
lése
Lényegkiemelést, írásbeli szö-
vegalkotás gyakorlását igénylő 
csoportnak

Írásbeli szöveg-
alkotás

2 csoport,
Megbeszélés

toll, papír

B Avatási szertartás eljátszása 
bábokkal, csoportokban
(15’)
Jó beszédképességű, kreatív cso-
portnak

Kreativitás Csoport,
Báb

bábok

II.9. A mese befejezésének meghallgatása

Miért lett a mesében a nyúl a 
polgármester?
(8’)
Ládazárás

Befogadás Frontális,
Bemutatás

Melléklet
Szöveggyűj-
temény

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS

III.1. Játék az erdőben

Tűz–víz–repülő erdei válto-
zatban: fa–patak–barlang
(5’)

Összefüggés-ke-
zelő képesség

Frontális,
Játék

Melléklet

III.2. Beszédgyakorlat: 

Nyelvtörő: a t–k mássalhang-
zók képzésének gyakorlására
Tamkó Sirató Károly: Mese
(5’)

Nyelvi korrekci-
ós képesség
Reproduktív 
beszédképesség

Frontális,
Beszédgyakorlat

Melléklet
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MELLÉKLETEK

I.1. Mókusok, ki a házból! 
A földre köröket rajzolunk vagy karikát teszünk le. Ezek lesznek a bokrok. Minden bokorban 
egy „mókus” guggol, csak egynek nem jut ház. Mikor a házatlan mókus elkiáltja magát: Mó-
kusok, ki a házból! – minden mókusnak el kell hagynia a házát, és másikba szaladnia. Közben 
a házatlan is bokrot foglal magának. Akinek nem jut ház, az lesz a következő kikiáltó.

Variáció: Ha sok gyerekkel játszunk, akkor a bokrokat alkothatja két-két gyerek, mindkét 
kezüket összefogva. Ebben az esetben a szerepeket cserélgetni kell.

II.1. 
Zelk Zoltán: Mese a legokosabb nyúlról
Egyszer volt, hol nem volt, 
túl a hegyen, túl a réten, 
egy kis erdő közepében, 
az erdőben egy tisztáson, 
fűszálakból vetett ágyon,
ott, ahol sosem járt ember,
s egy farkas a polgármester,
ahol ezer róka túr,
ott lakott egy kicsi nyúl.

A kis nyúlnak háza nem volt,
szeme kettő, orra egy volt,
hosszú füle, kurta farka,
semmi furcsa nem volt rajta.

Egyszer volt, hol nem volt,
egyszerű kis nyuszi volt.
Szarvas és őz jó barátja, 
minden madár jó pajtása, 
így éldegélt békességben
a kis erdő közepében.

Így éldegélt, amíg egyszer
meg nem halt a polgármester,
a bölcs farkas, s eltemették, 
megsiratták, mert szerették.

Az állatok összegyűltek, 
egy tisztásra települtek, 
éjjel-nappal tanakodtak, 
polgármestert választottak.  
  
Róka mondta: –  Róka legyen! 
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Szarvas mondta: 
– Szarvas legyen!
Őz kiáltott: – Őzön a sor!
Teli faág, teli bokor,
madár ült minden ághegyen, 
s kiáltozták: – Madár legyen!

Addig-addig tanakodtak,
a végén majd hajba kaptak, 
míg egy nyúl szólt: 
– Most az egyszer 
nyúl legyen a polgármester! 
Erre elkezdtek kacagni. 
– Nem tud az mást, 
csak szaladni, 
az árnyék is megkergeti, 
úgy megijed, hideg leli, 
ha ág zörren, rögtön szalad, 
vagy meglapul a fű alatt.
Most legyen okos az ember, 
ki lesz itt a polgármester?

II.2. Jelenetrend a bábozáshoz 
A következő jelenetekre bontás csupán ötlet, de megkönnyíti az olvasottak lényeges, elját-
szásra érdemes fordulópontjainak kiemelését.

1. Békés pillanatok az erdei állatok életéből
2. A polgármester halálhírének érkezése, a megboldogult polgármester érdemeinek méltatása
3. Az állatok vetélkedése a polgármesteri címért
 

II.3. Tulajdonságok a válogatáshoz

TALPRAESETT EGÉSZSÉGES TEHETSÉGES KEDVES

BARÁTSÁGOS CÉLRATÖRŐ SZÉP SZAVAHIHETŐ

TITOKTARTÓ SZORGALMAS JÓMÓDÚ ZÁRKÓZOTT
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ALKALMAZ-
KODÓ SZEGÉNY IGAZSÁGOS ÉLESESZŰ

UDVARIAS ÁPOLT TISZTA HIGGADT

ERŐS LELKIIS- 
MERETES JÓINDULATÚ ÖNÁLLÓ

SZEMÉRMES MEGBÍZHATÓ MŰVELT SIKERES

KÖTELESSÉG-
TUDÓ SZÓFOGADÓ ROBBANÉ-

KONY TÜRELMES

TAKARÉKOS ERŐS ERÕS
AKARATÚ TEVÉKENY

ELÉGEDETT HÍRES BÁTOR ŐSZINTE

FIATAL FANTÁZIADÚS ÖREG ELEGÁNS

ÖNZETLEN GONDOS HŰSÉGES SZERÉNY

JÓSZÍVŰ MEGÉRTŐ KÖVETKE- 
ZETES
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Előfordulhat, hogy némely tulajdonság jelentését nem ismerik a gyerekek. Magyarázzuk meg! 
A válogatásnál hívjuk fel a figyelmet arra, hogy olyan tulajdonságokat válasszunk, amelyek 
megléte fontos a közösségnek, hisz a polgármester a közösséget képviseli majd.

II.9. 
Zelk Zoltán: Mese a legokosabb nyúlról
Szól a bagoly az ághegyen:
– Az a fontos, okos legyen! 
Akár bátor, akár gyáva,
ész legyen a kobakjába! 

Mind így szólnak: – Ez a beszéd! 
Próbáljuk ki ki-ki eszét… 
Igen ám, de hogy próbáljuk? 
Máris szólt a bagoly rájuk:
– Aki becsapja a rókát, 
az kiállotta a próbát!

Rajta, szarvas! Rajta, őzek!
Lássuk, ki lesz a legbölcsebb? 
Ki tud győzni az észtornán? 
Ki tud kifogni a rókán?

Előbb az őz került sorra.  
– Ide figyelj, ravasz róka! 
Felhők közt lakik az égen, 
sohasem járt erdőn, réten, 
mégis ő növeszt fûszálat, 
zöldbe borít bokrot, ágat…

Nevet csak ezen a róka.  
– Ez aztán a nehéz próba! 
Jobban tudom, mint te magad, 
mi volna más, ha nem a nap!

Most a szarvas kerül sorra. 
– Én aztán megfoglak, róka! 
Nincsen lába, mégis szalad, 
de mégis egy helyben marad…

Megint csak így szól a róka:
– Ez aztán a nehéz próba! 
Jobban tudom, mint te magad, 
Mi volna más; folyó, patak!

Most a kisnyúl kerül sorra. 
– Erre felelj, ha tudsz, róka! 
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Ha megfelelsz, most az egyszer, 
te leszel a polgármester! 
Nincsen szárnya, mégis repül, 
fákon, bokrokon hegedül, 
ha nem repül, nincsen sehol, 
de mégiscsak van valahol, 
nincsen szárnya, nincsen lába, 
mégis a világot járja…

Töri a fejét a róka, 
ennek a fele se móka, 
hiába, no, nincs felelet, 
mondd meg, nyuszi, 
hogy mi lehet!  

Szól a nyuszi: – Figyelj, róka! 
Hogy mi lehet? Mi más volna? 
Ismeri a nyár s a tél, 
mi lehetne más: a szél!

Kisnyúl főzte le a rókát,
ő állotta ki a próbát. 
Az erdőben akkor egyszer, 
nyuszi lett a polgármester. 

Egyszer volt, hol nem volt,
egyszerű kis nyuszi volt, 
hosszú füle, kurta farka, 
semmi furcsa nem volt rajta. 

III.1. Tűz–víz–repülő, vagyis: fa–patak–barlang
Az ismert játék erdei változata: ha a tanító azt kiáltja: Fa, mindenkinek magaslatra (székre, 
padra…) kell mennie. Ha azt mondja: Patak!, át kell ugrania valamin, tárgy hiányában csak 
egy képzeletbeli patakon, tehát nagyot kell ugrani. Ha azt mondja: Barlang!, guggolva kell 
menni tovább.

A hívószavakat a tanító bármilyen sorrendben ismételheti.
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III.2. 
Tamkó Sirató Károly: Mese 
(Részlet)
Mi volt hát a 
Titikaka-tavi
Tektitek titka

A t–k mássalhangzók helyes ejtésének gyakorlásához adjuk a nyelvtörőt. Először lassan 
mondjuk, majd a szokásos iramban, végül gyorsítva szólaltassuk meg.



11. A TERMÉSZET ERŐI

Játék,
amelyben tűz, víz, levegő és föld csap össze, hogy a végén az élet 

győzedelmeskedjék mindenek felett. A szerelmesek is egymásra találnak, a 
gyerekek pedig azonosulnak jelképeikkel, bábjaikkal.

 KÉSZÍTETTE: KOVÁCS HEDVIG
 SCHMIDT MAGDOLNA
 ZURBÓ PÉTER
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MODULLEÍRÁS

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 7−8 év

IDŐKERET 90 perc, 2×45 perc

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA Ismerkedés a négy elemmel. Rész és egész kapcsolata. A ballada 
műfajában megjelenő történet dekódolása
Asszociációs képességek, a testnyelv fejlesztése

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Bábozás, játék csoportokban, játékszabályok ismerete, alkalma-
zása

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI 
IRÁNY

Egyéni improvizáció, játékszabályok létrehozása

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: Önreflexióra való képesség, vizuális 
kreativitás

Kognitív kompetencia: Produktív beszédképesség

Szociális kompetencia: Empátia, csoportkezelő képesség

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: Anyanyelv, Ének-zene, Vizuális kultúra

Modulokhoz: A sárkányok földjén, Legyõzzük a félelmet

TÁMOGATÓ RENDSZER A bábok világa. CD. Kiadja: www.homoludens.hu
Bruno Bettelheim: A mese bűvölete. Budapest, Gondolat Kiadó, 
1985.
D. Aichele–M. Golte-Bechtle: Mi virít itt? Budapest, Gondolat Ki-
adó, 1991.
Dr. Kalmár Zoltán–Dr. Makara György: Ehető és mérges gombák. 
Budapest, Mezőgazdasági Kiadó, 1973.
Kazanlár Emil: A bábjáték. Műhelytitok sorozat. Budapest, Corvina 
Kiadó, 1973.
Kós Lajos: Kéz és mozgás. Bábjátékos oktatás. Budapest, Népműve-
lési Propaganda Iroda, 1982.
Székely Andrea: Bábjáték. Budapest, suliNova, 2006.
Vinczéné Bíró Etelka: Én is tudok beszélni. Budapest, Tankönyv-
kiadó, 1992.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
Alakítsuk ki a tanteremben a lehető legnagyobb üres teret. Képzeletben, a fal mellett jelöljük 
ki a „színpad” helyét, itt állítsuk fel a Varázsládát!

A színpad előtti tér négy sarkában ülve a gyerekek kis csoportokban foglalnak helyet. Ha 
kell, akkor a földön dolgoznak. A tanárnak is van lehetősége arra, hogy közvetlen kapcsolatot 
tarthasson a gyerekekkel, és segítsen nekik.

A kiscsoportban való együttműködésben a gyerekeket engedjük szabadon dolgozni, fő él-
ményük az együttes kreativitás legyen, ne a kimagasló eredmény.

Elakadás esetén segítő kérdésekkel támogassuk őket, ne a megoldás felkínálásával!
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Mire lesz szükségünk?
– A játékhoz: kiskendő, lehetőleg piros (tűz). Egy edényben víz, egy másikban fekete föld.
–  A helyszín kijelöléséhez szimbolikus tárgyak: kék selyemkendő (könnyű esésű, víz hatású) 

– víz, kő – föld, madártoll – levegő, gyertya (lehetőleg minél nagyobb átmérőjű, rövid és 
cseppmentes) – tűz.

– Csoportalakításhoz szókártyák (kb. 20 db, a csoport létszámának megfelelő).
– Papír lángnyelvecske.
–  Színes A/4-es papírok kék – vízhez, piros, narancssárga – tűzhöz, fehér – levegőhöz, barna, 

zöld – földhöz, könnyen téphető.
– Fekete karton, ragasztó.

JELMAGYARÁZAT:
: a modul írója ezen a ponton javasolja az értékelést.
Római számok (I., II., III. stb.): a fő feladat sorszáma.
Arab számok (1., 2., 3. stb.): a feladat sorszáma.
Kisbetű (a, b, c): ugyanazon feladat variációja (választható).
Nagybetű (A, B, C): a feladat differenciálása (választható).

SPECIÁLIS JAVASLATOK AZ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN 
A modul során mindenképpen értékeljük a csoportos megbeszélés sikerességét, mondjanak 
véleményt az egyes csoporttagok. A vitában csak irányítóként vegyünk részt, amennyire le-
het, vonuljunk háttérbe. A vita végén értékelhetjük a szemléletformálást, a véleménynyilvá-
nítást, véleményalkotást, a konfliktuskezelést, a toleranciát, a megfelelő nyelvi formák hasz-
nálatát, a mimika szerepét.
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I.1. 

A A Tüzet viszek c. népi gyer-
mekjáték
 (3’)

Zenei kreativitás Frontális Kendő
Melléklet

B Az Elvesztettem zsebkendőmet c. 
népi gyermekjáték
(3’)

Zenei kreativitás Frontális Kendő
Melléklet

I.2. Beszédtechnikai gyakorlat

A játék a fönti dalok valame-
lyikével
(3’)

Helyesejtés, 
ritmus, 
időtartam

Frontális Melléklet

I.3. Szertartás

Ládanyitási szertartás
Mit találtunk a ládában?
(1’)

Empátia Frontális Varázsláda Melléklet

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II. Elemek harca

II.1. Mit nevezünk itt és most elemeknek?

Az elemek bemutatása szem-
léltetéssel
Három gyertya mint a tűz 
képviselője találkozik a többi 
elemmel (kapcsolódás a Kan-
laon vulkánról c. Fülöp-szigeti 
meséhez)
(5’)

Összefüggés-
kezelő képesség
Konvertáló 
képesség

Frontális Varázsláda Melléklet

II.2. Társválasztás

A A kiscsoportos játék, a négy 
elem szimbolikus tárgyainak 
felhasználásával
Szókártyák szétosztása, vé-
letlenszerű csoportalakítás, 
elhelyezkedés a térben
(3’)

Kapcsolatkezelő 
képesség
Kötődési 
képesség

Kiscsoportos Varázsláda Melléklet
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

B Tudatos csoportalakítás – cso-
portdinamikai szempontok 
alapján
(3’)

Kapcsolatkezelő 
képesség
Kötődési 
képesség

Kiscsoportos Varázsláda

II.3. Asszociációs játék

Mi jut eszedbe az őselemek-
ről? Ötletbörze
(7 perc)

Kombinatív 
képesség

Kiscsoportos Melléklet

II.4. Kézművesség

Kézműves alkotó tevékenység
Tépett papírból kollázs készí-
tése (csoportonként – elemen-
ként – egyénileg)
Végül a kép összehangolása 
közös munkával
(10’)

Vizuális 
kreativitás

Kiscsoportos Varázsláda Melléklet

II.5. Csoportos egyeztetés

Ellenünk fordult elemek, 
avagy katasztrófák a nagyvi-
lágban
Kiscsoportos improvizációk 
testnyelven, beszéd nélkül

Lehetséges órabontás

Nonverbális 
kommunikáció, 
testtartás, geszti-
kuláció, mimika, 
tekintet

Kiscsoportos Melléklet
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II.6. Mese vagy vers feldolgozása báb és  drámajáték segítségével

A

B

C

D

E

– A Kanlaon vulkánról c. mese
Mesehallgatás megfigyelési 
szempont alapján
(Szempont: a 2. pontban vá-
lasztott őselem)
(8’)
– A Kanlaon vulkánról c. mese 
szereplőinek az őselemekkel 
való kapcsolata
Megbeszélés
Szövegalkotás: a víz őselem 
bevonása a mesébe
(5’)
 – Bábos teremjáték
Az őselemek mesebeli kép-
viselői mozgásának improvi-
zálása
(5’)
– A sárkánnyal való küzde-
lem megtervezése (a sárkány-
báb bemutatása)
Laon kiválasztása a gyerekek 
közül
(5’)
– A sárkány legyőzése
A jelenet eljátszása

Befogadás
Értés
Rendszerező
képesség

Konvertáló 
képesség

Nonverbális 
kommunikáció
Nem nyelvi 
természetű
hangadás
Térköz-
szabályozó 
képesség
Testtartás
Gesztikuláció
Konvertáló 
képesség
Kombinatív 
képesség

Frontális váltako-
zása egyénivel, 
kiscsoportossal

Varázsláda
Melléklet

F

G

József Attila: Indiában, hol éjjel 
a vadak… c. verse
Tanítói bemutatás
(2’)
A kérdés újbóli felvetése: Ki 
az erősebb? Az ember vagy a 
természet?
Szimbolikus rögtönzéses 
játék: az ember (tanító) és az 
őselemek küzdelme
(12’)

Befogadás, értés, 
rendszerező 
képesség,

Konvertáló 
képesség
Nonverbális 
kommunikáció
Nem nyelvi 
természetű 
hangadás
Térköz-
szabályozó 
képesség
Testtartás
Gesztikuláció
Konvertáló 
képesség
Kombinatív 
képesség

Frontális
Csoportos

Varázsláda
Melléklet
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III.a Szertartásjáték

A 4 őselem egyesítése, elhe-
lyezése a ládában
Ládazárás
(5’)

Zenei CD
Melléklet
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MELLÉKLETEK

I.1.a  Tüzet viszek
Tüzet viszek,
Lángot viszek,
Ki ne nézz, be ne nézz,
Kendő rajta.

Kört alakítunk. A gyerekek hátratett kézzel állnak. A körön kívül kendővel a kezében egy 
gyerek körbejár. A „ki ne nézz” szövegrésznél a kendőt beteszi egy gyerek kezébe, és futni 
kezd a kör mentén. Az a gyerek, akinek a kezébe került a kendő, kergetni kezdi a menekülőt. 
Ha hamarabb utoléri, mint ahogy az üresen maradt helyre állna, akkor ismét az előző lesz a 
kendő vivője. Ha nem éri utol, akkor kezdődik elölről a játék.

I.1.b Elvesztettem zsebkendőmet
Elvesztettem zsebkendőmet,
Szidott anyám érte,
Annak, aki megtalálja,
Csókot adok érte.
Szabad péntek, szabad szombat,
Szabad szappanozni,
Szabad az én galambomnak
Egy pár csókot adni.

Kört alakítunk. A dal éneklésével körbejárunk. A körön kívül egy gyerek, a „kérő” jár körbe, 
kendővel a kezében. Az első versszak végén a kör megáll, a gyerekek a kör közepe felé for-
dulnak. A kérő ledobja a kendőjét valaki mögé a földre. Aki mögé ledobták, annak észre kell 
vennie, fel kell kapnia a kendőt, és igyekeznie kell elkapni a kérőt.
Ha nem veszi észre a ledobott kendőt addig, amíg a kérő egy kör megtétele után ismét hozzá 
ér, akkor be kell állnia a kör közepére „záptojásnak”. Addig kell ott állnia, amíg újabb „zápto-
jás” nem akad. Akkor kicserélhetik magukat, az eddigi „záptojás” visszaállhat a körbe. Záp-
tojás lehet még a „kérő”, ha utolérik egy körön belül vagy olyan gyerek is, akinek a két lába 
között be lehet dobni a kendőt a kör közepe felé.

I.2. Közös légzőgyakorlat
A játszók álljanak körbe. Fogják meg egymás kezét. A játékvezető hívja fel a figyelmet arra, 
hogy most együttlélegzős játék következik. A gyakorlatot levegő kifújásával kezdjük. Négy 
ütemig kiengedjük a levegőt, aztán két ütemig benn tartjuk, utána négy ütemig beszívjuk. 
A levegő beszívásakor emeljük magasra a karunkat. A levegő benntartásakor jól nyújtózkod-
junk az ég felé, amikor kifújjuk a levegőt, eresszük le a karunkat. A gyakorlatot ismételjük 
meg háromszor.

Mondjuk el a Tüzet viszek verset egy levegővel annyiszor, ahányszor csak tudjuk. Mondjuk 
el a verset jó erős „h” hangot hangoztatva a magánhangzókon! (Thüzet vhiszek...)

Figyeljünk, ez a gyakorlat nagyon rabolja a levegőt, csak egyszer csináljuk, soronként pó-
toljuk a levegőt.
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I.3. Ládanyitási szertartás
Csiribú, csiribá, 
Láda tárulj!

Mi van a ládában? 
piros kendő, tálca, három teamécses (gyufa), edényben víz, másik edényben fekete föld, kék 
selyemkendő, kő, madártoll, gyertya, szókártyák 

II.1. Mit nevezünk itt és most elemeknek?
Szemléltető kísérlet levezetése.
„Elhoztam hozzátok a tüzet, a vizet, a földet és a levegőt. Ezeket úgy hívjuk, hogy a négy 
őselem. Vajon melyik melyik lehet?” A tárgyakat felmutatjuk. A gyerekekkel kimondatjuk a 
négy őselemet.
„Örök harcban állnak egymással, legyőzik egymást.”
A három teamécses elhelyezése és meggyújtása egy tálcán. Az edényekben lévő termőföld-
del, vízzel és a levegővel (itt fújással) eloltjuk a tüzet (a teamécseseket).

II.2. Társválasztás kiscsoportos játékhoz
A tanár a játék előtt szókártyákat (ír és) oszt ki, amelyeket nem szabad rögtön elolvasni. 
Minden cédulán egy-egy őselemmel kapcsolatos dolog neve található. A gyerekeknek el kell 
dönteniük, hogy a szókártyájukon olvasható fogalom szerint melyik, a tanterem 4 sarkába 
elhelyezett őselemszimbólum mellé kell ülniük. (Az őselemszimbólumok: föld – kő, víz – kék 
selyemkendő, tűz – gyertya, levegő – madártoll.)

Megjegyzés: Az a gyerek, aki nem tud kapcsolatot teremteni az őselem és a nála lévő szó-
kártya között, maradjon a terem közepén, és kérjük a többi gyerek segítségét.

Ha azt akarjuk, hogy a szimbolikus tárgyakhoz a gyerekek ne nyúljanak, akkor ruházzuk 
fel őket varázserővel; aki hozzáér, az maga is földdé, vízzé, tűzzé, levegővé válik. Leültetjük 
a tárgy mellé, és a továbbiakban nem érintheti meg a tárgyat addig, amíg a tanár a varázserőt 
fel nem oldja, mert ha hozzányúl, akkor a varázserő miatt maga is tárggyá válik, és mozdu-
latlanul kell ülnie.

A szókártyák lehetséges szavai: 

Föld: vakond, ördög, hangya, barlang
Víz: aranyhal, bálna, öreg halász, csónak
Levegő: léghajó, méhecske, sas, északi szél
Tűz: sárkány, nap, gyufaárus kislány, csillagszóró

vakond ördög hangya barlang

aranyhal bálna öreg halász csónak
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léghajó méhecske sas északi szél

sárkány nap gyufaárus 
kislány csillagszóró

Helyezzük az agresszívebb gyerekeket a tűz szerepébe. Így átélhetik a legyőzöttek érzéseit.

II.3. Mi jut eszedbe a saját őselemedről?
A csoportok beszéljék meg maguk között, hogy mit tudnának felsorolni, amikor a saját ele-
mükre gondolnak.

Instrukcióként a tanító a következő kérdéssel segítheti a csoportokat, például: Mi jut esze-
tekbe a vízről, hol fordul elő? Mire használjuk, miért fontos?

Két perc közös gondolkodásra, vitára hagyjunk időt!
Ezután a csoportok válasszanak egy szószólót, aki összefoglalja a csoportokban elhangzot-

takat.

II.4. Kézműves tevékenység: közös kollázs készítése
A csoportok tagjai önállóan dolgozzanak.
A játék levezetése:
A tanulók tépjenek az őselemüknek megfelelő színárnyalatú papírból odaillő figurákat. A 
tanár a ládából már elővett színes papírokat a gyerekek kérésének megfelelően kiosztja ráve-
zető azonosítással, például: Miért választottad ezt a színt a vízhez?

A tanár a csoportoknak kiosztja az A/2-es fekete kartonokat és a papírragasztót, s megkéri 
őket, hogy közösen készítsenek egy-egy tablót. Egy másik szószóló ismertesse az elkészült 
munkát a többiekkel.

Megjegyzés: A munkák elkezdése előtt az időhatárokat pontosan szabjuk meg a gyerekek-
nek. Az idő lejárta előtt fél perccel figyelmeztessük őket, hogy a tevékenységre szánt idő a 
végére jár.

II.5. Ellenünk fordult elemek
A csoportok beszéljék meg maguk között, hogy milyen természeti csapásokról hallottak a 
saját őselemükkel kapcsolatban. (2’)
Az eredményről tájékoztassák a társaikat, részletesen ismertetve a „katasztrófákat”.

Minden csoport válasszon ki egy olyan csapást, amit szeretne megjeleníteni. Saját testü-
kön kívül a gyerekek nem használhatnak más segédeszközt. Háromperces előkészület után a 
képzeletbeli színpadon bemutatják a produkcióikat. A bemutató alatt a többi csoport feladata 
kitalálni azt, hogy mit játszott az éppen színpadon lévő csoport.
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II.6.a

A Kanlaon vulkánjáról
Kézjáték paraván mögött
A tanár feloldja a szimbolikus tárgyak érinthetetlenségének varázsát. A csoportok kéz-
be veszik a tárgyaikat, és kitalálnak köré egy történetet, jelenetet, amit a paraván mögött 
kézjátékkal adnak elő. A paraván fölött csak szimbolikus tárgyakat és kézfejeket láthatunk.  
A jelenetben kézfejekkel kell az egyes szereplőket, kitalált dolgokat megjeleníteni. Minden 
jelenetnek történetnek kell lennie, amiben a szimbolikus tárgyak jelentése nem változik. A 
többi csoportnak ki kell találnia, hogy mit láttak. A felkészülés alatt már szólnia kell a zené-
nek, és fel kell hívnunk a gyerekek figyelmét, hogy az előadás alatti mozgásuknak azonosul-
nia kell a zene hangulatával.
Ennél a feladatnál kiemelkedő a tanár segítő szerepe.

Megjegyzés: A tűz szimbóluma látványosabb lenne égő gyertyával, de tűzveszélyessége mi-
att javasoljuk, hogy a láng helyére keménypapírból vágjunk ki láng alakú formát, és azt tűz-
zük a viaszba.

Zene: Ennél a játéknál mindenképpen lírai zeneművet használjunk. 

Árnyjáték
Ugyanaz, mint a kézjátéknál, de itt nem a paraván fölött, hanem magán az árnyparavánon 
jelennek meg a kézmozdulatok a szimbolikus tárgyakkal.

A Kanlaon vulkánjáról c. mese
A Negros-sziget tágas völgyeiben gyönyörű cukornádültetvények zöldelltek, amiket boldog, 
dolgos emberek műveltek. Egyszer aztán a legmagasabb hegy ormán megjelent a szörnyű-
séges sárkány. Hét ronda feje volt, és sötétzöld testének hossza meglehetett egy mérföld. 
Tizennégy orrlyukából csípős füstöt lövellt, hét szájából pedig halált hozó tüzet okádott.
A sárkány orrlyukából gomolygó füst és a szájából kitörő lángok felperzselték a termékeny 
ültetvényeket, egész városok, férfiak, asszonyok és gyermekek százai lelték benne szörnyű 
halálukat.
Az életben maradottak is attól fogva állandó rettegésben éltek. Mindent elkövettek, hogy 
kedvében járjanak a rettenetes sárkánynak, de ő egyre nagyobb pusztítást végzett.
Idővel rájöttek az emberek, hogy ha nekiadják a törzs legszebb ártatlan leányát, esztende-
ig is nyugton marad. Így aztán az év elején mindig kiválasztották a birodalom legszebbik 
leányát, fekete ruhába öltöztették, elhurcolták a hegycsúcs lábához, és ott magára hagyták. 
Többé senki sem hallott róla, az emberek mégis úgy tudták, hogy a sárkány fölfalta a leányt, 
s így az elkövetkező tizenkét hónapon át békében élhetnek, a városok sem esnek a tűzvész 
martalékául.
Így ment ez évről évre. Később már nem akadt egyetlen szép arcú leány sem a környéken, 
akit a sárkánynak adhattak volna. Az apák ugyanis még kicsi korukban felhasogatták lányaik 
arcát, úgyhogy csúnya sebhelyek rútították őket. Így mentették meg gyermekeiket a telhetet-
len sárkánytól.
Végül nem maradt más, csak a király leánya. Kimondhatatlanul szép volt, hát senki nem 
vette a szívére, hogy elrútítsa az arcát. Hisz tudták, hogy apja halála után ő örökli a trónt. Mit 
szólna világ, ha csúnya, sebhelyes arcú lenne a királynőjük?
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Tűvé tették hát az egész királyságot, hogy találjanak egy leányzót, akit a sárkánynak adhat-
nának. De hát minden lánynak sebhelyes volt az arca.
– Mitévők legyünk? – kérdi a király, s kétségbe esve, karját magasba tartva fohászkodik. Ek-
kor a sárkány tanyája körül, a hegy ormán füst és lángnyelvek látszottak.
– Mit tegyünk? – tanakodtak az emberek.
Amikor látták, hogy más mentség már nincs, elhatározták – bár nehéz szívvel –, hogy inkább 
feláldozzák a királykisasszonyt, minthogy magukra haragítsák a sárkányt.
Éppen akkortájt ért abba az országba egy szép, fiatal idegen, a ruhája szerint akár valami in-
diai herceg is lehetett. Bement a királyi palotába, s meg sem állt, csak a király előtt. Így szólt:
– Hallottam, milyen csapás érte országotokat. Eljöttem, hogy segítsek a bajon.
– Szívemből köszönöm! – mondta a király. – Öld meg a sárkányt, vagy űzd el az országunkból! 
Ha sikerrel jársz, annyi aranyat adok, amennyit csak elbírsz, s feleségül kapod a lányomat.
Az idegen szó nélkül távozott. Amint ballagott a hegyoldalban, látta, hogy a hangyák miként 
másznak, nyüzsögnek a földön, a méhek miként gyűjtögetik a nektárt és a sasok miként ke-
ringenek a magasban.
Az idegen ugyanis maga volt a nagyhatalmú Laon isten. Értett az állatok meg a rovarok nyel-
vén. Lehajolt egy hangyához, és így szólt hozzá:
– Laon vagyok, a te urad. Eredj a királyodhoz, és mondd meg neki, hogy siessen nyomban 
egész hadseregével ennek a hegynek az ormára. Meg akarok vívni a sárkánnyal, de ehhez 
szükségem van a segítségetekre. Ezt parancsolom.
– Már szaladok is, Khan Laon! – mondta a hangya, és tisztelettel meghajolt, majd elsietett.
A nagy Laon ezután a méhecskéhez fordult:
– Laon vagyok, a te urad. Repülj nyomban a királynőhöz, és mondd meg neki, hogy a méhek 
egész nemzetségével röpüljön ennek a hegynek az ormára. Meg akarok vívni a sárkánnyal, 
ehhez kell a segítségetek. Ezt parancsolom!
– Már repülök is, Khan Laon! – mondta a méhecske, tisztelettel meghajolt, és zümmögve 
elrepült.
Ezután Laon a magasban köröző sasok egyikét hívta magához. A sas zuhanva szállt alá, meg-
állt előtte, és így szólt:
– Mit parancsolsz, nagy Laon?
– Repülj nyomban a királyodhoz, és mondd meg neki, hogy hozza magával a sasok egész 
nemzetségét ennek a hegynek az ormára. Meg akarok vívni a sárkánnyal, ehhez kell a segít-
ségetek. Ezt parancsolom!
– Máris teljesítem, Khan Laon! – mondta a sas, azzal nagy tisztelettel meghajolt, és felszállt a 
magasba.
Amikor a hangyák, méhek és a sasok királya meghallotta a hatalmas Laon király parancsát, 
összegyűjtötték az alattvalóikat, és elindultak egyenest a hegy tetejére. A hangyák olyan 
gyorsan szaladtak, ahogy csak bírtak, a méhek meg a sasok szinte hasították a levegőeget.
Az egyik sas a hátára vette Laon királyt, és felvitte a hegy ormára. Ott aztán Laon is láthatta a 
sárkány hatalmas testét elnyúlni a sziklákon. A szörnyeteg is észrevette Laont, kimeresztette 
rá vadul villogó zöld szemeit, az orrlyukaiból füstöt s mind a hét szájából tüzet okádott rá.
Lenn a völgyekben az emberek szörnyen megijedtek, és a királyt okolták:
– Nem lett volna szabad megengednie, hogy az idegen szembeszálljon a szörnyeteggel!
A király is megijedt, féltette a trónját. A királykisasszony pedig, aki az első látásra beleszere-
tett az idegen lovagba, így zokogott a szobájában:
– Jaj nekem, megöli! Biztosan odavész!
Épp ekkorra ért fel a hegyre a hangyák serege – vörösek, feketék, kékek meg barnák –, és 
megrohanták a sárkány testét. Bemásztak a pikkelyek alá, és csípték, marták a sárkányt, 
ahogy csak bírták.
Erre megérkeztek nagy zümmögéssel a méhek és a darazsak is. Máris ott rajzottak a sárkány 
fejei körül, és fullánkjaikat a vadul villogó szemekbe szurkálták, míg csak a szörny meg nem 
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vakult egészen.
A sárkány okádta a füstöt és a tüzet, nagyokat csapdosott hatalmas mancsaival, s óriási teste 
szörnyen vonaglott a sziklákon és a kőtörmelékeken.
Ezután következtek a sasok. Mint a tollas villámok, úgy csaptak rá a szörnyetegre, és kivájták 
valamennyi szemét.
Ekkor a délceg Laon kardot rántott, s a penge csak úgy hányta a szikrát, ahogy hadakozott 
a sárkánnyal, ami szüntelenül okádta magából a fojtó füstfelhőket, lángnyelveket. Rettentő 
mancsaival vakon csapdosott a semmibe. A nagy Laon azonban egymás után vagdalta le a 
fejét. Amikor az utolsót, a legnagyobb fejet is lenyisszantotta, a sárkány nem mozdult többé.
A nagy Laon ezután fogta a sárkány legnagyobbik fejét, és visszatért a völgybe. Az emberek 
nagy tisztelettel vették körül. De a legboldogabb mégiscsak a király szépséges leánya volt. 
Nemsokára feleségül is ment a nagy Laonhoz, ők lettek az ősei Negros-sziget mai lakóinak.
Mindenki nagyra becsülte a nagy Laon vitézi tettét, s tiszteletük jeléül a sárkánylakta helyet 
attól kezdve Khan Laonnak, vagyis Laon úrnak hívták.
Idővel a nép ajkán némiképp módosult a név, és egyszerűen úgy mondták:
– Khanlaon.

Minden csoport figyeljen arra, hogy az ő őselemének melyik szereplő a megfelelője.

A Kanlaon vulkánról c. mese szereplőinek őselemekkel való kapcsolata. Megbeszélés:
„Ki ismert rá saját őselemének megfelelő szereplőjére?”
Tűz = sárkány
Levegő = méhek és sasok
Föld = hangyák
„Ki nem talált saját szereplőt?” (Víz)
Legyünk meseírók! Helyezzük el a vizet is a mese szereplői között! Találjuk ki, hogy a törté-
netben hol és hogyan segít legyőzni a sárkányt.
Ötletgyűjtés. A „vizes” kiscsoport válassza ki a neki legjobban tetsző variációt.

II.6.b 

Bábos teremjáték
A meséből az őselemekkel azonosított szereplők mozgásának megjelenítése a csoportok kö-
zös gondolkodása során. Többféle mozgásforma kitalálása.
Például: hogyan mennek, repülnek, támadnak, esznek, vonulnak közösen stb. Felkészülés 
után (3 perc) minden csoport a szerintük két legsikeresebb mozgást, utánzást előadja a kép-
zeletbeli színpadon. A többiek fejtsék meg, hogy mit láttak.
A sárkánybáb a tűz képviselője; mozgását be kell gyakorolni. A fej mozgatását a tanár végezze.
Szerepből nem tanácsos a gyerekeket kiemelni, de ebben az esetben Laon király szerepének 
betöltéséhez mégis szükség van valamely őselem szerepében lévő gyerekre. Ajánlatos olyan 
gyereket választanunk, akinek szüksége van a sikerélményre, az alkalmi győzelemre. „Laon-
nal” beszéljük meg a rá váró feladatokat.
A tanár a sárkány fejének szerepét játssza. Folyamatosan verbálisan hangot ad indulatainak 
a történéseknek megfelelően. Pl.: „Mit akarsz, te ember? Halál fia vagy! Nini, itt vannak ezek 
a kis mitugrász hangyák. Mit akarnak tőlem ezek az apróságok? Jaj, a pikkelyeim közé mász-
nak. Csípnek, marnak. Mi ez a zümmögés? Még ezek is! Jaj, jaj! Kegyelem, jönnek a sasok!  
A szemem, megvakulok! Stb.”
Lehet, hogy elsőre is kitűnően sikerül a küzdelem megjelenítése, és katarzissal végződik, de ha 
nem így történik, akkor a tanár a szerepből kilépve állítsa le a jelenetet, és beszéljék meg, hogy 
miért nem sikerült befejezniük, ill. a tanári narráció betartását folyamatosan hangsúlyozzuk, 
mert ez viszi előre a jelenetet.
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II.6.c József Attila: Indiában, hol éjjel a vadak…
A vers tanítói bemutatása
A gyengébb tanulók tanítói és mozgásos segítése

József Attila: Indiában, hol éjjel a vadak…

Indiában, hol éjjel a vadak
zöld szeme cikkan át a dzsungelen, –
mikor dédapa kicsi volt még,
Élt egy nagy fejedelem.
Parancsot adott, büszkét, szigorút:
„Fogjon mindenki szerszámot! Oda,
hol lombzenére táncot lejt a hold,
épüljön hétszáz ékes palota!”

Hétszáz ékes palota közé
kincstárat vasból rakatott,
s a napot akarta ráveretni,
mint óriás, tüzes lakatot.

Hiába szörnyedt el a nép:
s kérlelték vének és papok:
„Ami égi, ne hozd a földre!”
A kapu pántja kérte a napot.

Feszült a létra a felhő szélihez.
Megbillent az; a létra leszakadt.
Fogtak sasokat könnyű szekérbe.
A hámot szétszedték dalos madarak.

S míg sürgött irtózva, serénykedett
a dolgos népek megdöbbent zöme,
kisült a vetés, kigyúlt a város;
kicsordult a nap lángos özöne.

Mint zuhatag, hullt alá a tűz.
Állva száradt el a fejedelem.
S a hétszáz palota helyét elfoglalta
az őserdő egy hűvös éjjelen.
 
Közös beszélgetés
„Hogyan védekezzünk az elemek pusztítása ellen?”
A kiscsoportok saját őselemüknek megfelelően először megfogalmazzák, hogy milyen elemi 
csapások vannak, és az emberek hogyan védekeznek ellenük.
A gondolat továbbviteleként: „Ki az erősebb, az ember vagy a természet?”
Vitajáték. A tanár képviselje az ember mindenek fölött álló erejét, a gyerekek pedig a termé-
szet erejét. Próbáljuk meggyőzni egymást az igazunkról.
Szimbolikus harc a tanár mint ember és a gyerekek, az őselemek képviselői között, előre 
megbeszélt koreográfia alapján.
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Például: A tanár és a gyerekek szemben állnak egymással. A támadás és megfutamodás hul-
lámai váltakoznak. Zenét is beállíthatunk. A gyerekek ötleteit használjuk fel!

Pantomimes, tehát szöveg nélküli, táncos improvizáció a tanár szerepbe lépésével.
A tanár a fejedelem szerepében középpontban áll. Fölötte (széken vagy asztalon) magasodik 
a „nap” (egy gyerek).
– A „fejedelem utasításokat ad”. Vagyis a kezével mutatja, hogy hol épüljenek paloták. Amerre 
mutat, ott a gyerekek magasra tartott kezükkel épületet formáznak. Ez többször ismétlődik, 
valamennyi irányban „megépülnek az épületek”.
– A „fejedelem” most szögletes mozdulattal mutatja, hogy „kincstárat kell építeni”. A gyere-
kek a fejedelem lábához kuporodnak.
– A „fejedelem” erélyes mozdulattal mutat a napra, aztán a „kincses ládára”. A gyerekek meg-
próbálják a „napot” elérni. Sikertelenül.
– A „nap” kitárja a karjait. Minden „elég”, csak a „fejedelem” marad állva.
Tanácsos a koreográfiát és a szerepeket előre megbeszélni. Feltétlenül szóljon a zene.
Biztassuk a gyerekeket, hogy a zenét táncos mozdulatokkal kövessék.

III.1. Szertartás-játék
A foglalkozást ünnepélyes szertartással zárjuk. A tanár a terem közepén helyezkedik el, meg-
kéri a csoportokat, hogy álljanak szimbolikus tárgyaik köré, majd közösen lehajolva emeljék 
fel összefogott kezükkel. Szólaljon meg a zene, majd a tanár egyenként szólítva az őselemeket 
megkéri őket, hozzák középre a tárgyakat, és helyezzék az ő két tenyerébe, majd álljanak 
ismét vissza a helyükre, fogják meg egymás kezét kört alkotva. A tanár lassú léptekkel a négy 
őselemmel a láda felé indul, és elhelyezi benne a tárgyakat, varázsigére becsukja a ládát, majd 
beáll ő is a körbe, és elköszön.
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Játék, 
amelyben az erdő állatai egy tökéletes iskolát  

álmodnak maguknak az erdei tisztásra.

KÉSZÍTETTE: CSEKEINÉ VAGÁCS ZSUZSA
PRÁCSERNÉ KÓBOR ERIKA
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MODULLEÍRÁS

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 7−8 év

IDŐKERET 90 perc, 2×45 perc

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA A spontán beszédképesség fejlesztése, a történet önálló befeje-
zése, a reklám műfaji lehetőségeinek megismertetése

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Önálló szóbeli, rövid írásbeli szövegalkotás
A hirdetés egyszerű műfaji sajátosságainak ismerete
A bábmozgatás (kesztyűs báb) technikai ismerete

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI 
IRÁNY

Szerepbe lépés
Önálló csoportmunka fejlesztése

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: Kreativitás

Szociális kompetencia: Együttműködési képesség

Szociális kompetencia: Empátia, csoportkezelő képesség

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: Dráma és tánc, Magyar nyelv és irodalom, Vizuális 
kultúra

Modulokhoz: Az erdõ lakói, Varázsszerszámok, Erdőünnep 

TÁMOGATÓ RENDSZER Dömötör Tekla: Naptári ünnepek. Népi színjátszás. Budapest, Aka-
démia Kiadó, 1983.
Gabnai Katalin: Drámajátékok. Budapest, 1999.
Kaposi László (szerk.): Játékkönyv. Budapest, 2002.
Székely Andrea: Bábjáték. suliNova, Budapest, 2006.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS:
A modulbontás a 6. pontban javasolt. 

A következő órán ezzel a játékkal ismét lehet kezdeni. Az alvás eljátszásánál hívjuk fel a 
figyelmet a teljes ellazulásra. Mindenki a kedvenc fekvési pózát vegye fel, lélegezzen nyu-
godtan. Zelk Zoltán: Az állatok iskolája című meséje helyett választható Tersánszky J. Jenő: Misi 
mókus kalandjai című írásából a harmadik fejezet is. A további feldolgozás menete hasonló a 
modulban tárgyalthoz, csak a szereplőket kell megváltoztatni. A mesebefejezés legegyszerűbb 
módja az elbeszélő forma, ilyenkor a gyerekeknek csak az elbeszélő szerepébe kell belehe-
lyezkedni egyes szám harmadik személyben. A javasolt párbeszédes formákat is a nehézségi 
fok szerint ajánlja a modul.

A csoportfeladatnál először közösen gyűjtsük ki, jegyezzük fel csomagolópapírra az ötle-
teket, és beszéljük meg azt is, hogy ezek megoldásánál mire ügyeljünk! A hirdetés formai, 
tartalmi sajátosságaira is hívjuk fel a figyelmet!



12. HOLDFÉNYES TISZTÁS 161

JELMAGYARÁZAT:
: a modul írója ezen a ponton javasolja az értékelést.
Római számok (I., II., III. stb.): a fő feladat sorszáma.
Arab számok (1., 2., 3. stb.): a feladat sorszáma.
Kisbetű (a, b, c): ugyanazon feladat variációja (választható).
Nagybetű (A, B, C): a feladat differenciálása (választható).

– Időfelhasználás
– Tér-teremelrendezés
– Eszközök
– Csoportok
– A tartalommal összefüggő differenciálási javaslat
– Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok
– Speciális javaslatok a fejlesztendő kompetenciával kapcsolatban

SPECIÁLIS JAVASLATOK AZ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN 
Az önálló mesebefejezés már többször felbukkant a modulokban. Itt a feladatot a gyerekek-
nek csoportokban vagy párokban kell elvégezniük. Értékelni lehet a produktív spontán szö-
vegalkotást, a párbeszédes forma használatát, a kitalált problémamegoldó lehetőségeket, a 
képzelőerőt, az együttműködési készséget.      
Az Álmodjunk egy iskolát c. játéknál értékeljük a kötetlen beszélgetésben való részvételt és 
a fantáziadús ötleteket. Fontos megállapítani azt, hogy a tömegkommunikációban használt 
hirdetés műfaj jellemzőit figyelembe vették-e, a toborzó beszéd elég lelkesítő-e, a névválasz-
tás, plakát, a jelkép bír-e elég figyelemfelkeltő szereppel.
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I.1. Ébredés 

Tanári narráció: „Képzeljé-
tek el, hogy egy gyönyörű, 
napsütötte, virágos tisztásra 
érkeztünk, feküdjetek le az 
illatos fűbe, csukjátok be sze-
meteket!”
Ébredés a Pál, Kata, Péter c. 
gyermekdalra a kakas báb 
segítségével
(4’)

Együttélési 
képesség

Frontális,
Dráma

Kakas báb, 
dal szövege

I.2. Ládanyitási szertartás

A ládában: Devecseri Gábor: 
Állatkerti útmutató c. verse, va-
lamint a vers zenés feldolgo-
zása CD-n, állatbábok, labda
(8’)

Értékek 
képviselete

Frontális,
Dráma,
Megbeszélés

CD, könyv

I.3.  Kukurikú, ébresztő, bábok keljetek fel!

Bábtorna a láda bábjaival
(3’)

Mozgáskoordi-
náció: a bábtar-
tás gyakorlása

Egyéni,
Báb

A láda báb-
jai

CD

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II.1. A Névlánc játék

Ismerkedési játék    
(5’)

Nyelvi kommu-
nikációs képes-
ség
Logikai képes-
ség 
Rendszerező 
képesség

Frontális,
Dráma

Játékleírás

II.2. A Zsipp-zsupp c. játék

A figyelem és koncentráció 
játéka
(5’)

Nyelvi kommu-
nikációs képes-
ség
Logikai képes-
ség

Frontális,
Dráma

Játékleírás
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II..3. A Névdobálás c. játék  

Koncentrációt fejlesztő játék
(5’)

Logikai képes-
ség 
Együttműködési 
képesség

Frontális,
Dráma

Kabalák Játékleírás 
A csoport-
vezető saját 
kabalája

II.4. Induljunk együtt!

Tanítói narráció: „Az állat-
kölyköknek is iskolába kell 
menniük. Mozgásos játék: 
Az állatok mozgását követve, 
azt utánzó járással haladjatok 
zenére, ha a zene lehalkul, 
merevedjetek szoborrá!” 
(3’)

Mozgáskoordi-
náció

Frontális,
Dráma

CD

II.5. Zelk Zoltán: Az állatok iskolája c. meséjének tanítói bemutatása

A tanító a róka tanítóbábbal 
mutatja be a mese részletét
(3’)

Nyelvi kommu-
nikációs képes-
ség

Frontális,
Bemutatás

Melléklet
Rókabáb

II.6. Dramatikus játék: A mese befejezése

A



Önállóan, rókabábbal, elbe-
szélő formában 
Párbeszédes formában nehezen 
megnyilvánuló csoportnak
(15’)

Nyelvi 
kommunikációs 
képesség
Konvertáló 
képesség

Egyéni problé-
mamegoldás,
Dráma

Rókabáb
Varázsláda

B


Önállóan, állatbábok segít-
ségével, párbeszéd alkalma-
zásával (kis farkas – apa, apa 
– róka…). Az egyik szereplő 
a tanító
Az emlékezet fejlesztését igénylő, 
tanári segítséggel jól működő 
csoport
(15’)

Nyelvi 
kommunikációs 
képesség
Konvertáló 
képesség

Csoportos prob-
lémamegoldás 
Dráma

Állatbábok
Varázsláda

C



Önállóan, állatbábok segít-
ségével, párbeszéd alkalma-
zásával (kis farkas – apa, apa 
– róka…). A szereplők csak 
gyerekek
Az életkor érzékeltetése a 
bábok nagyságának változta-
tásával 
Jó beszédkészségű, jól együttmű-
ködő csoport
(15’)

Nyelvi 
kommunikációs 
képesség
Konvertáló 
képesség

Csoportos rob-
lémamegoldás, 
Dráma

Állatbábok
Varázsláda
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

AJÁNLOTT ÓRABONTÁS

II.7. A Kötött mondatkezdés c. játék

Azért szeretek iskolába járni, 
mert…
Azért nem szeretek iskolába 
járni, mert…
(2’)

Nyelvi kommu-
nikációs képes-
ség
Önkifejezési 
képesség

Egyéni,
Dráma

II.8. Ötletbörze: Álmodjunk egy iskolát!

Szógyűjtő játék
Milyennek képzeled a világ 
legjobb iskoláját?
(csomagolópapírra írjuk a 
szavakat)  
(5’)

Nyelvi kommu-
nikációs képes-
ség

Egyéni,
Dráma

csomagoló-
papír, vas-
tag filc

II.9.  Toborzó játék

Reklámkészítés a világ leg-
jobb iskolájának bemutatásá-
hoz:
– névválasztás
– jelkép készítése
– plakát, illusztráció, tervrajz
– hirdetés (újság, tévé)
– toborzó beszéd készítése
(25’)
Lehet szűkíteni a feladatok szá-
mát

Nyelvi kommu-
nikációs képes-
ség
Önkifejezési 
készség
Kreativitás

Egyéni,
Csoport,
Alkotó munka

papírok, 
rajzeszköz, 
ragasztó, 
olló, kar-
ton, toll

II.10. A Varázsláda bezárása

A ládazárás szertartása
(1’)

Értékek képvi-
selete

Frontális,
Dráma

Varázsláda

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III.1. Zenehallgatás, relaxálás

Weöres Sándor-versek meg-
zenésítve: Birkaiskola vagy 
Sehallselát Dömötör
(4’)

Lazítás Frontális,
Dráma

CD
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MELLÉKLETEK

I.1.
Pál, Kata, Péter
Jó reggelt!
Már odakünn 
A Nap felkelt.
Szól a kakasunk
Az a nagy tarajú,
Gyere ki a rétre
Kukurikú! 

II.1. A Névlánc c. játék
A játék fejleszti a memóriát és megnyilatkozásra késztet. 
A játék célja, hogy a gyerekek minél jobban odafigyeljenek egymásra, hogy előkerüljön minél 
több állatnév, és minél több szó megjegyzésére törekedjenek.
A résztvevők körben ülnek. A tanítótól jobbra ülő csoporttag bemutatkozik. A szomszédja 
megismétli az elhangzó nevet, majd elmondja a sajátját. A mellette ülő így már a sajátjával 
együtt három nevet mond, a következő négyet és így tovább.
Ezt a játékot kettőnél többször ne játsszuk! Kérjük meg a gyerekeket, hogy a nevek felsorolá-
sánál nézzenek is rá mindig arra a társukra, akinek a nevét mondják. A résztvevők általában 
csak addig koncentrálnak a nevekre, amíg sorra kerülnek, az utánuk következők nevét már 
nem jegyzik meg. Ezért érdemes gyorsan végigfuttatni a játékot még egyszer – ellentétes 
irányban.

II.2. A Zsipp-zsupp c. játék
A játék nagy koncentrálást igényel, és fejleszti az egymásra figyelés képességét is.
Körben ülünk. Mindenki megkérdezi két szomszédja nevét. Ha a játékmester a kör közepéről 
rámutat valakire, s azt mondja: zsipp, akkor annak, akire rámutatott, azonnal meg kell mon-
dania a jobb oldali szomszédja nevét. Ha azt mondja: zsupp, akkor a bal oldali szomszéd ne-
vét kell mondani. Ha azt mondja, hogy zsipp-zsupp, akkor mindenki helyet cserél valakivel, 
s folytatódik a játék elölről, csak a szomszédok változnak meg. Aki eltéveszti vagy nem tudja 
a nevet, esetleg sokat gondolkodik rajta, maga áll a körbe játékmesternek.

II.3. A Névdobálás c. játék
A játék a koncentrációt fejleszti.
A játék célja, hogy a gyerekek észre se vegyék, hogy megszólaltak.
Körben ülünk. A tanító kezében egy kabala vagy egy érdekes tárgy van. A tanító mondja saját 
nevét és utána annak a nevét, akinek a kabalát dobja. A másik elkapja, mondja a saját nevét, 
illetve annak a nevét, akinek dobja a kabalát, és így tovább. Ha valaki téveszt, akkor vissza-
kapja a kabalát, és addig kell próbálkoznia, amíg nem sikerül eltalálnia a társa nevét.
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II.5. 
Zelk Zoltán: Az állatok iskolája
Nagy napra virradt a téli erdő: megkezdődött a tanítás az állatok iskolájában. Sorra jöttek a 
medve-, farkas-, nyúlfiak, fakéregből készült könyveket szorongatva a hónuk alatt, és szépen 
sorba ültek a fatuskó padokon.
Mindnyájan vidámak voltak, örültek, hogy végre az állatoknak is van iskolájuk, de legboldo-
gabb a róka volt, hiszen ő találta ki az egészet, ő lett a tanító, s így övé lesz a sok tandíj is. Csak 
a varjú okvetetlenkedett, fáról fára szállott, s odakiáltotta minden iskolába siető állatnak:

Kár, kár, kár,
nagy baj vár!

De hát rá se hederítettek a vészjósló varjúra, hiszen az mindig így kiabál. Ha feljön a nap az 
égre, ha esik az eső, ha szél fúj, mindig azt mondja: „Kár” – nem jó neki semmi.
Így hát már kora reggel megkezdődött a tanítás.
– Ide figyeljetek! – mondta a róka. – Írni tanulunk! S kezdte is mondani hangosan:
– Úr ír…
– De a nyúl az nem úr! – szólt közbe egy kis farkas. – Csak a farkasok írjanak… Ezen aztán 
elveszekedtek egy fél óra hosszat, míg végül is rend lett valahogyan, és újból megszólalhatott 
a róka:
– Most K betűt írunk: „Kutya ugat…”
No hiszen! Föl is ugrottak erre a nyulak, őzek, és futni akartak, hogy elbújhassanak, mert ha 
a kutya ugat, akkor jön a vadász is… Alig lehetett megértetni velük, hogy ez iskola, ahol nem 
kell félni se kutyától, se vadásztól, így is tíz óra volt már, mire újból magyarázni kezdhetett a 
róka:
– Most számolni tanulunk: három nyúl elmegy sétálni, az erdő közepén találkoznak három 
farkassal, hány állat van együtt akkor?
– Öt! Kettő! Kilenc! – kiabálták egyszerre, s mikor elhallgattak, a róka szépen megmagyarázta, 
hogy hat állat van együtt, mert három meg három az hat.
– Tudjátok most már?
– Igen, tudjuk! – kiabálták a kis állatnebulók.
– Hát akkor mondja el a nyúl – szólt a róka.
A nyuszi szépen felállt, és elmondotta, hogy ha sétálni megy három nyuszi, találkozik három 
farkassal, akkor hat állat van együtt.
Az őzike is felelt, ő is így mondotta el, azután került a sor a farkasra:
– Ha három nyúl és három farkas találkozik, akkor három állat van együtt, mert a három 
farkas megeszi a három nyulat…
– Buta vagy! – kiáltott rá mérgesen a róka. – Te vagy a legbutább az egész osztályban!
Mikor aztán a többi állat hangosan nevetni kezdett a farkason, az fölugrott a padból, s egye-
nesen hazaszaladt az apjához, az öreg Ordashoz. Elpanaszolta, hogy a róka azt mondta, ő a 
legbutább az egész osztályban…
– Hű, a sárga falevelét meg a hóval lepett száraz ágát! – kiáltotta az öreg farkas. – Hogy az én 
fiam butább, mint a nyúlkölyök meg az őzikék? Majd adok én annak az iskolás rókának!
De minek is meséljek tovább? Mikor a róka meghallotta, hogy rohan az öreg farkas az isko-
lába, úgy elszaladt, hogy csak a farka látszott a nagy sietéstől. A kis állatok is hazamentek, s 
azóta sincs iskolájuk. Csúfolja is őket a varjú, egyre azt kiabálja feléjük:
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Kár, kár, kár,
Mind szamár!

(Zelk Zoltán: Az állatok iskolája. In: Mondd, szereted az állatokat? Palatinus, 2004.)

III.1. Halász Judit CD: Sehallselát Dömötör vagy Birkaiskola



13. ERDŐÜNNEP

Játék, 
amelyben az oroszlán koronázási  

ünnepségen látja vendégül  
az erdő állatait.

KÉSZÍTETTE: CSEKEINÉ VAGÁCS ZSUZSA
PRÁCSERNÉ KÓBOR ERIKA
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MODULLEÍRÁS

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 7−8 év

IDŐKERET 90 perc, 2×45 perc

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA Produktív szövegalkotás fejlesztése
A vers műfaji jegyeinek átismétlése, alkalmazása versírás során
A hír műfajának megismertetése, alkalmazás

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Szerepbe helyezkedés, a vers műfaji sajátosságainak ismerete
Légzéstechnika
Íráskészség

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI 
IRÁNY

Önálló, produktív szövegalkotás szóban, írásban

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: Önkifejezési készség, kreativitás

Kognitív kompetencia: Nyelvi kommunikációs képességek, al-
kotóképesség

Szociális kompetencia: Együttélési képesség

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: Magyar nyelv és irodalom, Dráma és tánc, Vizuális 
kultúra

Modulokhoz: Az erdõ lakói, A föld kincsei, Holdfényes tisztás

TÁMOGATÓ RENDSZER Baji-Gál Ferencné: Drámapedagógia alkalmazása. Pedellus Tan-
könyvkiadó
Dömötör Tekla: Naptári ünnepek. (Népi színjátszás.) Budapest, 
Akadémia Kiadó, 1983.
Gabnai Katalin: Drámajátékok. Budapest, 1999.
Hajas Zsuzsa: Kommunikációs gyakorlatok. Pedellus Tankönyvki-
adó
Kaposi László (szerk.): Játékkönyv. Budapest, 2002.
Székely Andrea: Bábjáték. suliNova, Budapest, 2006.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A modul a készülődés feladatai közben bontható, ilyenkor a következő foglalkozást a zászló-
készítéssel kezdjük.

A modulban végig csoportban játszanak a gyerekek, és a csoporton belül osztják meg ké-
pesség és kedv szerint a feladatokat, így külön differenciálást nem tartalmaznak a feladatok. 
Az oroszlán szerepére válasszunk rátermett, bátor megnyilatkozású, jó nyelvi képességekkel 
bíró gyermeket, mert ő az egész foglalkozás alatt irányító, egyéni feladatokat old meg.

Az eszközkészítésnél minél több alapanyagot kínáljunk fel, olyanokat, amelyek beindítják 
a fantáziát, így még nagyobb kedvvel játszanak majd a gyerekek. 
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JELMAGYARÁZAT:
: a modul írója ezen a ponton javasolja az értékelést.
Római számok (I., II., III. stb.): a fő feladat sorszáma.
Arab számok (1., 2., 3. stb.): a feladat sorszáma.
Kisbetű (a, b, c): ugyanazon feladat variációja (választható).
Nagybetű (A, B, C): a feladat differenciálása (választható).

– Időfelhasználás
– Tér-teremelrendezés
– Eszközök
– Csoportok
– A tartalommal összefüggő differenciálási javaslat
– Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok
– Speciális javaslatok a fejlesztendő kompetenciával kapcsolatban

SPECIÁLIS JAVASLATOK AZ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN 
Ez a modul a csoportmunkára épít, így értékelésünk fő szempontjának is ennek kell lennie. A cso-
portok munkáját értékeljük egymás mellett, de feltétlenül csoporton belül is. Az oroszlán szerepe 
a legnehezebb, mert neki egyéni munkában, önállóan kell a feladatait megoldani, így értéke-
lésünkben mindenképpen térjünk ki rá!
A modulban szépirodalmi szöveget – verset – kell a gyerekeknek alkotniuk. Az előző modu-
lok alkalmával már előkészítettük ezt a feladatot. A kész verseket az oroszlán szerepében lévő 
gyerek értékeli, figyelmeztessük, hogy figyelje a verskészítés eszközeinek használatát.
Az elkészült zászlókat is értékelni kell, esetleg kötött és pozitív mondatkezdéssel. A ti zászló-
tokban az tetszik, hogy… 
A csoportok által megírt híreket a többi gyerek értékelje, találja ki, mi volt a szándéka a hír 
készítőjének: lényegre törő, vicces, valótlan–valóságos stb.
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I.1. Beszédgyakorlatok

Légzőgyakorlat: A hét napjai 
– állatnevek
(5’)

Nyelvi normatív 
és nyelvi korrek-
ciós képesség

Frontális,
Bemutatás

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II.1. Az Állatokká varázsollak c. játék

Csiribi-csiribá: Állatokká vará-
zsollak c. játék (rókává, nyu-
szivá, madárrá, medvékké és 
oroszlánná változás)
(7’)
Oroszlánnak a legügyesebb szö-
vegalkotót válasszuk, aki nem ijed 
meg az önálló, egyéni munkától

Nem nyelvi 
kommunikációs 
képesség
Kreativitás

Frontális,
Dráma

Játékleírás

II.2. A ládanyitás szertartása

A ládában találhatók az átala-
kuláshoz szükséges anyagok, 
meghívó, amit az oroszlán 
olvas fel
(2’)

Értékek képvi-
selete

Frontális,
Megbeszélés

Oroszlán-
báb

Meghívó

II.3. Átalakulunk!

Állatfülek készítése, jelmezöl-
tés anyagok segítségével
Az oroszlán koronát készít 
magának
(15’)

Kreativitás Egyéni,
Csoportos
alkotó munka

Varázsláda, 
anyagok, 
biztosító-
tűk, rajzla-
pok, festék, 
ecset, szőr-
mék, fona-
lak, kalap-
gumik, tű, 
cérna, haj-
pánt, olló, 
ragasztó
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II.4. Készülődés az ünnepségre

 – Versírás csapatokban (az 
oroszlán egyedül készít üd-
vözlő verset)
– A saját vers memorizálása
– A jelmondat megtanulása
– Zászló készítése
(20’)

Kreativitás
Nyelvi kommu-
nikációs képes-
ség

Csoport prob-
lémamegoldás, 
Alkotó munka

papír, olló, 
festék, 
rajzeszkö-
zök, botok, 
tollak

AJÁNLOTT ÓRABONTÁS

II.5. Kezdődjék az ünnepség!

Érkezés az ünnepségre rit-
mushangszerek irányításával 
(az oroszlán trónja a terem 
egyik végében, az indulási 
pont vele szemben)
(5’)

Zenei kreativitás 
Önkifejezési 
készség 
Együttélési ké-
pesség

Frontális,
Játék

Ritmus-
hangszerek

II.6. Üdvözöllek benneteket!

– Az oroszlán felolvassa üd-
vözlő versét
– Az állatcsoportok előadják 
köszöntő verseiket, érkezési 
sorrendben
(5’)

Nyelvi kommu-
nikációs képes-
ség

Frontális,
Bemutatás

II.7. Kulcsos játék

Tanári narráció: „Íme, itt a 
láda, amelyben a koronát 
őrzik. Ahhoz, hogy kinyit-
hassuk, meg kell találnunk a 
kulcsát!”
(5’)

Nyelvi kommu-
nikációs képes-
ség 
Szabálykövetés 
Együttműködési 
képesség

Frontális,
Dráma

Varázsláda Kulcs, játék-
leírás

II.8. Koronázási szertartás

Tanári narráció: „Az a csapat 
teheti a király fejére a koro-
nát, amelyik kiállja a három 
próbát, és leggyorsabban old-
ja meg a feladatokat!”
1. Próba: találós kérdések 
megfejtése
2. Próba: összekevert szavak-
ból szólás kirakása
3. Próba: a megtanult jelmon-
dat leírása
(10’)

Nyelvi kommu-
nikációs képes-
ség
Kombinatív ké-
pesség 
Logikai képes-
ség

Csoport problé-
mamegoldás

Korona
Varázsláda

Játékleírás 
Zsetonok
Toll, papír
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II.9. A mulatság elkezdődik!

Saját hangszer készítése 
termésekből (gyufásdoboz, 
sajtdoboz, WC-papír guriga 
megtöltése termésekkel; pél-
dául bab, lencse, rizs, esetleg 
kavics)
A Szigetek c. játék az elkészí-
tett hangszerekkel
(10’)

Kreativitás Frontális,
Dráma,
Tánc

WC-papír 
guriga, 
dobozok, 
termések, 
kavicsok

zenei CD,
játékleírás

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III.1. Hír készítése

Tanári narráció: „Minden 
állatcsoport írjon híradást a 
koronázási szertartásról!”
Az oroszlán pecsétet készít 
krumpliból, amivel a legiz-
galmasabb, a legviccesebb 
vagy a legvalóságosabb hírt 
lepecsételi, így alkalmassá 
válik arra, hogy megjelenjen 
az Erdő Hírnöke című lapban 
(egy csoport többféle hírt is 
készíthet)
(8’)
Kötött formájú és tartalmú 
szövegalkotás, megbeszélés, 
ötletesség, lényegkiemelés, 
humor, szókincs-aktivizálás

Nyelvi kommu-
nikációs képes-
ség
Kreativitás

Csoportos,
Alkotó munka, 
Bemutatás

Papír, toll, 
krumpli, 
kés, festék, 
ecset

III.2. A hírek felolvasása

A „leg-leg” hírek kiválasztása
(2’)

Nyelvi kommu-
nikációs képes-
ség

Egyéni,
Megbeszélés,
Vita
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MELLÉKLETEK

II.1. Az Állatokká varázsollak! c. játék
A gyerekek szétszórtan helyezkednek el a teremben. A tanár a varázsmondóka elmondása 
után kimond egy állatnevet, és a gyerekeknek ennek az állatnak a mozgását, mimikáját, kar- 
és lábtartását kell utánozniuk. A tanár tapssal megállítja a mozgást, ekkor a gyerekeknek meg 
kell tartaniuk az adott pózt. Szoborrá merevednek. A tanár a szobrok között járva megérinti 
néhányuk vállát, ők továbbra is ennek az állatnak a mozdulatait fogják utánozni. A többiek 
azonban a következő állat mozdulatait imitálják, próbálnak minél jobban hasonlóvá válni 
hozzá (arcjátékkal is!), azonosulni vele. A tanárnak előre el kell döntenie, hogy melyik állat-
ból hányat szeretne varázsolni, és mindig csak annyit válasszon ki. Jó, ha a játék során olyan 
állatokat is utánoztatunk, amelyek nem szerepelnek a továbbiakban. Ilyenkor mondhatjuk 
azt, hogy az ilyen állatok megidézéséhez erősebb varázsige kellene vagy varázslatosabb erő. 
Ebben a játékban nyuszik, medvék, rókák, madárkák és egy oroszlán megidézése sikerül.

II.2. 

MEGHÍVÓ

Nagyra becsült Barátaim!

Tisztelettel meghívlak benneteket koronázási ünnepségemre. 
Helyszín: Az öreg tölgynél lévő tisztás
Időpont: A tavaszi napforduló délutánja

Feltétlenül hozzátok magatokkal zászlóitokat! 
Ajándékként csak egy versikét kérek, amelyet színem előtt adhattok majd elő.

Titkos jelszavunk ez lesz:
Amíg tart ez az ünnepély,
szent lesz köztünk a békesség!

Várlak mindnyájatokat!

Kelt: Az oroszlánbarlangban, február havának 20. napján

       Oroszlán, a király
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II.7. A Kulcsos c. játék
A játékosok körben ülnek, egyvalaki középen áll bekötött szemmel. A többiek nesztelenül egy 
kulcscsomót adogatnak körbe. Ha a kör közepén álló játékos meghallja a kulcsok csörgetését, 
akkor oda mutat (abba az irányba), és mond egy betűt. Ha az irányt eltalálta, akkor a rajtaka-
pott játékosnak – annyi idő alatt, amíg a kulcs még egyszer körbeér – öt tárgyat kell mondania 
a megadott kezdőbetűvel. Ha a rendelkezésre álló idő alatt nem tud öt tárgyat megnevezni, 
akkor ő kerül a kör közepére.
Ehhez a játékhoz csendre van szükség. Fontos, hogy a játékosok ne zörögjenek, hiszen akkor 
nem lehet hallani a kulcs csörgését. Ha a kör közepén álló játékos eltalálja a kulcs helyzetét, 
akkor a kulcsot nem lehet továbbadni addig, amíg el nem hangzik a hang. A kulcsot a hang 
elhangzása után is olyan ritmusban kell továbbítani, mint ahogy az előtte ment. Egyszerű 
gyakorlatnak tűnik, de amikor látjuk, hogy a kulcs egyre közeledik, úgy érezzük, mindent 
elfelejtettünk. Ha nehéznek bizonyul a játék, akkor könnyítsünk a szabályon úgy, hogy keve-
sebb szót kelljen mondani.

II.8. 

Találós kérdések

Nincsen veres sipka nélkül,
hamar küzd, nehezen békül.
Vagyon neki sarkantyúja,
az első riadót ő fújja.
    (kakas)

Olyan, mint egy tűpárna,
görögdinnye, tövises,
gondolkozz csak,
ne siess!
    (sündisznó)

Sziklaszirten tanyázik,
levegőben vadászik.
Csőre horgas, karma nagy,
magas égből le-lecsap.
Szeme éles, nincs hibája,
ő a madarak királya.
    (sas)
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Pénze van, de nem tudja,
se nem ad, se nem vesz,
meg sem gazdagodik.

Mi az?
    (hal)

Fúr-farag,
de mégse ács,
kopog, mint a
kalapács.
Fák doktora, 
orvosa,
erdőben az
otthona.
    (harkály)

Szólások

tollakkal ékeskedik idegen = Idegen tollakkal ékeskedik
a szállt bátorsága inába = Inába szállt a bátorsága
született alatt szerencsés csillag = Szerencsés csillag alatt született
a nagy vágta fejszéjét fába = Nagy fába vágta a fejszéjét
jól semmi nesze meg fogd = Nesze semmi, fogd meg jól!

II.9. A Szigetek c. játék
A földön újságpapírokat helyezünk el (eggyel kevesebbet, mint ahányan vagyunk). Az álla-
tok farsangja szól magnóról, a csoport tagjai mozognak, táncolnak a papírok között. Ha leáll 
a zene, mindenki igyekszik egy újságpapírszigetre lépni. Akinek nem jut sziget, az kiesik 
a játékból. Eggyel kevesebb papírt hagyunk a földön, továbbengedjük a zenét, majd ismét 
csend, újból ugrás a papírra. Addig folyik a játék, amíg csak egy újság marad.
A játék csendreflexre épül. A játék során megtudhatjuk, hogy ki segíti a másikat, ki erősza-
kos, érzelmileg kik állnak közel egymáshoz. A csoportvezető kezelje a magnót, és legyen a 
döntőbíró, mert van, amikor tizedmásodpercek döntenek a helyfoglalásban. Akik kiestek, 
azok bírói szerepet töltsenek be. A magnót csukott szemmel vagy a csoportnak hátat fordítva 
kezeljük a pártatlanság érdekében.
A játék most a táncmulatságot jelenti, így a kiesés előtt egy kicsit hagyjunk táncolgatni min-
denkit. Mivel állatok mulatságán vagyunk, itt is próbálják megtartani az állatmozgás jellem-
zőit!
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Játék,
amelyből kiderül, hogy a tanító tud-e olyan térképet rajzolni, amit a gyerekek 

is megértenek. Aztán a játék során azt is megtudhatjuk, hogy időnként 
batyuba kell kötni a hamuban sült pogácsát, útra kell kelni, mert ha nem 

tesszük, nem mérettetünk meg, sosem leszünk nagyok.

 KÉSZÍTETTE: KOVÁCS HEDVIG
 SCHMIDT MAGDOLNA
 ZURBÓ PÉTER
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MODULLEÍRÁS

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 7−8 év

IDŐKERET 90 perc, 2×45 perc

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA Jelek, jelzések, nonverbális közlések, …és ami a szöveg mögött 
van

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Gyakorlott munkaképesség kiscsoportban, csoportban
Verbális közlések biztos megértése
Egyes írott vagy nyomtatott szövegek értelmezése
Előkészületek elemei a záró előadásra

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI 
IRÁNY

A kedvenc játékok, mesék, munkafoglalkozások végiggondolá-
sa, összegezése.

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: Önbizalom

Kognitív kompetencia: Konvertáló és kombinációs képesség

Szociális kompetencia: Szabálykövetés

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: Anyanyelv, Ének-zene, Vizuális kultúra

Modulokhoz: Záróünnep

TÁMOGATÓ RENDSZER Bruno Bettelheim: A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek. 
Budapest, Gondolat Kiadó, 1985.
Kós Lajos: Kéz és mozgás. Bábjátékos oktatás. Budapest, Népműve-
lési Propaganda Iroda, 1982.
Műhelytitok sorozat. Budapest, Corvina Kiadó, 1973.
Székely Andrea: Bábjáték. Budapest, suliNova, 2006
Vinczéné Bíró Etelka: Én is tudok beszélni. Budapest, Tankönyv-
kiadó, 1992.
A bábok világa. CD. Kiadja: www.homoludens.hu

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
Mi legyen a Varázsládában?

Levél (Lásd: Feladatok II.1.), térkép, a regényrészlet kijelölt sorainak önálló, néma olvasásá-
hoz a tanulói létszámnak megfelelő számú példány előkészítése, a „varázsgombóc” (kókusz-
golyó) elkészítéséhez a hozzávalók, tálak, esetleg kötények, szalvéták, Jancsi és Juliska-báb.
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JELMAGYARÁZAT:
: a modul írója ezen a ponton javasolja az értékelést.
Római számok (I., II., III. stb.): a fő feladat sorszáma.
Arab számok (1., 2., 3. stb.): a feladat sorszáma.
Kisbetű (a, b, c): ugyanazon feladat variációja (választható).
Nagybetű (A, B, C): a feladat differenciálása (választható).

SPECIÁLIS JAVASLATOK AZ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN 
A modulban a memoriter tanulásának ütemét, majd visszaidézését, előadását értékelhetjük. 
A gyorsaságnál, a visszaidézés pontosságánál beszéljünk a gyerekekkel arról, hogy milyen ta-
nulási technikákat alkalmaztak, melyik mennyire volt sikeres. Arról, hogy a gyerekek meny-
nyire értették meg a levelet, meggyőződhetünk reagálásukból (gyors, tömör, fantáziadús).
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I.1. Dalok, játékok

a Kis kacsa fürdik
(5’)

Zenei kreativitás Egész csoportos,
Játék

Melléklet

b Fehér liliomszál
(5’)

Zenei kreativitás Egész csoportos,
Játék

I.2. Beszédtechnikai gyakorlat

Weöres Sándor: Tó vize
(2’)
Megszámláljuk a kacsákat
A számlálás hanglejtése
(10’)

Helyesejtés Frontális és 
egyéni légző 
gyakorlat

Melléklet

I.3. Szertartás

A ládanyitási szertartása
Levél megtalálása
(1’)

Empátia Egész csoportos Varázsláda

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II.1. Térképolvasás

Keresés térkép alapján
(20’)

Konvertálás Kiscsoportos Varázsláda
Iskolai te-
repek

Melléklet

II.2. Meseolvasás

a Gyárfás Endre: A varázsgombóc
A mese felolvasása
Meserészlet egyéni olvasása
A mese befejezése felolvasással
(1’)

Befogadás
Megértés
Olvasás, felol-
vasás

Frontális, válta-
kozva egyénivel

Rövid szö-
vegrészlet 
kinyomta-
tott lapo-
kon

Melléklet

b



Kormos István: Vackor
A mese felolvasása
Meserészlet egyéni olvasása
A mese befejezése felolvasással
(7’)
Lehetséges órabontás

Befogadás
Megértés
Olvasás, felol-
vasás

Frontális, válta-
kozva egyénivel

Melléklet
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II.3. Kézművesség

a Varázsgombóc készítése
(15’)

Kreativitás Kiscsoportos Varázsláda Melléklet

b Papírcsacsi készítése
(15’)

Vizuális kreati-
vitás

Kiscsoportos Varázsláda Melléklet

II.4. Ismerkedés a versekkel

a Gyárfás Endre: Hétmérföldes 
c. verse
Néhány versszak memorizá-
lása
(10’) 
A fejlesztésre szoruló gyerekekkel 
érdemes külön foglalkozni: meg-
mutatni, hogy milyen technikák 
segíthetik a bevésést

Memória Egyéni Szöveg-
részlet

Melléklet

b Kormos István: Vackor az első 
bében
Néhány versszak memorizá-
lása 
(5’)
A fejlesztésre szoruló gyerekekkel 
érdemes külön foglalkozni: meg-
mutatni, hogy milyen technikák 
segíthetik a bevésést

Memória Egyéni Szöveg-
gyűjte-
mény 1.

Szövegyüj-
temény 1.

II.5. Ábrándozások – Bábrándozások

Jelenet-beállítások a saját jö-
vőnkből
(10’)

Konvertálás Kiscsoportos Varázsláda Melléklet

II.6. Titkosírás

Üzenet megfejtése
(8’)

Kombinációs 
képesség

Frontális Varázsláda
Melléklet

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III.1. Szertartás

Ládazárás szertartása
(1’)

Empátia Frontális Varázsláda
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

III.2. Hangulati levezetés

a

b
c

Zenehallgatás
Szamárháton elballagunk
Grofé: Grand Canyon
Vonattal megyünk
Honegger: 321 Pacific
Kodály: Esti dal
Esetleg énekelni a népdalt
(10’)

Zenei kreativitás Frontális CD
CD-lejátszó

A közeledő búcsú és a vendé-
geskedés jelzése
(1’)

Empátia Frontális
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MELLÉKLETEK

I.1.a
Kis kacsa fürdik fekete tóba’,
Anyjához készül látogatóba.
Míg a kácsát elhajtottam,
két pár csizmát elszaggattam, kács, kács, kács.

Párválasztó játékként játsszuk. A kör közepén álló kisgyerek a dal végén párt választ magá-
nak, aztán helyet cserélnek.

I.1.b
Fehér liliomszál,
Ugorj a Dunába,
Támaszd meg oldalad
Két arany pálcába.
Meg is fésülködjél,
meg is mosakodjál,
törülközzél meg az aranykendőben!

Párválasztó játékként játsszuk. A kör közepén álló kisgyerek a dal végén párt választ magá-
nak, olyan módon, hogy az egyes tevékenységeket mímeli (például csípőre tett kézzel haj-
long, támasztja magát, fésülködik, arcot mos, megtörli az arcát), aztán helyet cserélnek.

I.2.
Beszédtechnikai gyakorlat. Kacsaszámlálás.
„Milyen szerencse, hogy a boszi nem tudta végleg kiszárítani a tavunkat!”
Ismert vers felidézése:

Weöres Sándor: Kacsa-úsztató
Tó vize, tó vize csupa nádszál,
egy kacsa, két kacsa oda-császkál,
sárban ezer kacsa bogarászik,
reszket a tó vize, ki se látszik. 

Beszédtechnikai gyakorlat.
Kacsaszámlálás.
„Kiskacsák lettünk. Számláljuk meg, hányan vagyunk!” 
Először számláljunk együtt úgy, hogy minden gyerekre rámutatunk.
Utána sorban minden gyerek számlálja meg a kiskacsákat, mindig eggyel többet, ahogy sorra 
kerülnek.
Nehezíthetjük a dolgot olyan módon, hogy a kiskacsák tulajdonságait is elmondják. Nem baj, 
ha ismételnek.
(Például: 1 pelyhes kiskacsa…) „Úgy mondd, mintha valami nagyon fontos kijelentést ten-
nél.”
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I.3.
A ládanyitási szertartás minden alkalommal ugyanazokat a varázsigéket, hangeffekteket tar-
talmazza. Ebben az életkorban a gyerekek sajátossága az állandósághoz, a megszokotthoz 
való ragaszkodás. Ami ettől eltérő, az nyugtalanító a kisgyerek számára.
A szertartás egyébként azért is jó módszer, mert ha a gyerek elé vetítjük azt, hogy mi fog vele 
történni a foglalkozás során, ez biztonságérzetet nyújt számára.
A ládanyitás varázsigéje: „Csiribú, csiribá, láda tárulj!”
Titokzatosan: „Nyissuk fel a ládát!”
A ládanyitók kiválasztása vagy együttes felnyitás.
A levél megtalálása.

II.1.

A levél javasolt tartalma:
Kedves Barátaink!
Segítsetek nekünk!
Látván, hogy milyen szép kirándulásokat tesztek az erdőben, mi is kedvet kaptunk, hogy 
visszatérjünk oda.
De hiába raktunk le jeleket az erdőben, a fehér kavics kevésnek bizonyult, és ha nem segíte-
tek, akkor megint a boszorkány házához juthatunk.
Szeretettel: Jancsi és Juliska

A levélhez tartozó játékhoz fehér kavicsokkal jelöljük meg egy, a tanteremből kivezető szaka-
szát az iskolának. Ezt követve együttesen jussunk el az udvar vagy az iskola egy pontjához. 
Készítsünk térképet, amin megjelöljük Jancsi és Juliska rejtekhelyét.
Jancsi és Juliska bábok legyenek, és rejtsük el őket. Ha a Varázsládába dugjuk, akkor nincs 
szükség arra, hogy visszavonuljunk az osztályba, mert természetesen odavezeti a gyerekeket 
a térkép.
Készítsünk a térképhez jelmagyarázatot is!
A helyhez és helyzethez illő jelzéseket készítésével, elhelyezésével gazdagítsuk a „kutató-
munkát”.

II.2.
Gyárfás Endre A varázsgombóc c. regényének részlete
A feldolgozáshoz ismertessük a teljes regény szinopszisát!

Gyárfás Endre: Varázsgombóc
1. részlet 
(a feldolgozandó részlet)
Galagonya Máté, a törpe harmadmagával indul útnak, hogy eljusson a félelmetes óriások 
földjére, hogy megszerezze az óriássá tevő varázsgombóc receptjét.
Rengeteg kaland közepette érkeznek meg az óriások földjére, ahol tőlük rettegő óriások vár-
ják őket. Kiderül, hogy a cselszövő pókok osztják meg törpék és óriások egyébként békés tár-
sadalmát. Az örömteljes ráébredés pillanatában megindul a földrengés, amit a törpék kicsisé-
gükből adódóan előre megéreznek, és így törpe és óriás egyaránt megmenekül az összedőlő 
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óriáspalota alatt rájuk váró végtől. Így derül ki, hogy óriás is lehet törpe, de a törpe is lehet 
óriás. Bátran vállalhatjuk önmagunkat.

2. részlet
Galagonya Máté már hetek óta vándorolt. Rótta az utat erdőn-mezőn keresztül, ungon-ber-
ken át. No persze, éjszakára megszállt egy-egy fészerben, csűrben, faodúban. Igen, faodúban 
is, hiszen – elfelejtettem mondani – Máté törpe volt. Tudta magáról, hogy törpe, s emiatt szo-
morkodott. Otthon a szülei, testvérei szintén törpék voltak, őket azonban ez egyáltalán nem 
zavarta.
Galagonya Mátét más fából faragták. Nagyra vágyott, azazhogy nagyra akart nőni. Túljutott 
már a gyermekkoron, felnőtté érett, de nem nőtt fel oly magasra, amilyenre szeretett volna.
Azért indult el hazulról, azért vette nyakába a világot, hogy szerencsét próbáljon. Szerencsé-
jét nem úgy képzelte el, hogy majd kincset talál vagy elnyeri a királykisasszony kezét, hanem 
úgy, hogy találkozik egy varázslóval, aki óriássá bűvöli.
A varázslók meglehetősen ritkán járnak azon a vidéken, ahol Máté vándorolt. Törpe bará-
tunk azzal is megelégedett volna, ha nála törpébb teremtések közé keveredik. Lehet, hogy 
óriások csupán a mesében élnek, a törpénél törpébb törpék viszont a valóságban is vannak… 
Így hát a Galagonya Máté nagyságú lény nyugodtan tarthatja magát közöttük óriásnak.
Ilyesformán okoskodott a vándor, s az ábrándozást időnként énekléssel szakította meg.

Kormos István: Vackor világot lát
Vackor messzi útra indul
Ment,
ment,
ment az apró,
ment a boglyos,
lompos,
loncsos
és bozontos,
piszén pisze kölyökmackó,
ment,
ment,
messze,
messze,
ment vígan a kicsi medve,
ment egyenest Budapestre.
Ment,
ment,
erdőn által,
ment,
ment,
víg vihánccal,
mondogatta:
– Hóha, hó!
aj, be szép lesz látnom ébren
egész télen,
amikor majd hull a hó!
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Ment,
ment,
hegyen által,
ment,
ment,
dombon által,
ment, ment,
völgyön által,
boldogságos vágtatással,
ment a piszén pisze, apró
vackor mackó;
ment az országúton által,
ahol egy igaz baráttal
találkozott ím, magával
Bendeguzzal, a szamárral,
ott poroszkált kerekes kis kocsijával.
Kérdi tőle
Bendeguz:
– Hát te, Vackor,
merre futsz?
Mondja neki:
– Hóha, hó!
Nem aluszom, komám, télen,
nem kell horkolásznom tétlen,
Pestre leszen érkezésem,
Gyere, Bendeguzom, vélem,
s nézhetjük kettesben szépen,
amikor majd hull a hó.
Bendeguznak több se kell,
nagyot iázva ráfelel:
– Dehogy hagylak olyan messze
gyalog menni Budapestre,
kicsi kocsimmal kerekezve
magam húzlak téged el.

S megy,
megy,
megy vele,
kocsiba Vackor ül bele,
zörög a kocsi kereke,
s szalad, nem is kell hajtani,
szalad Bendeguz, a csacsi
sebesen Budapest fele.

II.3.
Készítsünk varázsgombócot, és szertartásosan úgy együk meg, mintha meseszereplők len-
nénk. „Kívánj valamit, és ha megeszed a gombócot, akkor teljesülni fog. Nem kötelező meg-
mondani, hogy mit kívántál, de ha elárulod, akkor megköszönjük a bizalmadat.”
Hogyan készül a „varázsgombóc”? 



14. HÉTMÉRFÖLDES LÉPTEK 187

Recept
15 gyerek 500 g darált kekszet, 5 dkg porcukrot és annyi tejet, amennyit felvesz (kb. 1 dl), 
összegyúr, amíg kemény massza nem lesz belőle. Kevés kakaóval megszínesítjük. Néhány 
csepp rumaromával különlegesen jó illatú lesz.
Minden „törpe” gömbölyít egy kis gombócot, kókuszreszelékben megforgatja.
Lehetőleg kiscsoportban végezzék, és minden csoport önállóan gyúrja meg a gombócát.

Papírcsacsi készítéséhez fejenként 6 papírhenger összegyűjtése, kilyukasztása
Miltonkapcsok, hurkapálcák, fonalak előkészítése

II.4.a
Ismerkedés a versekkel

Gyárfás Endre: Hétmérföldes
(Varázsgombóc, részlet)

Hétmérföldes lépteimmel
általlépek hegyet, völgyet.
Lábikrámat csiklandozzák
nyírfák, nyárfák, bükkök, tölgyek.
Becézem a bárányfelhőt,
kötök reá könnyű csengőt.
Hónom alatt híznak-nőnek
szélvésszé a gyönge szellők.
Hétmérföldes lépteimmel
körbejárom a világot,
s két kezem közt formálódnak
valósággá az ábrándok.

II.5. Ábrándozások 
Milyen lesz, ha „óriás” leszel?
Improvizáció a felnőtt életedből

A gyerekek állítsanak össze kis jeleneteket elképzelt saját életükből. Ez lehet mesés, de lehet 
valós tartalma, amelyben családi vagy munkahelyi életük részleteit bábozzák el.

Etűdjavaslatok:
– Az első randim
– Az esküvőm
– A fiam 7. születésnapja
– Karácsony a gyerekeimmel
– Kitüntetést kaptam
– Megjelent a könyvem
– Meghívtak a televízióba stb.

II.6. Titkosírás
A rövid üzenetet a kiscsoportok fejlettségi szintjének megfelelő kódolással készítsük elő. Pél-
dául: Jó utat! Ügyes vagy! Sikerül! stb.
Ój tatu! Segyü gyav! Lürekis!
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ZÁRÓ MODUL

Játék, 
amelyben szeretnénk a játék részesévé  

tenni vendégeinket, barátainkat.

 KÉSZÍTETTE: KOVÁCS HEDVIG
 SCHMIDT MAGDOLNA
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MODULLEÍRÁS

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 7−8 év

IDŐKERET 90 perc, 2×45 perc

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA Az év során megismertek, elsajátítottak összefoglalása, megmu-
tatása. Közös játék, közösségi élmény teremtése

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Csoportjáték, dramatizálási ismeretek, az év során megismert 
játékok

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI 
IRÁNY

Báb- és drámajáték további alkalmazása a nevelésben, oktatás-
ban

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: Önkifejezési

Kognitív kompetencia: Kombinatív

Szociális kompetencia: Kötődési

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: Magyar nyelv és irodalom: reproduktív és félrepro-
duktív szövegalkotás
Báb és dráma: közös dramatizálás

Modulokhoz: az év során megismert játékok, gyakorlatok, Er-
dőünnep modul

TÁMOGATÓ RENDSZER Az év során megismert kiadványok, játékkönyvek.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
Ezt a modult úgy terveztük, hogy felmutatása lehessen annak, mivel is foglalkoztak a gyer-
mekek ebben az évben a délutáni összejöveteleken. Hívjuk meg a szülőket, barátokat, hogy 
játsszanak ők is velünk együtt. Most a barátok, szülők is részesei lehetnek annak, hogy ját-
szani jó. Sajnos egyre inkább elfelejtünk együtt játszani. Pedig ez az az ősi tevékenység, ami 
munka, szórakozás, tanulás is egyben. A játékban ott rejlik az önmegismerés, a társmegisme-
rés lehetősége. A játék felszabadít, gátlásokat old fel, gyógyít és fejleszt is egyben. A játék ün-
nep is lehet. A játékban nincs lehetetlen. Ezt a találkozást az ünnep témakörére szerveztük, 
nem véletlenül. Sok-sok történetet és játékot eljátszottak a tanítványok az év folyamán, most 
próbáljunk meg közösen kitalálni egy ünnepet. A modul célja, hogy a gyerekek legkedve-
sebb játékait elevenítse fel, éppen ezért elemei kicserélhetők, pusztán mintának szánjuk őket. 
Amire azonban ügyelni kell: vendégek lesznek, tehát nagyobb térre lesz szükség. Legyen elég 
hely a játszótérre, a nézőtérre és a közös munkára. Készítsük elő a kiállításunkat. 30-40 főre 
tervezzük a játékainkat, a vendégekkel együtt körülbelül ennyien lehetünk. Arra számítsunk, 
hogy némelyik ismert játékunk a résztvevők nagyobb száma miatt tovább tart. Jó hangulatú 
találkozást és játékot kívánunk! A foglalkozásvezető kollégák természetesen előadásszerűen 
is készülhetnek az év utolsó foglalkozására, hiszen a vendégek egyszerre játszótársak és kö-
zönség. Ez a modul csak ajánlat, módszertani fogódzó egy találkozás megteremtésére. Épít-
sük be csoportunk legkedvesebb játékait! Ha szükséges, a megszokottak szerint az első 45 
perc után tartsunk szünetet. Modulunkban nincsenek külön értékelési szempontok, hiszen 
maga a közös, jó hangulatú együttlét adja meg az értékelést. Jó találkozást kívánunk! 
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TÁMOGATÓ RENDSZER
Az év során megismert kiadványok, játékkönyvek. Az év közben megismert modulok.

JELMAGYARÁZAT:
: a modul írója ezen a ponton javasolja az értékelést.
Római számok (I., II., III. stb.): a fő feladat sorszáma.
Arab számok (1., 2., 3. stb.): a feladat sorszáma.
Kisbetű (a, b, c): ugyanazon feladat variációja (választható).
Nagybetű (A, B, C): a feladat differenciálása (választható).

SPECIÁLIS JAVASLATOK AZ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN 
A modulban a memoriter tanulásának ütemét, majd visszaidézését, előadását értékelhetjük. 
A gyorsaságnál, a visszaidézés pontosságánál beszéljünk a gyerekekkel arról, hogy milyen ta-
nulási technikákat alkalmaztak, melyik mennyire volt sikeres. Arról, hogy a gyerekek meny-
nyire értették meg a levelet, meggyőződhetünk reagálásukból (gyors, tömör, fantáziadús).
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I.1. Egy kiállítás képei

A A vendégeket a gyermekek 
munkáiból készített tárlat 
fogadja.
A kiállító- és a játszóteret elő-
re rendezzük be!
(Ha jönnek vendégek, gon-
doljunk a nagyobb térszük-
ségletre!)
(3’)

Tervezés,
bemutatás

Egész csoport,
Kiállítás

maszkok, 
rajzok, 
bábok, 
díszletele-
mek, egyéb 
gyűjtemé-
nyek

Melléklet

B A vendégeket panoptikum 
fogadja. A tárlat az év során 
kialakított legkedvesebb 
„szobrokat” mutatja be. A ki-
állítást felfűzhetjük egyetlen 
téma köré is, jelen esetben: 
mit jelent az ünnep? 
A kiállítás így a mi ünnepün-
ket mutatja be
(3’)

Előadói Egész csoport,
Élő kiállítás

maguk a 
gyermekek 
a szobrok

C És a szobrok megelevened-
nek!
A kiállítás a fenti játék egy 
lehetséges változta, amikor a 
szobrok egy rövid időre meg-
elevenedek!
(3’)

Rögtönzés
Előadói

Egész csoport,
Jelenet

maguk a 
gyermekek 
a kiállított 
alakok

I.2. A kiállítás felbontása, a vendégek köszöntése

Mocsárjárás játék
(3’)

Játékosság Páros Újságpapír Melléklet

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II. Ládanyitás egy kedves szertartás szerint

II.1. Levél

Olvassuk fel a levelet, mely az 
erdő szellemétől érkezett!
(2’)

Befogadás Frontális Melléklet
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II.2. Hogyan is tudnánk az Erdő Szellemének kérését teljesíteni?

Beszéljük meg és egyeztessük 
véleményüket!
(3’)

Kombinatív
Kreativitás

Egész csoport,
Beszélgetés

Melléklet

II.3. Erdőköszöntő

Az első Erdőköszöntő
Énekeljünk az Erdő Szelle-
mének!
(5’)

Ének
Memória

Egész csoport Melléklet

II.4. Az erdő születése

Az ünnep – felidézés
Az erdő születése c. jelenet be-
mutatása.
(4’)

Fantázia
Memória

Egész csoport,
Rögtönzés,
Hangjáték

Melléklet

II.5. Bemutatkoznak az erdő lakói

Az ünnep – felmutatás
Bemutatkoznak az erdő lakói
(10’)

Rögtönzés Kiscsoportos,
Bábjáték

Melléklet

II.6. Versírás

Az ünnep – emlékezés
Írjunk köszöntő verset az 
Erdő Szellemének!
Mutassuk be egymásnak!
(15’)

Fantázia
Kreativitás

Kiscsoportos,
Versírás

Melléklet

Lehetséges foglalkozásbontás

II.7. Az erdő hangjai

Az ünnep – megidézés
Közös hangimprovizációs 
játék
(5’)

Empátia
Érzelemkifejezés

Egész csoport,
Rögtönzés

Melléklet

II.8. Dramatizálás

Az ünnep – együttjátszás
Az év során dramatizált, olva-
sott mesék vagy meserészle-
tek felelevenítése, bemutatása
(30’)

Előadói
Együttműködési

Kiscsoportos,
Dráma és báb

Melléklet



15. ERDŐKERÜLŐ 193

TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEG- 
JELÖLÉSSEL

A TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III.1. Varázslás, ládazárás

Varázslások, szertartások 
bemutatása.
Énekeljünk együtt!
Ládazárás.
(10’)

Fantázia
Emlékezet

Egész csoport Melléklet
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MELLÉKLETEK

I.1. Egy kiállítás képei
A kiállítás megrendezéséhez, ha nem a saját termünkben vagyunk, nyugodtan használjuk 
föl a paravánunkat. Ügyeljünk a térrendezésre. Az A variáció esetében a kiállítás a hagyomá-
nyos módon készülhet. Falra, földre, paravánra. A B variáció esetében jó, ha a látogatók körbe 
tudják járni a szobrokat. Magát a kiállítást is lehet a szülők szeme előtt elővarázsolni. Ekkor 
megadott tapsjelre vegyék fel a játszók a szoboralakot. Lehet egyéni, páros, többfős kompo-
zíciókat készíteni.
A C variációként jelölt tablókat úgy kell beállítani, hogy egy apró mozdulatot ismételjen újra 
és újra. (Mint például a kecskeméti óraharang figurái.) Például: Egy üldözött nyuszi lebújik a 
fűbe. Hatásos lehet, ha a szobrok hangokat adnak ki. Itt a megéledésnek szabjunk határt: egy 
tapsjelre legyen mozgás, két tapsjelre legyen mozdulatlan és néma a szobor. 

I.2. 
A Mocsárjárás c. játék részletes leírását lásd az 5. modul 8. feladatleírásában. Ha ezt a játékot 
nem játszottuk, akkor válasszunk egy ismert páros bizalomjátékot, amivel a gyermekek ven-
dégeiket körbe ültetik (pl.: vakvezetés).
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II.1. 

Az erdő szellemének levele:

Ó,
KEDVES
GYEREKEK!
KÖSZÖNÖM, HOGY
EGÉSZ ÉVBEN GONDOLTATOK
RÁM, FOGLALKOZTATOK VELEM ÉS VILÁGOMMAL!
JÓ VOLT VELETEK ÉS AZ ERDŐ LAKÓIVAL
JÁTSZANI, EGYÜTT MÓKÁZNI.
ERRE NAGY SZÜKSÉG VAN, MERT AZ EMBEREK
LASSAN ELFELEJTIK, HOGY MI
MINDENT KÖSZÖNHETNEK AZ ERDŐNEK, AZ ERDŐ 
LAKÓINAK.
EGY VÁGYAM MARADT MÉG!
JÓ LENNE, HA MÉG EGYSZER, ÉS REMÉLEM, 
NEM UTOLJÁRA
KITALÁLNÁTOK 
NEKEM 
EGY ÜNNEPET!
HOGY FELFIGYELJENEK RÁNK AZ EMBEREK!

AZ ERDŐ SZELLEME
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II.2. 
A beszélgetés során jó, ha felidézzük, hogy mitől ünnep az ünnep. Milyen ünnepeket isme-
rünk? Valószínűleg felmerül majd, hogy ünnepeinken felköszöntjük és megajándékozzuk az 
ünnepeltet, illetve megemlékezünk róla, felidézzük szellemét. Erre épít a következő játékunk. 
Ötlet: az ünnep körül forgó beszélgetésnek irányítottnak kellene lennie. A baj éppen az, hogy 
ünnepeink mára már kiürültek, ritka az olyan iskolai ünnepség, ami bensőséges. Ballagás 
kapcsán avatási szertartás és játék helyett vég nélküli ünnepi beszédek hangzanak el, álldogá-
lás (és ájulás a tűző napon stb.). Pedig az ünnep lényegét tekintve olyan együtt töltött idő, ami 
hangulatában, rítusában különbözik a hétköznapoktól. Az ünnep gyökere alapján kötődhet 
a munkához (például szüreti felvonulás), a valláshoz (kenyérszentelés), a teremtéshez (kará-
csony, Jézus születése). Az ünnep kapcsán újra játszhatjuk az eseményt; az őstörténetet pél-
dául: Jézus születését a betlehemezésben. Próbáljuk megalkotni a mi ünnepünket, arra gon-
dolva, hogy az ünnep: találkozás valami nem mindennapival, rítus, köszöntés, emlékezés. 
Fedezzük fel, hogy nekünk mit jelent az ünnep. Köszöntsük így az erdőt! Minden gondolatot 
fogadjunk el! Mit ünnepelünk? Mikor? Kikkel? Hol ünnepelünk?
(Fontos az idő, tér, hely, esemény megnevezése! A legjobb gondolatokat jegyezzük fel a táblá-
ra vagy a papírra. Jó, ha a kirakott papír alakja sem mindennapi, a fa alakját idézi).

II.3. 
Az év során megismert dalok közül válasszunk egyet! A verset próbáljuk meg a vendégeknek 
is megtanítani, és kánonban elmondani. 
(Pl.: Weöres Sándor: Őszi éjjel... vagy lásd az 5. modulunk ajánlatait.)

II. 4.  Az erdő születése
Az eredeti játékleírás a 2. modul (Fák között) módszertani ajánlójában található (Magocskák 
születése). 
Ezt a játékot a gyerekek mutatják be. Csoportos improvizáció. A játékvezető zenét is használ-
hat, megnyugtató, szöveg nélküli zenét, amely alatt a gyerekek eljátsszák az erdő születését. 

II.5. Bemutatkoznak az erdő lakói
Ezt a részt a 3. modul (Az erdõ lakói) alapján készített jelenetek felelevenítésével mutathatjuk 
be. Bábjáték. Vonjuk be a játékba a vendégeket is! 

II.6. Versírás
Maradnak a megalakult csoportok. A feladat ünnepi köszöntő írása. A csoportok készítsenek 
közösen erdőköszöntő verset vagy beszédet, ami szóljon arról, hogy miért vigyázzunk az 
erdőre.

Javasolt feldolgozás és címek

– Vándor, vigyázz rám! (Egyes szám első személyű fogalmazás készítése)
– Vigyázz, az erdő is érez! (Tiltakozó szöveg írása a természetpusztítások ellen)
– Miért szeretem az erdőt? (Lírai hangulatú leíró szöveg szerkesztése)
– És ha nem lesznek erdők… (Figyelmeztetés szerkesztése)
– Én itt lakom (Egy mókus vallomása az erdőről) stb.
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II.7. Az erdő hangjai
A játszók körben ülnek. A játékvezető a játékot egy közös légzőgyakorlattal vezesse be, majd 
elmondja a feladatot. 

„Hunyjuk le a szemünket, képzeljük el, hogy egy barátságos, napsugaras erdőben vagyunk. 
Képzeljük magunkat az erdőbe, bújjunk bele az erdőben élő állatok és növények szerepé-
be. Sok-sok állat él itt békességben, ebben a mesebeli erdőben. Itt él a nagy fülű, barátságos 
barnamedve, a fürge róka, a ravasz kígyó, a kíváncsi bagoly. Az erdő közepén lévő tavacská-
ban kuruttyol a nagyhangú béka. Madarak csivitelnek, s ezernyi állat játszadozik. Játsszuk 
azt, hogy mi vagyunk az erdő. Találjuk ki, hogy kik vagyunk ebben az erdőben, számoljunk 
magunkban 20-ig, majd szólaljunk meg. Vajon milyen hangok hallatszanak egy szép májusi 
délután ebben az erdőben? Kezdjük a játékot!”

II.8. Mesedramatizálásra a következő feldolgozott meséket 
ajánljuk a csoportoknak
– Romhányi József: Interjú a farkassal
– Zelk Zoltán: Az állatok iskolája
– Zelk Zoltán: Mese a legokosabb nyúlról
– Piroska és a farkas vagy bármely más, a modulokban feldolgozott mese, illetve meserészlet

III.1. VARÁZSVERSEK, SZERTARTÁSOK
A feladat alapjául a 7. modul (Mesebeli lények) 3. feladata szolgálhat.
A ládazárás szertartásával kössük össze a csoport kialakult rítusa szerint.




