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1. ÚTON AZ ÓVODÁBÓL 
AZ ISKOLÁBA

Játék,
 amelyben egy érdekes utazás veszi most kezdetét, 

amelynek első állomásaként visszaidézzük az óvodát 
dalok, játékok, óvodai jelek segítségével,  

s megtudhatjuk azt is, hogy vajon ismerjük-e már  
eléggé társainkat.

 KÉSZÍTETTE: CSEKEINÉ VAGÁCS ZSUZSANNA
 PRÁCSERNÉ KÓBOR ERIKA
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MODULLEÍRÁS

A MODUL CÉLJA Beszédbátorság, a beszédkészség fejlesztése
Az együttműködési készség fejlesztése, csoportépítés

IDŐKERET 90 perc (2 tanóra) 

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 6–7 év

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Óvodából hozott játékformák ismerete
Szabálytudat
Alapvető eszközhasználat ismerete (olló, ragasztó…)

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY Figyelemkoncentráció
Játékbátorság fejlesztése
Közösségi magatartás formálása, szabálytudat 

MODULKAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: 
Magyar nyelv és irodalom, Dráma és tánc, Vizuális kul-
túra

Modulokhoz: 
Az elsős modulhoz kapcsolódik

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS FÓKUSZAI Személyes kompetencia: Önkifejezési készség

Kognitív kompetencia: Nyelvi kommunikációs képesség

Szociális kompetencia: Együttélési képesség 

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).

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
Ajánlott létszám: 15 fő
Hely: Tanterem, amelyben 12-15 négyzetméter szabaddá tehető 

Bár minden modul két egységre bontható, jó volna, ha legalább ez az első modul egyben 
maradhatna. Ha mégis szükséges, a II/4. pontban bontható. Első modulként a cél leginkább 
az érdeklődés felkeltése a szövegfeldolgozás, szövegalkotás e speciális, játékos formája iránt. 
A modul igen egyszerű, az óvodából ismerős dalokat, játékokat tartalmaz, így a ráismerés és a 
megismerés örömének egyaránt forrása. Legfontosabb feladatunk itt a gyerekek beszélőked-
vét meghozni, és elérni azt, hogy örömmel, nyitottan kapcsolódjanak be a játékokba. Nem 
baj, ha valakinek először nincs kedve, bátorsága ehhez. A foglalkozás akkor is elérte célját, ha 
egy-egy gyerek néhány játéknál csak passzív résztvevőként, de érdeklődve figyeli az esemé-
nyeket.
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A legjobb persze, ha minden játékban mindenki részt vesz, de ezt ne erőltessük. A játszó-
kedv felébresztésére törekedjünk.

A modulban a Varázsláda szertartásszerű kinyitásával (l. kézikönyv) elkezdődhet a varázs-
lat, a gyerekek elindulhatnak egy varázsúton, mely az óvodától elvezeti őket a csillagokig, 
a láda és az általuk készült bábok, drámajátékok és érdekes szövegek segítségével. Nagyon 
fontos, hogy az első ládanyitást különlegessé tegyük. Játsszunk, varázsoljuk el a gyerekeket, 
majd hagyjuk őket rácsodálkozni a láda tartalmára. Hagyjuk őket játszani! Ez lehet, hogy az 
időkeretet megbontja, ilyenkor nyugodtan lépjünk nagyobbat, hagyjunk ki játékot!

A bábkészítés egyéni feladat ugyan, de segítséget igényel. Minél egyszerűbb megoldásokra 
törekedjünk a jelrajzok készítésénél, mert a funkció a fontosabb, nem a megformáltság. Az 
időkeretek adottak, de ha úgy érezzük, elidőzhetünk egy-egy játéknál tovább is. Nem gond, 
ha néhány játék kimarad. Mivel a kicsiknek nagyon fontos a kézzel fogható eredmény, a báb-
készítést semmiképp se hagyjuk ki! Igyekszünk beépíteni a modulokba a beszédtechnikát is. 
Óvodai nevelésünk után eltűnik az iskola palettájáról a beszédképzés tanítása. A valóságban 
minden vers és ének felhasználható tudatos beszédtechnikai gyakorlatként is.

TÁMOGATÓRENDSZER 
Cini-cini muzsika. Óvodások verseskönyve: Budapest, Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1985
Ezer esztendő. Millenniumi Daloskönyv: Budapest, Dinasztia Könyvkiadó, 2000
Füzesi Zsuzsa: Mondókás könyv sorozata 1–5. Dunakanyar, 2000
Icinke-picinke. Népmesék óvodásoknak: Budapest, Móra Ferenc Könyvkiadó, 2001
Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok. Budapest, Móra Ferenc Könyvkiadó, 2003
Kaposi László (szerk.): Játékkönyv. Budapest, 2002
Gabnai Katalin: Drámajátékok. Budapest, Helikon Könyvkiadó, 1999

ÉRTÉKELÉS ☺
Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:
Ebben a modulban a fő feladat a csoportalakítás, illetve a megfigyelés (beszédbátorság, be-
szédtechnika, kézügyesség stb.), valamint az együttműködési kedv felkeltése. Értékelésre 
csak pozitív megerősítésként van szükség. A játékok során folyamatosan biztassuk a gyere-
keket. A modul végén a gyerekek önértékelést végeznek. Ez tetszett…, Ez nem tetszett…, Jó 
volt itt, mert…, Nem éreztem jól magam, mert…, Itt lehetett… Önértékelésre csak az önként 
vállalkozókat szólítsuk. Segíthet a gyerekeknek beszédbátorságuk fokozásában, ha egy bábot 
adunk a kezükbe. 
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/1. Járom az új váromat c. gyerekjáték

Köralakítás, szövegtanulás, ének
(5 perc)

Nyelvi kommuni-
kációs képesség
Kötődési képesség

frontális,
dráma

a dal szövege

I/2. A Varázsláda nyitása

A Varázsláda szertartásszerű 
kinyitása
Fedezd fel, mi rejlik a láda mé-
lyén! (10 perc)

Nyelvi kommuni-
kációs képesség 
Kötődési képesség

frontális,  
dráma, báb

a láda és 
bábjai

melléklet

I/3. Sétálunk, sétálunk, egy kis dombra c. gyerekjáték

Játék a banyabáb segítségével
(5 perc)

Nyelvi kommuni-
kációs képesség
Kapcsolatkezelői 
képesség

frontális,  
dráma

melléklet
varázslóbáb

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. Kormos István: Vackor az első bében

II/1. a Mesehallgatás

Első nap az első bében                 
Tanítói bemutatás mackóbáb 
segítségével
(5 perc)

Nyelvi kommuni-
kációs képesség

frontális,  
bemutatás

mackóbáb, 
szöveg

II/1.b  Kötött mondatkezdés c. játék

☺ – Vackor olyan volt, mint…
– Az első nap az iskolában…
– Az iskolában az a jó…
– A tanító néni elmondta…
(5 perc)

Nyelvi kommuni-
kációs képesség 
Önkifejezési ké-
pesség

egyéni,  
dráma

II/2. Ismerek néhány jó játékot, amivel jobban megismerhetjük egymást

II/2.a Kipp-kopp kopogok c. játék (az egyik botos báb segítségével) 

Ismerd fel a társad a hangja alap-
ján! (5 perc)

Nyelvi kommuni-
kációs képesség

egyéni,  
dráma

kendő játékleírás
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/2.b Koszorú, koszorú c. játék 

Ismerd fel a társad tapintással! 
(5 perc)

Nem nyelvi kom-
munikációs ké-
pesség
Kapcsolatkezelői 
képesség

egyéni, páros, 
dráma

kendő játékleírás

II/2.c Mutatkozz be! c. játék

A játék során a gyerekeknek kell 
dallamot kitalálniuk a saját ne-
vükre (5 perc)

Kreativitás egyéni,  
dráma

játékkészítés

II/3. Bemutatom magamat! 

4-5 mondatos szöveg alkotása 
(alapbáb segítségével)
(5 perc)

Nyelvi kommuni-
kációs képesség
Önkifejezési kész-
ség

egyéni, báb összerakható 
bábkészlet

összeállítható 
bábkészlet, 
használata a 
módszertani 
útmutatóban

II/4. Bábkészítés: az óvodai jel megjelenítése 

II/4.a Síkbábkészítés  (Modulbontási pont)

☺ Kezdeti lépései
– formarajzolás
– kivágás
– színezés
– rögzítés hurkapálcára (12 perc)

Kreativitás egyéni, alkotó 
munka, báb

rajzlap, filc-
tollak, olló, 
ragasztó, 
hurkapálca

kézikönyv

II/4.b Ujjbábkészítés

☺ Az ujjbáb készítésének kezdeti 
lépései: 
– két azonos forma rajzolása
– kivágása
– összeragasztása   (12 perc)

Kreativitás
Szabálykövetés

egyéni, alkotó 
munka, báb

báb, filctoll, 
olló, színes 
papír, ragasz-
tó

kézikönyv

II/4.c Lépegetőbáb készítése 

☺      (12 perc) Kreativitás
Szabálykövetés

egyéni, alkotó 
munka, báb

báb, filctoll, 
olló, színes 
papír, ragasz-
tó

kézikönyv

II/5. Játék a paraván mögött

 Bemutatkozom: Ki a gazdám?
(A jelek mutatják be saját gazdá-
ikat.)
(Játékos bemutatkozás a medve-
báb segítségével)
(5 perc)

Nyelvi kommuni-
kációs képesség
Önkifejezési kész-
ség

egyéni, báb medvebáb
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/6. Ismerjük egymást?

A Kire gondoltam? c. játék        
Barkochbajáték 
(5  perc)

Nyelvi kommuni-
kációs képesség
Logikai képesség

frontális,  
dráma

játékleírás

B
☺

Telefon c. játék                   
Beszédkészséget, társismeretet, 
önképet fejlesztő játék    
(5 perc)

Nyelvi kommuni-
kációs képesség
Önreflexióra való 
képesség

frontális,  
dráma

játékleírás

II/7.  Mi változott? c. játék

Koncentrációt, memóriát fejlesz-
tő játék (5 perc)

Nyelvi kommuni-
kációs képesség 
Logikai képesség

frontális,  
dráma

az elkészült 
óvodai jelek

játékleírás

III. HANGULATI LEVEZETÉS

III/1. Az Egy boszorka van c. gyerekdal feldolgozása

☺ Játszani hív a banyabáb!
– daltanulás
–  zenei kíséret ritmushangsze-

rekkel
– dramatizálás
– illusztráció, közös rajz készítése
(10 perc)

Nyelvi kommuni-
kációs képesség
Kreativitás

frontális, tánc ritmushang-
szerek, cso-
magolópapír, 
filctollak

III/2. Önértékelés ujj- vagy lépegetőbábbal 

☺ Kötött mondatkezdés: Ez tet-
szett…
Ez nem tetszett… (2 perc)

Nyelvi kommuni-
kációs képesség 
Önkifejezési ké-
pesség

egyéni,  
dráma

játékleírás a 
módszertani 
ajánlásban

III/3. A bábok pihenni térnek!

A Varázsláda szertartásszerű 
bezárása (1 perc)

Nyelvi kommuni-
kációs képesség
Kötődési képesség

frontális,  
dráma, báb

a láda  és 
bábjai

melléklet
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MELLÉKLETEK

I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

I/1. Járom az új váromat c. játék 

Járom az új váromat,
Járom a sajátomat,
Hopp, ide páromat,
…………. nevű lányomat/fiamat!

A népi játék célja, hogy a gyerekek bekapcsolódjanak a játékba, éneklésbe, 
közösen, örömmel mozogjanak, énekeljenek. Valószínűsíthető, hogy isme-
rik a játékot, a dalt az óvodából, így a ráismerés öröme is segíthet a feloldó-
dásban. 

A gyerekek szétszórtan helyezkednek el a teremben, törökülésben. A dal 
éneklése közben a tanítónő a kígyózó sorba vonja a gyerekeket, a csoport-
létszámtól függően 1, illetve 2 név behelyettesítésével. A megszólított felé 
nyújtja a kezét, és az felállva beáll a sor végére. Így az egyre bővülő sorral, 
a tér minél jobb bejárásával mindenkit bevon a játékba.
A végén kört alakítanak.

I/2. A Varázsláda nyitása – Kiss Ottó: Varázsláda versike 

VARÁZSLÁDA NYITÓ:

Érjen el most ide hozzánk
a bábok nagy varázslába:
a meséket idehozzák,
nyíljon ki a varázsláda!

I/3. Sétálunk, sétálunk… c. játék 

Sétálunk, sétálunk
Egy kis dombra lecsücsülünk, csüccs.

A játék szintén a kisgyerekkorból ered. Az alapdal az egyik legelső moz-
gásos játéka lehetett a gyerekeknek, éppen ezért a bizalomerősítés fontos 
eszköze ez a dal, amelyet kicsit kibővítettünk.
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Az alapdalt énekelve minden gyermek bekapcsolódik a sorba, amelyet a 
tanár és az ő banyája vezet. Vidáman, bohóckodva, nagy mozgásokkal kí-
sérve, a terem minél nagyobb bejárásával. Közben játékosan változtat a dal 
tempóján, ritmusán, a hangszínén, és erre buzdítja a gyerekeket is! Nehezí-
tésként lehet a csücsülünk, csüccs szókapcsolat helyett mást behelyettesíteni 
és más mozgással kísérni.

Például:
 – letérdelünk, hopp
 – lefekszünk, hú
 – felugrálunk, hopp

II. Új tartalom feldolgozása

II/1. Verses mese részlete: 

KORMOS ISTVÁN: VACKOR AZ ELSŐ BÉBEN
OSIRIS KIADÓ, BUDAPEST, 2000

ELSŐ NAP AZ ELSŐ BÉBEN

Haja,
haja, hé!
Megnyílott az ELSŐ BÉ!
Vackor hátán
iskolatáska,
apró lépteit szaporázza,
szeme előtt nagy fehér tábla:
KÖKÖRCSIN UTCA 
– olvassa Vackor.
– Eredj, fiam, az iskolába!

Megy,
megy,
megy az apró, 
megy a boglyos, 
lompos, 
loncsos
és bozontos, 
piszén pisze kölyökmackó.
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Iskola előtt megáll.
Nézdegéli a kapuját.
– Nohát – mondja. – Ilyen csudát!
Nagyobb, mint az óvoda.
Indulás, Vackor, nosza! –
S a kapun besétikál.

Haja,
haja, hé!
Orra előtt kitárt ajtó, 
Rápingálva: ELSŐ BÉ!
Ajtóban néni:
Demény Eszter,
Int a piszének,
s nevén szólítja:
– Ha hívlak, akkor 
gyere is, Vackor,
ne kelljen hívni 
téged ezerszer!
Tanító nénid leszek,
Gyere, te mackógyerek.

Odabenn ELSŐ BÉSEK
Vidáman nevetgélnek:
Nagy Balázs – egy,
Kormos Luca – kettő,
Keszthelyi Dani – három,
Hidegkuti Márti – négy,
Zelnik Bálint – öt,
Parancs Panni – hat,
Domokos Matyi – hét,
Maros Donka – nyolc,
Csukás Pista – kilenc,
Zachár Zsófi – tíz.
Tíz,
Tíz,
Tiszta víz, 
sok gyerek,
sok cseprő-apró, 
tizenegyedik közöttük
az a boglyos, 
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lompos, 
loncsos
és bozontos, 
piszén pisze kölyökmackó.

A sok benti suttogás
lesz végül nagy zajongás.
Sűrű a kedv az iskolapadban, 
S amikor belép piszén piszénk, 
viháncos harsány nevetés csattan:
– Haja, hé!
Nézzétek!
Ez egy mackógyerek!
De akkor Eszter néni
Az osztályt végigméri:
– ELSŐ BÉ! Figyelem!
Most egy kis csend legyen!
Ez a kis mackó Vackor!
Nagy kár, hogy ilyen boglyos,
hogy a bundája lompos,
hogy loncsos és bozontos,
de csöppet sem kolontos,
és ha okosak vagytok,
nem nevetitek akkor.
Igazán nem tehet róla,
hogy ilyen ez a bunda,
de ő már többet is tud,
mint azt, hogy „brumma! brumma!”
Veletek együtt megtanulja,
amit tanulni kell!
Hát ezt a piszét társnak
csak fogadjátok el!

Vackort Domokos Matyi
mellé ülteti,
mivelhogy őt a csöpp bocs
már régen ismeri.
Előtte Csukás Pista ül,
mögötte Zachár Zsófi ül, 
a katedrán pedig 
Eszter néni ül egyedül.
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Az osztálykönyvet kinyitja,
és apró gyöngybetűkkel 
mindük nevét beírja.

Egyszer csak Vackort kérdezi:
– Mi a papád neve?
Vackor zavartan dünnyögi:
– Mackor az ő neve…
– Mi a foglalkozása, mondd!
– Az biza medveség…
(Erre kitör a nevetés,
hogy belezeng az ég!)
– Milyen medveség, kis piszém?
– Hát… izé… erdei…
– Vackor! Az nem foglalkozás!
– De hiszen medve a papám,
barna bundája van neki…
Akkor Eszter néni föláll,
és Vackort megsimítja,
–No, ülj le szépen,
kis piszém. –
S nevét a könyvbe írja.

Ismerkedik egymással
a sok nyüzsgő gyerek, 
de Vackor áll közöttük
hüppögve pityereg.
Domokos Matyi kérleli:
– Ne sírj, kis boglyosom!
Ez itten már nem óvoda,
Ha nevetnek, ne nézz oda,
Semmit ne végy zokon.

Zachár Zsófi is mosolyog,
s vele Kormos Luca,
aki a padban imbolyog, 
mint egy kölyökruca.

Végül megenyhül csöpp szíve,
és már velük nevet,
dúdol velük hazafelé
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egy kedves éneket:
„Egy boszorka van, 
három fia van,
iskolába jár az egy,
másik bocskort varrni megy,
a harmadik ül a padon,
a dudáját fújja nagyon, 
dana-dana-dan… 
de szép hangja van.”
Fényesen sütött a nap, 
Igen magasan,
Tetszett neki az az ének, 
s örült, hogy  kismedvénknek
Fényes kedve van.

És hazament akkor 
ebédelni Vackor.

II/2.a Kipp-kopp kopogok c. játék 

A játék célja a csoportépítés, névtanulás, társfelismerés. Ha a modulokat 
szeptemberben kezdjük, a beszoktatási időszak vége előtt, fogadjuk el he-
lyes megoldásnak, ha nem nevezik meg társukat, csak annyit ismernek fel, 
hogy fiú vagy lány szólt hozzájuk.

A gyerekek egy vonalban állnak. Egyiküket kiválasztja a tanár, aki kilép 
a sorból négy nagy lépést, úgy, hogy teljesen hátat fordítson a többieknek és 
a tanárnak is. A tanár érintéssel kiválaszt egy gyereket, aki társa mögé állva 
megkopogtatja társa hátát, és a következő mondókát mondja:

Kipp-kopp kopogok,
Találd ki, hogy ki vagyok!

A háttal állónak ki kell találnia, melyik társa áll mögötte.
Ha a gyerekek már nagyon jól ismerik egymás hangját, nehezíthető a 

játék úgy, hogy a kopogtató gyerek elváltoztatott hangon szólítja meg a tár-
sát.
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II/2.b Koszorú - koszorú c. játék 

Koszorú, koszorú,
Mért vagy olyan szomorú?

Azért vagyok szomorú, 
Mert a nevem koszorú.

A játék célja szintén a társ felismerése, de emellett most szerepet kap az 
érintés és a tapintási érzék fejlesztése is.

A gyerekek körben állnak. Kiválasztják egyik társukat, ő lesz a felismerő. 
A szemét kendővel bekötik, megforgatják. A csoport tagjai eléneklik a dal 
első két sorát, a bekötött szemű pedig az utolsó kettőt. Közben egy a tanár 
által kézjelzéssel, némán kiválasztott társa eléje áll. Az ének végén a bekö-
tött szemű gyereknek tapintással ki kell találnia, melyik társa áll előtte. Jó, 
ha a kitaláló tapogatás közben közli a gondolatait, hogy mit figyel, mit érez, 
s mire következtet ebből. Fontos azonban, hogy a többiek semmilyen hang-
adással ne segítsék a kitalálást. A lehető legnagyobb csendben kövessék a 
kitaláló gondolatait!

II/2.c Mutatkozz be! c. játék 

A játék a zenei hallást és a fonémaejtést segíti, miközben figyelmet fejleszt.
A csoport körben leül törökülésben. A gyerekeknek ki kell találniuk a saját 
nevükre egy dallamot. A tanító egy labdát dob valakinek, s közben énekel-
ve megkérdezi a nevét. A megszólítottnak el kell kapnia a labdát, és szintén 
énekelve válaszolnia, azaz a nevére valamilyen dallamot kitalálnia.

Nehezíthető a játék úgy, hogy a gyerekek egymásnak dobják a labdát, és 
egymást kérdezik.

II/6. Kire gondoltam? c. játék 

A barkochbajáték egyik fajtája. A gondolkodást, asszociációt, kérdéskultúrát 
fejleszti. 

A tanító gondol a csoport egyik tagjára, a csoport pedig megpróbálja 
kitalálni kérdések segítségével, hogy kire gondolt. Hívjuk fel a figyelmet 
arra, hogy a kérdések csak eldöntendő kérdések lehetnek, hisz a tanár csak 
igen–nem válaszokkal felelhet rájuk.
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A játék nehezíthető úgy, hogy csak gyerekek játsszák. Egyik gyerek gondol 
a másikra.

II/6. Telefon c. játék 

A játék figyelmet, társismeretet, önképet fejleszt, kiderülhet belőle, hogy 
milyennek látnak mások.

A játék ebben a korban a hívó fél jó mondatalkotási készségét is igényli. 
Jó, ha a tanár először egy-két gyereket felhív, így jobban érthetővé válik a 
kicsik számára a játék. Az sem baj, ha hasonló mondatok kerülnek elő, csak 
más-más gyerekre vonatkoztatva. 

A kezdő játékos felveszi a telefont, és elkezd beszélni valamelyik társáról. 
Olyan dolgokat mond, amikről az magára ismerhet. Ha a kiszemelt rájön, 
hogy róla van szó, felveszi a képzeletbeli telefont, és bejelentkezik. Majd ő 
kér valakit hasonló módon!

II/7. Mi változott? c. játék 

a) 
A játék fejleszti a koncentrációt, a memóriát és az egymásra figyelést is.

A gyerekek sorban ülnek a szőnyegen, s amíg valaki kimegy a teremből, 
ketten helyet cserélnek. A bejövő társuknak ki kell találnia, hogy kik cse-
réltek helyet.

A játék fokozatosan nehezíthető úgy, hogy egyre több gyerek cserél he-
lyet. Azt azonban mindig mondjuk meg, hogy hányan.

A következő nehézségi fok, ha a gyerekek körben, a legnehezebb pedig, 
ha a teremben szétszóródva ülnek. Ezt ilyen kicsikkel még ne játsszuk! 

b) 
Az előző játék egy változata. Most a gyerekek helyett a jeleiket cseréljük ki.

Egyvalaki kimegy a teremből, addig a többiek kicserélik a jeleiket. Elő-
ször csak 1-1 cserét hajtanak végre, majd nehezítve, több jel cseréje is lehet-
séges.
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III. Hangulati levezetés

III/3. A bábok pihenni térnek – Kiss Ottó: Varázsláda versike 

VARÁZSLÁDA ZÁRÓ:

A mesének vége van már,
Bábokat a varázsfába!
Jöjjön most egy jó kis fanfár,
Záruljon a varázsláda.



2. A MESÉKBE VEZETŐ ÚT

Játék,
 amelyben egy mesebeli utazás részesei lehetünk.  

Utunk során varázsigét mormolva, térképjeleket olvasva 
kalandozunk; majd elképzeljük, síkbáb formájában 

megvalósítjuk, és életre is keltjük a vár lakóit…

 KÉSZÍTETTE: LÁNG RITA 
  FARKAS SZILVIA
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MODULLEÍRÁS

A MODUL CÉLJA A Vár című éves munka bevezetése, a mesei keret meg-
teremtése
A csoportban történő együttműködés fejlesztése

IDŐKERET 90 perc (2 tanóra) 

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 6–7 év

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Új környezetbe történő beilleszkedés
Vers és mondóka hallgatása, tanulása, ritmizálás
A körjátékforma ismerete

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY  A csoportban végzett munka minőségének fejlesztése

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

Modulokhoz: 
Erõs vár
A vár lakói

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS FÓKUSZAI Személyes kompetencia:  Kreativitás

Kognitív kompetencia:  Kommunikatív képességek

Szociális kompetencia: Együttműködési képességek 

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).

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
Az órában szünetet tartani a II/1. feladat után ajánlott/érdemes.

A 2. modul bevezeti és előkészíti a további foglalkozásokat, azok témáját, megadva a játék 
keretét.

A tanítónak ezért nagyon fontos feladata, hogy olyan légkört teremtsen a játék során, mely 
a gyerekek számára izgalmas, inspiráló, és felkelti érdeklődésüket a további foglalkozások 
iránt.

A játékok ismertetését mindig az óra témájához igazítsuk. Ne a játék eredeti nevét mondjuk 
(például ez egy vakvezető játék…), hanem meseszerűen vezessük fel. A játékismertetés le-
gyen kihívást tartalmazó, a játék befejezése utáni értékelés a játék jellegéhez alkalmazkodó.

Például: Nehéz lesz eljutnunk a várba, mert itt van egy sötét alagút előttünk. Mi lenne, ha 
átmennénk rajta? Szükség lesz a bátorságotokra! Vagy: Egy mocsaras vidéken járunk, köny-
nyen beleeshetünk a mocsárba. De ha segítünk egymásnak, akkor mindannyian sikeresen 
eljutunk a várhoz. Nagyon bátrak voltatok.
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A játékok felvezetésekor soha ne használjuk a feladat szót!
A II/3.a játékban térképet kell értelmezni a gyerekeknek. A tanító tervezze meg a térképet an-
nak tükrében, hogy osztályát mi érdekli, milyen a csoport összetétele, mivel tudja leginkább 
felkelteni az érdeklődésüket.

Legyünk tekintettel arra, hogy a csoporttagok valószínűleg még nem ismerik jól egymást, 
így az együttműködés nehezebb, több közvetett tanítói segítségre, irányításra lehet szükség. 
Ugyanakkor jó alkalom nyílik arra, hogy a csoporttagok hozzáállását, a csoportban kialakuló 
„erőviszonyokat” feltérképezzük.

A botos bábok mozgatásához még ne használjunk paravánt. A bábok készítésekor hívjuk fel 
a figyelmet a bábszereplők egymáshoz viszonyított arányaira (például a sárkány nagyobb, 
mint a királylány…). A karakterek jellemző jegyeit el is túlozhatjuk kiemeléssel vagy színek-
kel (például az öreg király hosszú, ősz szakállal). 

Ezen a foglalkozáson lehet megtanítani a síkbáb pálcához való rögzítését. Ajánljuk a kétol-
dalas síkbáb készítését. A folyékony ragasztóval egymáshoz illesztjük a báb két felét, közé téve 
a pálcát. Nem csúszik ki később sem, ha jól hozzásimítjuk a báb mindkét oldalát a pálcához.

TÁMOGATÓRENDSZER
Gabnai Katalin: Drámajátékok. Budapest, Helikon Könyvkiadó, 1999
Kaposi László (szerk.): Játékkönyv. Marczibányi Téri Művelődési Központ, Kerekasztal Színhá-

zi Nevelési Központ, Budapest, 1993
Kaposi László (szerk): Drámapedagógiai olvasókönyv. Marczibányi Téri Művelődési Központ, 

Magyar Drámapedagógiai Társaság, Budapest, 1995
Szentirmai László: Nevelés kézzel-bábbal. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998
Székely Andrea: Bábjáték. suliNova, Budapest, 2006
Magyar Drámapedagógiai Társaság honlapja: www.drama.hu

ÉRTÉKELÉS ☺
Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban: 
A modul során értékelésre van lehetőség a varázsige tanulásakor, illetve elmondásakor. (A 
gyerek részt vett-e a közös versmondásban, hangereje megfelelő volt-e, önállóan el merte-e 
mondani a mondókát?)

A vár rajzolásakor is értékeljünk óvatosan, biztatva: a vitához hozzászólt-e, képes volt-e má-
sok véleményét meghallgatni, elfogadni, hogyan nyilvánított véleményt.
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/1.a Földrengés c. játék

Nagy mozgásigényű csoportnak Együttműködési 
képesség 
Szabálykövetés

frontális

dráma

a csoport 
létszámánál 
eggyel keve-
sebb szék

melléklet

I/1.b Járom az új váromat… c. körjáték

Körjátékot, énekes játékokat kedvelő 
csoportnak
(5 perc)

Együttműködési 
képesség 
Szabálykövetés

frontális

játék

melléklet

I/2. Mesebeli utazásra készülünk

A Az induláshoz szükséges varázs-
ige megtanulása
A mondóka értelmezése
Elmondása hangerő-, hangszín-, 
tempóváltással…
Memória fejlesztését igénylő cso-
portnak
(10 perc)

Reproduktív be-
szédképesség
Nyelvi korrekciós 
képesség / helyes-
ejtés

frontális

tanulás

melléklet

B Az induláshoz szükséges va-
rázsige kitalálása, elmondása 
hangerő-, hangszín-, tempóvál-
tással…
Önálló szövegalkotásra képes, fantá-
ziadús csoportnak
(10 perc)

Nyelvi kreativitás
Produktív beszéd-
képesség

frontális

munkáltatás

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. Tervezzünk várat! Ilyen a vár, ahová készülünk…

A Ládanyitási szertartás: benne a 
vár megrajzolásához szükséges 
eszközök
Közösen találjuk ki és rajzoljuk 
meg, hogy milyen lehet a vár! 
Rajzolás, színezés, a vár része-
inek megbeszélése, a részletek 
megvitatásával
(15 perc)
Jól együttműködő csoportnak,
a csoport létszámától függ a munka-
forma

Lehetséges órabontás

Vizuális kreati-
vitás
Kombinatív ké-
pesség

frontális vagy
csoportos

megbeszélés,
munkáltatás

zsírkréta,
csomagolópa-
pírok
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

B Ládanyitási szertartás: benne a 
vár megalkotásához szükséges 
eszközök
Készítsünk montázst: kivágott 
képekből a „mi várunk” kitalá-
lása, összeállítása ragasztással, 
rajzos kiegészítéssel
(20 perc)
Jó absztrakciós készséggel rendelkező 
csoportnak, a csoport létszámától 
függ a munkaforma

Lehetséges órabontás

Logikai képesség
Vizuális kreati-
vitás

frontális vagy
csoportos

munkáltatás

kivágott ké-
pek,
ragasztó,
zsírkréta,
kartonok

II/2. Induljunk képzeletbeli utazásra! 

A varázsige (megtanult vagy 
kitalált mondóka) és zene segít-
ségével játsszuk el az indulást.
(3 perc)

Együttélési képes-
ségek 
Kapcsolatkezelési 
képesség

frontális

dráma

CD

II/3.a Kalandok az úton: Térkép értelmezése

Mi vár ránk az úton? A tanító ál-
tal megrajzolt térképen különféle 
akadályok: barlang, hegycsúcs, 
sziklák, mocsár, vízesés, elha-
gyott kunyhó…
Találjuk ki a jelek alapján, hogy 
milyen lesz az út, ami ránk vár!
(5 perc)
A verbális információktól való el-
vonatkoztatás gyakorlását igénylő 
csoportnak

Összefüggés-keze-
lő képesség

csoportos

megbeszélés

előzetesen 
elkészített 
térkép több 
példányban

II/3.b Vakvezetés c. játék

(5 perc)
A szavak nélküli kommunikációt,
az egymásra figyelés gyakorlását 
igénylő csoportnak

Együttműködési 
képesség 
Szabálykövetés

csoportos

dráma

melléklet

II/3.c Szigetek c. játék

(5 perc)  
Az együttműködés fejlesztését igény-
lő csoportnak

Együttműködési 
képesség   
Segítségnyújtás

frontális

dráma

melléklet

II/3.d Kép – szó c. játék

(10 perc)
A szókincs fejlesztését igénylő cso-
portnak

Gondolkodási 
kompetencia 
Asszociáció

frontális
dráma

melléklet
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/3.e Egyszavas c. játék

(5 perc)
Az árnyalt beszéd gyakorlását igény-
lő, szívesen szereplő csoportnak

Önkifejezési kész-
ség

frontális

dráma

melléklet

II/3.f Őrjáték c. játék

(5 perc)
Az önfegyelem fejlesztését igénylő 
csoportnak

Együttműködési 
képesség  
Szabálykövetés

frontális

dráma

melléklet

II/4. Kik lehetnek a vár lakói?

Képzeljük el!
Gyűjtsünk minél több valóságos 
és mesés szereplőt!
(3 perc)

Rendszerező ké-
pesség

frontális

kutatás

II/5. A várlakók bábjainak elkészítése

Készítsük el síkbábokkal a kép-
zeletbeli vár lakóinak néhány 
alakját: önálló rajzolás. 
(20 perc)

Vizuális kreati-
vitás

frontális

munkáltatás

karton,
olló,
ragasztó,
hurkapálca,
zsírkréta, 
tempera

III. HANGULATI LEVEZETÉS

III/1. Hej, vára, vára… c. gyerekdal éneklése, bábtáncoltatással összekötve 

Egyénileg, de csoportban is tör-
ténhet a bábtáncoltatás, mozgás-
sal egybekötve
(10 perc)
Ládazárásként helyezzük el a 
ládában az újonnan készített 
bábokat

Kreativitás egyéni vagy 
csoportos

báb

elkészített 
bábok
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MELLÉKLETEK

I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

I/1.a  FÖLDRENGÉS c. játék 

A Földrengés című játék a kimaradásra épülő játékok egyike.
A játszók körben ülnek, eggyel kevesebb a szék, mint a játszók száma. Aki-
nek nincs széke (ez először legyen a tanító), az áll középen, és tárgyak ne-
veit sorolja. Amikor azt a szót mondja, hogy „vár”, ez jelenti a „földrengést”, 
vagyis mindenkinek el kell hagynia a székét, és új helyet kell keresnie.  
A középen álló is igyekszik széket foglalni, így valaki megint szék nélkül 
marad. Ezután ő lesz a szósoroló.

Nehezíthetjük a játékot, ha tematikusan megkötjük a sorolandó szava-
kat, például: gyümölcsneveket mondj, bútorokat mondj… stb.

A játék megkezdése előtt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy székcserekor 
lökni, gáncsolni, egyéb balesetet okozó dolgot tenni nem szabad!

I/1.b  Járom az új váramat... c. körjáték 

Járom az új váromat,
Járom a sajátomat.
Szomszéd Kissné kit tesz mellém
kivel hazamenjek.

Ezt adom, ezt, 
Nem kell nékem ez.

Járom az új váromat,
Járom a sajátomat.
Szomszéd Kissné kit tesz mellém
kivel hazamenjek.

Ezt adom, ezt,
Ez kell nékem, ez!

A gyerekek körben járnak, a körön kívül megy egy gyerek, a kör közepén 
áll az, aki Kissnét játssza.

Az 1. versszak eléneklése után rámutat valakire: Ezt adom, ezt…
Erre a válasz a kívül állótól: Nem kell nékem ez…
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Majd megy tovább a körjáték. 
A másodszori éneklés után újabb gyerekre mutat: Ezt adom, ezt.
A válasz ezúttal: Ez kell nékem, ez.
A kiválasztott gyerek is a körön kívülre áll, és együtt mennek tovább.
A játék addig tart, míg az összes gyerek kívülre nem kerül. Lehet cserélni a 
Kissnét játszót.

I/2.a  Mesebeli utazásra készülünk 

Mondóka/varázsige:
Csigabiga-palota, vajon hol az ajtaja? Ajtaja sincs, ablaka sincs, sehol egy 
lyuk, hogy békukkints…

Először ritmizáljuk, tapsoljuk el a mondókát közösen. A középritmus meg-
találása után lassítsuk le a szövegmondást, hiszen a csigák lassan járnak, 
lassan beszélnek. A lassú szövegmondást is kísérjük tapssal! Végül gyor-
sítsuk föl az eredeti ritmust a kétszeresére! Tapsoljuk el így is! A gyakorla-
tot váltogathatjuk, nehezíthetjük: a megadott ritmusképlet szerint egyszer 
mondjuk, egyszer tapsoljuk csak a mondóka ritmusát. A lassú és gyors rit-
musok is váltakozzanak!

II. Új tartalom feldolgozása

II/3.b  Vakvezetés c. játék 

A Vak kígyó című játék ebben az órában ajánlott változatánál a tanító megy 
elöl nyitott szemmel, és vezeti az őt kézen fogva követő, csukott szemű gye-
rekek sorát. Azért jó, ha először ő a vezető, mert benne megbíznak a gye-
rekek, tudja tartani a lassú tempót a mögötte haladó sorra figyelve. Később 
kiscsoportokban is játszhatjuk, gyerek vezetésével.

A vakvezetéses játékok nem könnyűek, mert a kisgyerekeknek nagy ön-
fegyelemre van szükségük ahhoz, hogy hosszabb ideig csukva tartsák a 
szemüket. Ezért közvetlenül ne figyelmeztessük azt, aki kinyitja a szemét, 
inkább utaljunk a játék képzeletbeli helyszínére: sötét alagútban vagyunk. 
Ne tartson túl sokáig a játék, és biztassuk közben a játszókat, hogy már lát-
juk az alagút végét!
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II/3.c  Szigetek c. játék 

A Szigetek című játékhoz elhelyezünk a földön 4-5 (ez a gyerekek létszámá-
tól függ) szétterített újságpapírt. Dallamos zene szól magnóról. Mindenki 
mozog, járkál a papírok között. Ha leáll a zene, mindenki egy újságpapír-
szigetre lép. A cél az, hogy mindenki elférjen, ráférjen a leterített papírok 
valamelyikére. Adjuk utasításként, hogy próbáljanak meg mindenkit a szi-
getre „menteni”. Az újságpapírok száma egyre csökken, minden játék után 
vegyünk  ki egy papírt, de a cél, hogy az egyre kevesebb helyen is el kell 
férni, egy kis helyre összegyűlni, egymást megtartani, segíteni… Nem ki-
esésre játszunk!

Addig folytatódjon a játék, amíg logikusan, balesetmentesen megtehető, 
hogy elférjen a lehető legtöbb gyerek az újságpapíron.

II/3.d  Kép – szó c. játék 

A Kép – szó című játéknál ezúttal az óra témájához kapcsolódva egy vár 
részeinek képe látható rajzokon, például: torony, kapu, híd, várfal, csigalép-
cső, vizesárok, bástya, alagút…

A sorra kerülő játékosnak meg kell nevezni (vagy közösen megnevezik) 
a képen látható tárgyat, majd az adott tárgy kezdőbetűjével kell egy másik 
szót mondani bárkinek, aki a körben ül. Nehéz játék a kezdőhang felisme-
rése miatt. Adjunk segítséget, segítő szavakat, ha másként nem megy.

II/3.e  Egyszavas c. játék 

 Az Egyszavas című játék lényege: egyszerű gondolatok kifejezése egy szó-
val, más-más hangsúllyal, hangulati háttérrel. Észrevétetjük, hogy azonos 
szóval is tudunk különböző érzelmi tartalmakat közvetíteni. Mondjuk ki a 
„vár” szót úgy, hogy például kérést, kérdést, parancsot, mérgelődést, örö-
met, szomorúságot, félelmet, bosszankodást, csodálkozást, felháborodást, 
ijedtséget… fejezzen ki.
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II/3.f  Őrjáték 

Az Őrjátéknál a várba való bejutás (eljutás a várat jelző vonalig) a cél. Az 
őr nem ellenségünk, de elmondja, hogy a várba csak ügyességgel lehet 
bejutni.

Az őr, aki a kaput őrzi, 3-4 méterre áll a játszóktól, háttal. A játszók addig 
mozoghatnak, mehetnek előre, míg az őr meg nem fordul. Abban a pilla-
natban meg kell merevedniük, mert akit az őr mozogni lát, azt visszaküldi 
az alapvonalra. Az jut be a várba, aki eléri a kijelölt vonalat. A játék addig 
folytatódhat, amíg mindenki a vonalon túlra nem kerül, de idő hiányában 
előre megállapodhatunk, hány játszónak kell eljutnia a vonalig ahhoz, hogy 
mindenkit beengedjenek a várba. Ennél a játéknál is a tanár legyen először 
az őr, később gyerek is kipróbálhatja.



3. ERŐS VÁR

Játék,
amelyben megismerkedhetünk a középkori vár védelmi 

feladataival, felépítésével. Magunk is építünk egyet. 
Tanulunk egy szép verset, és bábok segítségével 

eljátszhatunk egy gyönyörű tündérmesét.

 KÉSZÍTETTE: KOVÁCS HEDVIG 
  SCHMIDT MAGDOLNA
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MODULLEÍRÁS

A MODUL CÉLJA Beszédértés, felolvasott szöveg megértése
Szövegtartalom követése, szövegalkotás

IDŐKERET 90 perc (2 tanóra) 

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 6–7 év

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Iskolai beszoktatás
Különböző játékformák ismerete, pl. körjáték
Találkozás a bábjátékkal
Képolvasás 

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY Improvizációs próbálkozások. Élet a várban c. modul

MODULKAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: 
Magyar nyelv és irodalom, Ének

Modulokhoz: 
Úton az óvodából az iskolába
Élet a várban

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS  
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: Önbizalom, önszabályozó ké-
pesség

Kognitív kompetencia: Anyanyelvi beszéd és beszédértés

Szociális kompetencia: Csoporton belüli alkalmazkodás 

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).

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
Támogató és elfogadó légkört kell teremteni, amelyet egy szabad mozgási tér is alátámaszt, 
pl. iskolaudvar, homokozó, tágított terű osztályterem, homokasztallal. 

A kézművesség mindenkori szabályai: 
1.  Minden elvégzett munka szép és dicséretet érdemel. Ragasztófolyás, festékfolyás vagy más 

hiba kiigazítható, ha nem, úgy még érdekesebb. Megszidni tilos! Jókedvűen dolgozni, köz-
ben biztatni és mosolyogni kötelező.

2.  Attól a gyerektől, aki nem akar dolgozni, kérdezzük meg, hogy mit tenne szívesebben. Ha 
elfogadható vagy hasonló  tevékenységet végezne, akkor azt tegyük lehetővé.

3.  Magyarázzuk, hogy mit miért csinálunk. 
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Gazdag Erzsi Az égig érő palota c. makámáját (makáma: időmértékes, de nem verses formában 
megírt rövid epikai mű) bábos teremjáték formában javaslom eljátszani.

Bábos teremjáték:

Ez a forma kijelöli a térben a mese színhelyeit. A gyerekek bábokkal és eszközökkel, jelzések-
kel játszanak, de nem kötik őket a bábjáték szabályai: anyagok egyneműsége, a látvány és tér 
szervezettsége, szabályos bábtartás és mozgatás. A lényeg a játékon van.

Azoknak a képzett pedagógusoknak, akik Gazdag Erzsi makámáját akarják színpadra vinni, 
a modulban ajánlott módszer nem megfelelő. Átgondolt dramaturgiát és eszköztárat igényel 
a mű.

A modulban ne alkalmazzunk mesélőt!

A vár ebben a koncepcióban egy védelmi rendszerben élő lakóközösséget is jelent. Minden-
képpen a középkori várra gondolunk, amelyik falakkal és haderővel védett, magaslatra vagy 
vízzel körülvett helyre épült. Ennek a biztonságában élik a lakók társadalmi rangjuknak meg-
felelő épületekben hétköznapi életüket.

Mit tegyünk a Varázsládába?
Rajzeszközöket, papírokat, bábozási kellékeket.

Tennivalók:
Számítógép, projektor beállítása, szkennelés. Megfelelő vár képének kikészítése. Pl.: Buda, 
Eger. 
Játéktér kialakítása, rajzoláshoz leülési lehetőség fenntartása.

TÁMOGATÓRENDSZER
Kazanlár Emil: A bábjáték. Műhelytitkok. Corvina Kiadó, Budapest, 1973
Székely Andrea: Bábjáték. suliNova, Budapest, 2006
Vinczéné Bíró Etelka: Én is tudok beszélni. Tankönyvkiadó, Budapest, 1992

ÉRTÉKELÉS ☺
Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban: 
A modul során mindenképpen beszéljük meg, melyik technikával sikerült-sikerülhet a leg-
lakhatóbb, a legbiztonságosabb, a legpompásabb várat elkészíteni. A kötetlen beszélgetés so-
rán értékeljük, hogy képes-e a gyerek mondatokat egymás után fűzni úgy, hogy a gondolatok 
kapcsolódjanak egymáshoz.

A bábos feladatnál értékelhetjük a jelenetválasztást. Kérjük a gyereket, mondja el, hogy 
érezte magát a báb szerepében, milyen érzések, gondolatok jutottak eszébe.
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZ-

TENDŐ KÉSZSÉ-
GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/1. Légzőgyakorlat
(2 perc)

Légzéskontroll 
kialakítása

frontális melléklet

I/2. Körjáték (3 perc)

a Hej vára, vára... Ritmusérzék, 
Tolerancia

frontális melléklet

b Járom az új váromat Ritmusérzék, 
Tolerancia

frontális

I/3. Figyelemkoncentrációs gyakorlat

Mátyás király
Parancs játék
(2 perc)

Figyelemkoncent-
ráció

frontális melléklet

I/4. Verstanulás mozgással 

a Gyárfás Endre: Nyárigéző c. verse 
(5 perc)

Ritmusérzék 
Memória

frontális melléklet

b Légzőgyakorlat (1 perc) Hangerő tudatos 
szabályozása
Önismeret

frontális, de 
lehet egyéni is

melléklet

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. A vár

a A vár fogalmának tisztázása 
asszociációs játék segítségével 
„Én mondom…”
(3 perc)

Asszociáció
Szókincsfejlesztés

példa egy 
titkosírásra

melléklet

b A középkori vár
Csoportos egyeztetés képolva-
sással
A vár mint védelmi és lakóegy-
ség (város és vár)
(4 perc)

Konvertáló ké-
pesség

frontális, 
egyéni meg-
hallgatással
csoport

melléklet

II/2. Ládanyitási szertartás

A varázsige elmondása
(1 perc)

Empátia
Kötődési képesség

frontális Varázsláda
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZ-

TENDŐ KÉSZSÉ-
GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/3. Kézműves tevékenység, várépítés különböző lehetőségek kiválasztásával

A A Varázsládában található hul-
lámpapír segítségével, színezésé-
vel, vágásával

Kreativitás
Vizuális kultúra 
fejlesztése

frontális,
csoport

Varázsláda

B Pannó létrehozása festéssel, 
zsírkrétával

Kreativitás,
Vizuális kultúra 
fejlesztése

csoportos 
munka, közös 
eredményhez 
vezetve

Varázsláda

C Homokvár létrehozása 
Olyan csoportoknak ajánlott, ahol a 
manuális készségek fejlesztésére külön 
gondot kell fordítani
(30 perc)

Lehetséges órabontás 

Kreativitás
Vizuális kultúra 
fejlesztése

csoport Varázsláda

II/4. Játék

Várépítés
(4 perc)

Csoportdinamika
Udvariasság

csoport melléklet

II/5. Gazdag Erzsi: Az égig érő palota

Tanári felolvasás
(3 perc)

Befogadás frontális melléklet

a Az égig érő palota lerajzolása 
hallás után
(10 perc)

A hallott szöveg 
által mozgósított 
képzelet képi 
megjelenítése
Vizuális és mo-
toros képességek 
fejlesztése

b
A

B

C

Több jelenet bábos megjelenítése 
Dramatikus játék párban: beszél-
getés a királylánnyal
Célcsoport: reprodukcióra képes, 
kevésbé gazdag szókinccsel rendelke-
ző csoport

Dramatikus játék párban: beszél-
getés a királylánnyal visszaérke-
zése után
Célcsoport: fantáziadús, ötletes cso-
port

Dramatikus játék: találkozás a 
gonosz varázslóval
Célcsoport: kreatív gondolkodású 
csoport, gyerekek
(10 perc)

Logikus gondol-
kodás
Önkifejező ké-
pesség fejlesztése 
Csoportmunka 
élménye

Hallott szöveg 
reprodukálása
Emlékezet
Figyelem

Spontán beszéd
Fantázia
Szókincs
Spontán beszéd
Érvelés
Meggyőzés

csoport Varázsláda
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZ-

TENDŐ KÉSZSÉ-
GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

III. HANGULATI LEVEZETÉS

III/1. Gyárfás Endre: Nyárigéző c. ver-
sének megtanult versszaka, moz-
gáskísérettel

Memória frontális

III/2. Értékelés

III/3. Ládazárás Empátia
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MELLÉKLETEK

I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

I/1. Légzőgyakorlat 

 
Ha nem szabad levegőn játszunk, nyissuk ki az ablakot!
Az óvodai dal (Hej vára, vára v. Járom az új váromat) ismétlését kezdjük oly 
módon, hogy körbe állunk, megfogjuk egymás kezét.
Beszívjuk a levegőt – felépítjük a várat: felemeljük a karunkat –, kis lépéssel 
a kör közepe felé lépünk.
Kilélegezzük a levegőt: leengedjük a karunkat.
Négyszer próbálkozzunk. Kössük össze a gyermekjátékdalok éneklésével.

I/2.a Körjáték – Hej vára, vára... 
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Hej vára, vára,
Nada vára, vára,
diófa tetejébe,
annak a közepébe.
Hej vár vesd ki,
hej vár vedd be.

A gyerekek körbe járnak, középen 4 gyerek „várat” tart. A „hej vár vesd ki” 
szövegrésznél elengedik a várat, és maguk helyére új „várat” választanak.

I/2.b Körjáték – Járom az új váromat  

Járom az új váromat,
járom a sajátomat.
Szomszéd Kissné kit ad nekem,
kivel haza menjek. 

– Ezt adom, ezt. 
– Ez kell nékem, ez. 
Szép ő maga, szép ruhája,
szép a két orcája.

A gyerekek körben járnak. A középen „szomszéd Kissné” figyeli, hogy mer-
re jár a körön kívüli „kérő”. Ahol a kérő a „kivel haza menjek” szövegre 
megáll, onnan „Kissné” ajánl egy  párt. Ha megfelel, akkor a kérő magával 
viszi, ha nem felel meg, akkor egy másikat választhat. Ahányszor újra ének-
lik, annyiszor választ újra a kérő, és így a sor folyton növekedik.

I/3. Mátyás király parancsára c. játék  

A gyerekek különféle mozgásutasításokat kapnak (kezeket magasba, hátra 
arc, tapsolj egyet…), de csak akkor szabad őket teljesíteni, ha előtte elhang-
zik a „Mátyás király parancsára…” mondat.
Aki a mondat elhangzása nélkül is megmozdul, kiesik vagy zálogot ad.
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I/4.a Verstanulás 

Gyárfás Endre: Nyárigéző

Vár, vár, homokvár,
Benne lakik majd a nyár.
Alagútja kék zugán
Hűsöl minden délután.

Vár, vár, homokvár.
Zászlórúdja napsugár.
Bástyafokán, tornyain
Peng a tücsökmandolin.

Vár, vár, homokvár…
Nem is vár ez: mókagyár.
Bekiáltok ablakán:
– Én emeltelek, komám!

Gyárfás Endre: Játékábécé. Falukönyv–Ciceró, 1993.
 
Tanári versmondás.
Középső versszak utánamondással történő megtanulása, mozgásos segít-
séggel. Pl. vár: a kezek ujjbegyeinek összeérintésével várat formálunk, zász-
lólengés: a karok magasba tartásával a zászló lengését utánozzák, torony: 
lábujjra állással a kezeket minél magasabbra nyújtjuk, bástya: kezeinkkel a 
lőrések képzeletbeli vonalát követjük, pengetés: mintha a gitár húrjait fog-
nánk le bal kezünkkel, jobbal a gitár pengetését utánozzuk. 

(Mandolin: Eredetileg Iránból származó, de a XVII. században Nápolyban 
népszerűvé vált népi pengetős hangszer.)
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www.gha.com.au/ schertler.htm

I/4.b Légzőgyakorlat 

Ha már tudják a Gyárfás-vers négy sorát, akkor mondják először halkan, 
azután hangosan, majd emelkedő hangerővel, végül egyre jobban elhal-
kulva.

II. Új tartalom feldolgozása

II/1.a A vár 

Az Én mondom…  című játék leírása: 
Az ún. „óvatos nyelvhasználat” módszerével játsszuk mint szabad asszoci-
ációs játékot.
Pl.: „Én mondom: vár, te mondod: …” A gyerekek azt mondanak erre, ami 
az eszükbe jut: bástya, lőrés, katona stb. Közben, ha jónak látjuk, változtat-
hatunk, pl.: Én mondom: lovag, te mondod: ... ló, páncél stb.
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II/1.b A középkori vár 

Carcassone vára (http://www.naryves.com/pj/france/carcassonneaerial.jpg)

II/2. Ládanyitó varázsige: Csiribú, csiribá, Láda, tárulj! 

II/3. „Saját vár” létrehozása 

Választási lehetőségek:
a) Pannó létrehozása festéssel, zsírkrétával
b) Homokvár létrehozása
c)  Montázs gyűjtött vagy egyénenként alkotott képek összevágásával, fel-

ragasztásával
d) Dobozváros létrehozása terepasztalon
e) Kollázs természetes vagy más anyagokból, rongyból
f) Egyéb (Végtelen a tanári kreativitás)
g)  Elképzelhető, hogy számítógépre szkennelt anyagokkal építkezzünk, 

egy jó projektorral. Ez nagyon lerövidítené (ugyanakkor elszegényítené) 
ezt a folyamatot a bábos rész javára

A választott tevékenységet nem kell feltétlenül befejezni, sőt ajánlott a dolog 
modulonkénti továbbfejlesztése, hogy év végére egy „alkotás” jöjjön létre.
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II/4. Várépítés 

A várépítési játékhoz álljunk félkörbe!
A félkör szélén álló gyerek szögletes mozdulatokkal megsimogat egy 

képzeletbeli halomba felrakott téglát, majd felemeli, és átadja a mellette lévő 
gyereknek. Ő átadja a mellette lévő gyereknek, és visszanyúl a következő 
„tégláért”, majd továbbadja. Minden gyereknek nyúlnia kell a tégláért, és át 
is kell adnia. A sor végén álló gyereknek „építenie” kell  a képzeletbeli falat. 
Figyelni kell egymásra, hogy a „tégla” le ne essen. Ne legyen türelmetlen-
kedés, és ne legyen veszekedés.

Az sem baj, ha a kapott téglát minden alkalommal megköszönik, „tessék” 
szóval továbbítják és „szívesen”-nel nyugtázzák.   

Használják a „kérem” szót. A játék akkor ér véget, ha a tanító úgy „látja”, 
hogy felépült a fal. 
Például: Laci, kérem a téglát. Tessék, Kati. Köszönöm, Laci. Tessék a tégla, 
Pali. Szívesen, Pali.

II/5. Gazdag Erzsi: Az égig érő palota 

Hol volt, hol nem, volt valaha egy égig érő palota. Kéményéből szállt a füst, 
a füstje folyékony ezüst. Gyémánt a fala, padlata, hegyi kristály az ablaka. 
Rubinkő volt fedele, drágakő minden szeglete. Élt abban régtől fogva már 
egy szépséges tündérleány.  Oly árva, olyan elhagyott, reggeltől estig zoko-
gott. Gonosz varázsló foglyaként mint rabmadárka éldegélt. 

Egy éjjel – épp a hold teli – nyugalmát sehol nem leli, bolyongva jár a száz 
szobán, a könnye mind csak csordogál.

Kérdi a Hold:
– Miért sírsz, te lány? Miért bolyongsz száz gyémántszobán?
– Hogyne bolyonganék! – felel ő. – Itt minden csupa drágakő, de sehol 

egy fa, egy virág… Ó, milyen más lent a világ, hol lepkék szállnak, zöld a fű, 
a szélben nádi hegedű édes dallamát hallani. S felzúg a vidám hallali. A re-
kettyésben túr a vad, a koca sikkant nagyokat. Sípszó, riogás, mély kolomp, 
s a harangszó is bongva bong… Ott jártam, ott telt életem, a nefelejcses ré-
teken. Harangvirág kelyhe selyem… az volt a puha fekhelyem.

– Sajnállak, húgom – szólt a Hold –, nem kell siratni, ami volt. Veled ma-
radnék, nem lehet: körül kell járnom az eget.

Fogja lámpását, elkocog. S a tündérlány tovább zokog.
Hát amint sírva sírdogál, csillag néz be ablakán. Kérdi a csillag:
– Mért zokogsz? Bánatodban mért hánytorogsz?
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– Hogyne zokognék – felel ő –, itt minden csupa drágakő, de sehol egy fa, 
egy virág! Ó milyen víg lent a világ, hol lepkék szállnak, zöld a fű, a szélben 
nádi hegedű édes dallamát hallani. S felzúg a vidám hallali. A rekettyésben 
túr a vad, a koca sikkant nagyokat. Sípszó, riogás, mély kolomp, s a harang-
szó is bongva bong… Ott jártam, ott telt életem, a nefelejcses réteken. Ha-
rangvirág kelyhe selyem, az volt a puha fekhelyem.

A csillag vigasztalva szólt:
– Nem kell sajnálni, ami volt. Tündökölni a föld felett… Ennél semmi 

jobb nem lehet! De ha behunynád két szemed, álmodban virrasztok veled.
Behunyta szép szemét a lány, s körülvette a vakhomály. Sötétlő éjbe le-

merült, aztán álomra szenderült. Arra ébredt, hogy süt a nap. Megszólított 
egy sugarat:

– Maradj velem, te kis sugár, ki oly meleg vagy, mint a nyár. Maradj ve-
lem! Maradj velem! Vidítsd fel árva életem!

– Itt maradnék, de vár a rét: az enyves szegfű, margarét, a nefelejcs, a 
szarkaláb… Nem várhatok, megyek tovább!

Sírva fakadt a lány megint. A napsugárnak sírva int.
– Várj csak egy szóra, legalább! … Ha odalent elmondanád, mily szo-

morúan élek itt, hogy rajtam senki nem segít… A nefelejcsnek üzenem, 
kék szemét el nem feledem. Az enyves szegfűt csókolom. Ha meghallaná 
sóhajom! A szomorúfűz karjait be megölelném nyomban itt! … Ó, dehogy 
itt! Ez bús világ, nem terem benne barkaág. – Míg szól, könnyei omlanak, 
hogy elkomorul rá a Nap. A Nap sugara elborul. Szól komolyan, de iga-
zul:

– Oly szívből szánlak, szép leány. Segítek rajtad igazán. Velem jössz, ha-
zaviszlek én, csak bízz bennem. Csak sose félj!

Azzal kis rézsípjába fúj – akkora, mint egy gyűrűsujj. S hát a sípjelre hir-
telen, ahány napsugár ott terem.

– Testvéreim – szól a sugár –, nagy bajban van e bús leány. Rabságban él 
itt egyedül, s bánatában csak könnye gyűl. Rabtartója épp szundikál; most 
menekülhet meg a lány. Ott lent a patakparti rét, annak simítaná lágy füvét. 
Ott van hazája, otthona. Vigyük haza! Vigyük haza!

Táncolni kezd a sok sugár. Mind együtt ugrál s kiabál:
– Legyen bátyánknak igaza: vigyük haza! Vigyük haza! 
S kézen fogva egymáshoz áll, egymáshoz ér a hát, a váll. Hétszer hetes 

sorban feszül a napsugár-híd, s ívesül. Ívben kettéhasad a tér. Nicsak, máris 
a földig ér! S a kéklő égi téren átlebeg, mutatja hajlatát.

A tündérlány a hídra lép. Lépésétől rezeg a lég. Nem sír, de boldog köny-
nye hull, s mind drágakővé válik ott; hét színben fénylik, felragyog. Kirakja 
könnye a hidat, lába előtt a fényutat.
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S ahogy a földhöz közeleg, virágok szirma megremeg. Messziről intenek 
neki; minden virág megismeri. Megismerik a szép rabot, kit a varázsló el-
rabolt.

Mikor a selymes fűre lép, megtörli könnyes szép szemét. Vígan, szabadon 
fölnevet, és szólongat és integet.

Majd táncba kezd a sok sugár. Táncol a szép tündérleány. S felzeng a nádi 
hegedű, hogy hallani is gyönyörű.

Gazdag Erzsi: Mézcsorgató. Budapest, Móra Könyvkiadó, 1981

A fönti mű: makáma.

A makáma: rímes próza. A szöveg verssorokra tagolódik, a sorvégek össze-
csengenek, de a szöveg minden (vagy csaknem minden) egyéb vonatkozá-
sában prózai. Az arab irodalomban született.

http://enciklopedia.fazekas.hu/verstan/Makama.htm

Az égig érő palota c. mesében csak színpadi előadás során kell pontosan visz-
szaadni a szöveget.

Ebben a foglalkozási keretben azonban jelenetenként kell improvizálni. 
A meglévő bábokat húzzák fel a kezükre.

A Napot, a Holdat, a csillagot, a napsugarakat kézjátékkal oldjuk meg.
Kézjáték az a bábozási forma, amikor a bábokat, jelzéseket a kezünkkel 

helyettesítjük.
Amíg a tündérleány elmondja, hogy mire vágyódik, addig népesítsük be 

azt a világot is, a természetet, mintegy láttatva a lány álmait.

A narráció megkerülése nemcsak ajánlott, de egyben lehetőség arra, hogy 
színre vigyük az előzményeket. Miért és hogyan rabolta el a varázsló a tün-
dérlányt? Voltak-e tanúi az elrablásnak, hogyan élték meg?
Ez egyben kijelöli a mese végét: egy esetleges boldog viszontlátást.

Ajánlott paravános jelenetek: 

A tündérleány és a Hold
A tündérleány és a csillag
A tündérleány és a napsugár

Ajánlott teremjátékos megoldásban is:  

A tündérleány és a napsugarak
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Ha kedvünk van, játsszuk végig a mesét!

Jelenetrend-javaslat: Gazdag Erzsi: Az égig érő palota

1. jelenet: A varázsló elrabolja a tündérlányt  bezárja a palotába (este)
2. jelenet: A tündérlány panaszos éneke a Holdnak
3. jelenet: A tündérlány panasza a csillagoknak
4. jelenet: Álomjelenet  megelevenedik a tündérlány vágya  szabadság
5. jelenet: A tündérlány és a Nap találkozása (reggel)
6. jelenet: Napsugárhíd-építés – menekülés
7. jelenet: A varázsló mérge
8. jelenet: A tündérlány boldogsága

Bábjelenetek rögtönzéses előadása 

A gyerekek szívesen jelentkeznek a feladat megoldására. Van, aki gond nél-
kül előadja a jelenetet, és rátalál a megfelelő szövegre. Mások viszont segít-
ségre szorulnak. Ilyenkor segítő kérdésekre van szükség. „Mit mondott a 
tündérlány?”, „Mit felelt a hold?”, „Mit csinált ezután a hold?”

A tanévnek ebben a szakaszában, de sokszor még később is ki kell mon-
dani: „Akkor te most mondd azt, hogy – nem tudok segíteni rajtad, szép tün-
dérleány.” Nem szabad elfelejteni, hogy ebben az időben még az is öröm, ha 
a gyerek utánamondja a tanító szavait. Lehet, hogy olyan halkan mondja, 
hogy mi is alig halljuk. Ilyenkor biztassuk, hogy mondja el újra hangosab-
ban. Ha mégsem teszi, akkor is elégedettek lehetünk. Már az is eredmény 
egyes gyerekeknél, ha jelentkeznek a feladatra. Élni kell a vállalkozó szel-
lemmel, és el kell ismerni mint teljesítményt.

III. Hangulati levezetés

III/3. Ládazárási szertartás 

Ricsibá, ricsibú, Láda, zárulj!



4. ÉLET A VÁRBAN

Játék,
amelyben megismerhetjük Mátyás király híres esetét, 

amikor megtréfált egy palotányi talpnyalót.  
Felsorakozik egy vásárra való kutya,  

és lesz még sok izgalmas játék, nóta és vers...

 KÉSZÍTETTE: KOVÁCS HEDVIG 
  LÁNG RITA 
  SCHMIDT MAGDOLNA



4. ÉLET A VÁRBAN 45

MODULLEÍRÁS

A MODUL CÉLJA Beszédértés, felolvasott vagy elmondott szöveg értése,
szövegalkotás

IDŐKERET 90 perc (2 tanóra) 

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 6–7 év

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT A vár fogalmának ismerete
Egy megkezdett kreatív, szabadon választott techniká-
val készült vár építési folyamata
Különböző játékformák ismerete
Csoportban működés tapasztalata

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY Újabb mesedramatizálások, kézműves megoldások, báb-
készítés

MODULKAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: 
Magyar nyelv és irodalom, Ének, Vizuális kultúra

Modulokhoz: 
Erõs a vár

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS  
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: Kreativitás, önbizalom

Kognitív kompetencia: Ábraolvasás, ábrázolás, anya-
nyelvi beszéd, beszédértés

Szociális kompetencia: Csoportkezelő képesség, alkal-
mazkodás, tolerancia

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).

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

Mit tegyünk a Varázsládába?
A várépítéshez szükséges anyagok: papírok, ollók, ragasztók, festékek, ecsetek.

Az avignoni híd játékhoz a szerepek és jelzéseik összeválogatása, túl az eredeti dal adta le-
hetőségeken.

Jelzéseknek nevezzük az olyan tárgyakat, anyagokat, eszközöket, amelyekkel jellemezzük a 
szereplőt, illetve meghatározzuk, kijelöljük a helyszínt. 
A jelzések a következők lehetnek:  katonáknak dob, fakard, 

kisasszonyoknak esernyő, 
gyerekeknek labda, 
öregeknek bot, fejkendő stb.
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Helyezzük be előre nagy titokban a Varázsládába, hogy szertartásosan elő tudjuk varázsolni! 
Zenebejátszás közepette, varázsszóra nyissuk ki a ládát, majd a foglalkozás végén ugyanígy 
zárjuk be.

Szabad játékteret kell teremteni. A kézműves munkát a padlón is szívesen végzik a gyerekek, 
de a félretolt asztaloknál is vidám munka folyhat.

TÁMOGATÓRENDSZER
Bruno Bettelheim: A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek. Gondolat Kiadó, Budapest, 
1985
Kazanlár Emil: A bábjáték. Műhelytitkok, Corvina Kiadó, Budapest, 1973
Székely Andrea: Bábjáték. suliNova, Budapest, 2006
Vinczéné Bíró Etelka: Én is tudok beszélni. Tankönyvkiadó, Budapest, 1992

ÉRTÉKELÉS ☺
Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban: 
A modulban értékelési lehetőség van a bábok önálló elkészítése során. (Mennyire önálló, 
mennyire mer másfajta módon ábrázolni dolgokat?) Értékelhetjük a bábjáték során vállalt 
szerep teljesítését is és a jelenet előadása előtti csoportmunkában való részvételt. A foglalko-
zás során a szövegalkotási kedvet is értékelhetjük.
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZ-

TENDŐ KÉSZSÉ-
GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/1. Légzőgyakorlat  

Hej vára, vára...
Bújj, bújj zöld ág...
(5 perc)

Önmegfigyelés
Légzésirányítás

frontális melléklet

I/2. A fenti népi gyermekjátékok éneklése, eljátszása

Kiszámolók:
A) Ön, dön, desz
B) Lementem a pincébe
(5 perc)

Tolerancia 
Ritmusérzék

frontális melléklet

I/3. Egy kis ismétlés

Gyárfás Endre: Nyárigéző c. verse
A már előző modulban megta-
nult versszak 
Levegőbeosztást célzó beszéd-
technikai gyakorlat
(2 perc)

Memória  
Ritmusérzék 

Légzéstechnika

frontális melléklet

I/4. Pajzs–kard játék

Pajzs–kard játék
(5 perc)

Mozgáskoncent-
ráció

frontális

I/5. Ládanyitás

Ládanyitási szertartás
(1 perc)

Csoportdinamika frontális Varázsláda

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. Élet a várban

Kézművesség
A megkezdett vár építése, kiegé-
szítése (templom, piactér, lakóhá-
zak, felvonóhíd)
Egyes elemeket kreatívabb gyere-
kek önállóan vagy csoportmunka  
keretében is létrehozhatnak
(20 perc)

Kreativitás  csoportos,
 egyéni

Varázsládá-
ba készített 
anyagok
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZ-

TENDŐ KÉSZSÉ-
GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/2. Az avignoni híd című játék

1. Daltanulás
Énekes játék megtanítása. 
Az avignoni híd képének  bemu-
tatása. 
Jelzések szétosztása, esetleges öl-
töztetés (pl. ruha, kalap, esernyő, 
sétapálca).
(10 perc)

Ritmusérzék
Memória
Nonverbális jelek
Értelmezése  
Stílusgyakorlat

frontális, 
szóló bemu-
tatkozással

Varázsláda kinyomtatott 
kép

melléklet

2.
a)

Játék
Az avignoni híd 
Játsszuk el csak mozgással, 
hogyan járnak Az avignoni híd 
szereplői. Hívjuk fel a figyelmet 
a testtartás, a gesztusok kifejező 
szerepére!
 (10 perc)

Ritmusérzék
Zenei hallás  
Improvizáció
Intonáció

frontális, 
szóló bemu-
tatkozással

játékleírás

b) Itthon vagy-e, hidas mester?
Népi gyermekjáték
(10 perc)

Ritmusérzék 
Hallás

frontális játékleírás

c) Adj, király, katonát! Csoportdinamika frontális

II/3. Játék

a) Hazudós tárgyak
Játék a tárgyakkal (5 perc)

Fantázia 
Transzponálás

frontális, 
szóló bemu-
tatkozással

a terem tár-
gyai,
játékleírás

b) Ritmusjáték nevekkel
(5 perc)

Koncentráció
Ritmusérzék

frontális

II/4. Egyszer volt Budán kutyavásár

1.
A)

Szép Ernő: Egyszer volt Budán 
kutyavásár c. meséjének tanári 
felolvasása
(5 perc)

Figyelmes hall-
gatás
Empátiás készség

melléklet, 
szöveggyűj-
temény

B) A mese egyszerűbb változatának 
elmesélése
irodalmi szöveget nehezebben értő 
csoportoknak (5 perc)

2. Kutyabábok elkészítése
A kézműves munka alatt játsz-
szunk Mátyás király korabeli 
háttérzenét!
(15 perc)

Kreativitás
Finommotoros 
képesség

egyéni CD,
Varázsláda,
kézikönyv
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZ-

TENDŐ KÉSZSÉ-
GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

3.
A

A mese eljátszása bábos teremjá-
ték formában

Logikus gondol-
kodás
Önkifejező ké-
pesség fejlesztése 
Csoportmunka 
fejlesztése
Csoportmunka 
élménye
Humorérzék

csoport játékleírás

B A mese eljátszása tanári narráció-
ra történő közös cselekvéssel
(20 perc)

Lényegkiemelés
Asszociáció
Együttműködés

közös munka

4. Ládazárási szertartás Csoportdinamika frontális Varázsláda

III. HANGULATI LEVEZETÉS

III/1. Járványjáróka c. játék Megfigyelés 
Gátlások oldása

Egész csopor-
tos

játékleírás

III/2. Értékelés
(1 perc) 

III/3.
a
b
c

Zenehallgatás
Smetana: Moldva (részlet)
Van egy kis szék – Kaláka
Francia táncmester – Palya Bea

Pihenés  
Hangulatváltás

frontális CD, CD-le-
játszó
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MELLÉKLETEK

I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése 

I/1. Légzőgyakorlat 

Ha nem szabad levegőn játszunk, nyissuk ki az ablakot.
Az óvodai dal ismétlését kezdjük oly módon, hogy körben állunk, meg-
fogjuk egymás kezét. Beszívjuk a levegőt – felépítjük a várat: felemeljük a 
karunkat –, kis lépéssel a kör közepe felé lépünk. Kilélegezzük a levegőt: 
leengedjük a karunkat. Négyszer próbálkozzunk. Kössük össze a gyermek-
játékdalok éneklésével. 

Hej vára, vára...

Hej vára, vára,
Nada vára, vára,
diófa tetejébe, 
annak a közepébe.
Hej vár, vesd ki,
hej vár, vedd be. 

A gyerekek körbe járnak, középen 4 gyerek „várat” tart. A „hej vár, vesd ki” 
szövegrésznél elengedik a várat, és maguk helyére új „várat” választanak.

Bújj, bújj, zöld ág, zöld levelecske!   

Bújj, bújj, zöld ág, zöld levelecske,
Nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta.
Rajta, rajta, leszakadt a pajta,
Bennmaradt a macska.
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Két gyerek „kaput” tart. A többi gyerek énekszóra, kézen fogva átbújik a 
kapun. Az ének végén a „kapu” lecsukódik. Ahol a kapu lecsukódott, az ott 
lévő 2 gyerek lesz az új „kapu”, az előzőek a sor végére állnak.

A kaputartókat, vártartókat kiszámolókkal válasszuk ki!

I/2. Népi gyermekjátékok eljátszása, eléneklése                                                

Kiszámolók:  

             a   Ön, dön, desz,
                  Desszenvári desz, 
                  ita, pita, szita Rita,
                  Ecc, pecc kimehetsz.

             b  Lementem a pincébe
                 vajat csipegetni.
                 Utánam jött édesanyám 
                 Pofon veregetni. 
                 Nád közé bújtam, 
                 Nádsípot fújtam.
                 Az én sípom így szólott:
                 Di, dá, dú,
                 Te vagy az a nagyszájú.
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I/3. Gyárfás Endre: Nyárigéző c. versének második versszakának  felidézése 

      Vár, vár, homokvár.
      Zászlórúdja napsugár.
      Bástyafokán, tornyain
      Peng a tücsökmandolin.

Mozgásos segítség: vár, zászlólengetés, torony, bástya, pengetés (lásd 3. mo-
dul).

Beszédtechnikai gyakorlat 

Minden sor után vegyünk levegőt!
Kétsoronként vegyünk levegőt!
Próbáljuk meg mind a négy sort egy levegővel elmondani!

I/4. Pajzs–kard játék 

Párokban játsszuk. A párok „harcolnak egymással”. Egyikük kinyújtott mu-
tatóujja a kard. Másikuk mindkét kezét hátra teszi, tenyere kifelé néz. Tár-
sának meg kell érintenie ezt a „pajzsot” úgy, hogy ügyesen a háta mögé ke-
rül vagy a közelébe férkőzik… Ha sikerül, cserélnek „kardot” és  „pajzsot”.

II. Új tartalom feldolgozása

II/2.a Az avignoni híd című játék 
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Rondó: Készen áll már a híd, táncot járnak Avignonban, 
               Készen áll már a híd, körtánc járja a hídon.
Szóló:     A katonák így járják, katonásan járják.
Szóló:     A gyerekek így járják, ugrándozva járják.
Szóló:     A kisasszonyok így járják, pipiskedve járják.
Szóló:     Az öregek így járják, tipegősen járják.
Szóló:     A főurak így járják, peckesen így járják…
      
További lehetőségek:  a foglalkozások:
             A pékek így járják, kenyerestől járják…
             A lovászok így járják, paripákkal járják…
             Stb.

A játék menete: 

A rondó alatt körben szökdelünk kézen fogva, az indiánszökdelés lépéseivel. 
A dal végén megáll a kör, és egy-egy szereplő vagy szereplőcsoport bemutat-
kozása után a kellékekkel, jelzésekkel együtt vagy azok nélkül eljátsszák, ho-
gyan képzelik el a dalban szereplő karaktereket, személyeket, majd a körtánc 
(rondó) újra kezdődik, váltakozva újabb szóló bemutatkozással.

Mi a rondó? Az avignoni híd rondó formájú gyermekjáték. A rondó körtán-
cot jelent. A rondóforma a barokk korban alakult ki, és a későbbi korokban 
is sokat használt zenei forma maradt. Formája: rondó, szóló, rondó, szóló,  
rondó stb.

  

Az avignoni híd

http://www.motorostura.hu/Content/Images/gr_f_prov_02.jpg 
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II/2.b Itthon vagy-e, hidas mester? című játék 

– Itthon vagy-e, hidas mester?
– Itthon vagyok, csak most jöttem.
– Eressz át a hidad alatt!
– Nem eresztlek, mert leszakad.
– Ha leszakad, megcsinálom.
– Miből tudnád megcsinálni?
– Hozok neked aranyágat.

Két gyerek „hidat” (kaput) tart. Az egyik gyerek a hidas mester. A másik 
gyerek mögött felsorakozik a csoport. A Bújj, bújj, zöld ág kezdetű dal ének-
lésekor a híd alatt áthalad a sor. A dal végén leengedik a hidat. Az a két 
gyerek, akit a híd leszakít, beáll a hídtartók mögé. A sor így már 2 kapuból 
áll. A játék addig tart, amíg mindenki el nem fogyott.

II/2.c Adj, király, katonát! című játék 

A játék menete: 

„Adj, király, katonát!”
  Kettéosztjuk a gyermekcsoportot, és frontálisan szembeállítjuk őket. Az 
azonos oldalon „harcolók” megfogják egymás kezét. A gyerekek választa-
nak maguk közül egy katonát. Ez a gyerek kilép középre a sorból, és ezt 
mondja.
– Adj, király, katonát!
– Nem adunk – válaszol az ellenfél csapata.
– Akkor szakítok. 
– Szakíts, ha bírsz!

Ekkor a kiválasztott gyerek nekiront az ellenfél csapatának, és az összefo-
gott kezek között megpróbál áttörni. Ha az ellenfél kézfogása erős, és nem 
bír szakítani, akkor közéjük kell beállnia. Ha sikerül áttörnie, akkor egy 
gyereket kiválaszthat azok közül, akiknél áttört.
Az a csapat nyer, aki az ellenfelet el tudja „fogyasztani”.
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II/3.a Hazudós tárgyak 

Mindenki keressen egy tárgyat. Használjátok ezt a tárgyat, de ne az eredeti 
céljának megfelelően.

Például: a cipőt pohárnak, a ceruzát kanálnak, a radírt szappannak. DE: 
Nem lehet játékeszköz! Pl. a cipő nem lehet labda, a ceruza nem lehet játék 
repülő.

A gyerekek ne mondják el, hogy minek használták a tárgyakat. A társaik 
találják ki.

II/3.b Ritmusjáték nevekkel 

 
A gyerekek körbeülnek. Kettőt tapsolnak a tanító irányításával. A kijelölt 
gyerek kezdi a játékot, és a taps ritmusában mondja előbb a tőle jobbra ülő 
gyerek nevét, a sajátját, végül a tőle balra ülőét. Ezt követi két taps, majd a 
következő gyerek ugyanezt megteszi, csak már eggyel elcsúsztatva.

Például:  taps, taps, Laci, Norbi, Andi, taps, taps, Norbi, Andi, Zsolti, taps, 
taps, Andi, Zsolti, Dorka, taps, taps stb.

Aki kiesik a ritmusból, az zálogot ad, egy örömteli kiváltási játékhoz.
Ismételtessük meg a játékot, hogy ki tudjanak alakítani egy koncentráci-

ós stratégiát. 

II/4. 1.  

A 

Szép Ernő: Egyszer volt Budán kutyavásár

Bizony, ilyen csuda sem esett se Krisztus előtt, se Krisztus után semerre a 
kerek világon.

Egyszer esett az a csuda a Földön, az is Magyarországon, még pedig Má-
tyás király idejében.

Hogy kutyavásárt tartottak szép Budavárában, akárcsak lóvásárt vagy 
baromvásárt tartottak volna.

Ez is csak Mátyás eszétől telhetett, aki nemcsak hogy a legbölcsebb ural-
kodója meg a legtudósabb hadvezére, hanem ezenfelül még a legelső tré-
famestere is volt a maga idejének.
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Felöltözött egyszer szabadságos huszárnak Mátyás király, úgy eredt neki 
az Alföldnek. A sapkája mellett virág volt, kenyeres  tarisznya az oldalán, a 
kardot a mentével együtt felkötötte a há tára, vágott egy útszéli meggyfáról 
botot magának, úgy haladt a dűlőn, akár más szabadságos katona, aki az 
öreg szüléjéhez ipar kodik a falujába hazafelé.

Amint megy, mendegél, látja Mátyás király, hogy ott szántja a földet a 
határban nem messzire egymástól két parasztember.

Az egyik paraszt nagyparaszt volt, annak az ekéje előtt hat ökör járt; a 
másik paraszt kisparaszt volt, az csak két hektikás gebét tudott az eke elé-
be fogni. Megáll Mátyás király, csak elnézi, hogy erőlködik a két girhes ló 
a kemény tarlón, meg hogy keserveskedik a szegény paraszt az eke szar-
vánál, hogy biz tatja szóval meg ostorral a gyenge lovait; az a nagyparaszt 
meg csak sétál komótosan az eke mellett, az ostort se kell forgatni neki, azt 
kiáltja: „hajsz!”, azt kiáltja: „csá!”, közben fütyörész kedvére.

Gondolt egyet Mátyás, odament a hatökrös gazdához.
– Adjon isten jó napot, kegyel mednek, gazduram!
– Adjon isten, vitéz uram, magának is! Mi kéne, ha vóna?
– A kéne, gazduram, több emberség kéne erre a földre. Nem látja, hogy 

megkínlódik a két kehes lovával az a másik szántóvető ember? Ugyan fog-
jon ki gazduram két ökröt, kössük annak a szegénynek a két lova elébe, 
hogy az is könnyebben szánthassa azt a parányi kicsi földjét.

A nagyparaszt csak nevetett erre.
– Mán abból nem eszik az a kódus paraszt – azt mondja –, én nagygazda 

vagyok, hat ökörrel szántok, az meg csak szántson a maga két gebéjével, 
úgy illik az őhozzá. Maga csak a fegyverhez értsen, vitéz uram, a szántást 
pedig ide bízza.

Nem szólt egy szót se többet Mátyás, odament a kisparaszthoz.
– Adjon isten jó napot, te szegény ember! 
– Adjon isten néked is, szegény katona!
– Fordulj csak idébb, szegény ember, mutatok valamit, de meg ne ijedj, 

arra kérlek.
Avval Mátyás király kigombolkozott, megmutatta az aranypitykés dol-

mányát, megsúgta a szegény parasztnak, tudja meg, hogy Mátyás király áll 
előtte.

Az a nyomorult rögtön le akart borulni a király elébe. Megfogta Mátyás 
király:

– Vigyázz, szamár paraszt, el ne árulj, álljál csak szép egyenesen, figyel-
mezz rám! Azt mondom néked, add el holnap ezt a két hitvány párát! Amit 
az áráért kapsz, abból vegyél annyi kutyát, ahányat adnak, hajtsd fel Budá-
ra, keresd meg a budai nagypiacot, a többi az én gondom.
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Hát a szegény paraszt úgy tett, ahogy a király meghagyta. Eladta a két 
lovát, kapott egy falka kutyát az áráért. Boldog volt a rongyos paraszt, aki-
nek a kutyájáért pénzt kínált, kettőt is adtak neki egy garasért. Tereli osztán 
Budavára felé a szegény ember azt a sok loncsos kuvaszt meg komondort; 
aki csak jött az ország útján, nagyot nézett, olybá tűnt az emberek előtt, 
mintha valami rossz boszorkány ennek a pásztornak a juhait mind kutyák-
ká változtatta volna.

Sötét hajnal volt még, mikor a szegény paraszt a sok kutyával Budára 
elérkezett. Elvergődött a budavári nagypiacra, ott letanyá zott, előszedte a 
szeredásból a kenyért, szalonnát. De a kutya komák éhen maradtak; azok 
olyan ugatérozást csaptak, mind felverték ál mukból a budai lakosokat, akik 
azt hitték, rajtok a tatár! Mikor osztán kinéztek az ablakon és látták, hogy 
csak kutyahad jött Budavár ellen, ki-ki dorongra kapott, leszaladtak a piac-
ra, agyon akarták verni az egész kutyaságot, vezérivel együtt. De akkorra 
ott termettek a király szolgái, ők már tudták, mi járatban van a parasztem-
ber, nem engedték bántani. Reggelre megjelentették a királynak, hogy itt az 
a szegény paraszt, felhajtotta a kutyákat. Mindjárt felöltözött Mátyás király, 
elment az urakért, jöjjenek elő: megyünk a piacra. Kirukkoltak a főurak a 
piacra, mind gyönyörű díszmagyarban, leg elöl Mátyás király; oda vezette 
az urakat a kutyás emberhez.

– Itt a szép alföldi eb, uraim, mindenkinek venni kell belőle, ez lesz most 
már a divat!

Nagyot néztek a kényes nagyurak, ahogy az a sok condra kutya elkezdte 
a csizmájuk orrát szagolni. De a király megvette rögtön a legmocskosabb 
kuvaszt tíz aranyon, arra lett nagy nevetség, el kezdtek az urak licitálni; 
mennél szennyesebb volt egy bundás, annál többet adtak érte. A szegény 
parasztnak teli lett a szeredása arannyal, majd leszakadt a válla, mikor Má-
tyás ráadta, és isten hírével útnak bocsátotta:

– No, jó ember, eredj haza, meséld el, milyen nagy ára van Budán a ku-
tyának.

El is mesélte ez a boldog ember, legelső, akinek elmesélte, az a nagygaz-
da volt, akinek a sok földje mellett volt az ő kicsi földje. Megmutatta neki a 
rakás aranyat, meg is mondta: úgy nézzen rá, most már ő is nagygazda lesz, 
nagy darab földet vészen, hat ökörrel szántogat ő is őszire!

A nagygazda nem szólt egy szót se, csak magában gondolta: „Meg állj, 
kódus, azt nézd meg majd, én milyen vásárt csinálok!”

Másnap eladta a hat ökröt, az árából felvásárolta az egész falu kuvaszát, 
komondorát, de még a szomszéd faluba is elment a porté káért. Mikor már 
vagy száz kutyája együtt volt, feltarisznyázott a nagygazda, elindult a száz 
kutyával Budára. Egész úton azt számítgatta, hány tarisznyára való aranyat 
hoz majd haza, mennyi földet vehet még meg; mind, amit maga körül lát 
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otthon, megveheti, ami föld van Berettyótól a Körösig, Köröstől a Tiszáig, 
Tiszától a Dunáig.

Javában állott már a piac, mikor a nagygazda megjött a sereg kutyával 
Budára. Alig tudott helyet szorítani a teméntelen sok ebnek a piac sarkába. 
Megfizette egy szóra a helypénzt, azt mondta, majd jön Mátyás király a 
nagyurakkal, mind megveszik az ő drága ku tyáit. A vásárosok meg a népek 
meg csak nézték a büszke paraszt embert, aki nagy szájjal hirdette, hogy itt 
vannak a divatos kutyák, de nem eladók, csak a nagyuraknak! A kuvasz 
meg a komondor egynéhány elszabadult, felborogatták a kofaasszonyok 
kaskáit, szűkéit, eltört a tojás, kiömlött a tejfel, nosza, mind a kutya széjjel-
szaladt a csemegét felnyalogatni! A kofaság méregbe jött, rúgták, csapták az 
ebeket, a gazdájukat tökkel, dinnyével hajigálták; ez meg kiabált, ugrált a 
kutyái után, a kutyák szűköltek, vonítottak, az em berek káromkodtak, az 
asszonyok sivalkodtak, felfordult az egész piac, ilyen kukullóriumot még 
nem látott az öreg Budavára. Elő szaladtak a nagy lármára a hajdúk, azok 
aztán csihi-puhi, neki a sok kutyának a rézfokossal, míg egy csomóba nem 
verték őket; a gazdá nak is odasuhintottak közben egypárat a hátára, mert 
az csak a magáét kajabálta, hogy helyet, helyet az uraknak, jönni kell már a 
nagyuraknak, azok veszik majd meg az ő kutyáit. Addig, míg a pandúrkáp-
lár rá nem cserdített:

– Egyszer volt Budán kutya vásár, többet nem lesz, tisztulj innét a piacról!
És a piaci népek nagy ka cagása közt elkergette.

Mátyás király tréfái. Móra Kiadó, Budapest

II/4.3. Történet eljátszása 

A Bábos teremjáték – Szép Ernő: Egyszer volt Budán kutyavásár  

1.  Jelöljük ki a helyszíneket! Alakítsuk ki a tanteremben a lehető legnagyobb 
üres teret. Képzeletben, a fal mellett jelöljük ki a „színpad” helyét, itt állít-
suk fel a Varázsládát mint paravánt! Ez lesz Buda vára. Tőle a legtávolabbi 
ponton parasztemberünk szántóföldje, a mellette lévő sarokban a gazdag 
ember területe. Oldalt a kutyatulajdonosok helye.

2. A bábok a kezeken legyenek. Itt nincs szükség paravánra.

Jelenetrend-javaslat (lineáris dramaturgia): 

1. jelenet: Mátyás király álruhát ölt
2. jelenet: Vándorol, találkozik a gazdag paraszttal
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3. jelenet: Összeesküvés a gazdag paraszt ellen
4. jelenet: Vásár a kutyákkal, a szegény emberrel Budán
5. jelenet: Mátyás és az udvar érkezése: „Ez lesz a módi!”
6. jelenet: A szegény ember és a gazdag találkozása
7. jelenet: A gazdag és a „100 kutya” a vásárban
8. jelenet: Érkezik a király és az udvar  elűzetés
9. jelenet: „Egyszer volt Budán kutyavásár!”

6/a; b; c stb.  jelenet  színesíteni lehet a történetet néhány vicces kalanddal:
6/a jelenet: Hogyan szerez a gazdag 100 korcs kutyát?
6/b jelenet: Korcs kutyák koncertje
6/c jelenet:  Kalandok útközben: Hogyan ér fel a gazdag a száz kutyával (a 

nagy küszködés „drámája” még nagyobb nevetséget okoz!!!)

Természetesen az egész mese feldolgozására nincs lehetőség, válasszon ki-
ki magának, csoportjának megfelelő jelenetet.

Az első jelenetben a szántó-vetők párbeszéde az álruhás Mátyással. 
A második jelenetben Mátyás király távozik. Emberünknek lehet egy fe-

lesége, akivel megbeszélheti a történteket és a kutyavásár előkészületeit.
A negyedik jelenetben lassan vonuljon, és úton-útfélen kutyát vásároljon. 

A dolog csak úgy bonyolítható le, ha az „élő” (nem báb) kutyatulajdonosok 
a vétel után a kutyákkal maradnak; nagy szükség lesz az ugatásukra a vár-
ban történő tulajdonosváltásnál.

Az ötödik jelenetben már mindenki báb formában mozog a paraván mö-
gött. A kutyák megszűnnek marionettek lenni, kézbe kell venni és a para-
ván szélén tartani. Királyunk és parasztunk már van. Mozgósítsuk a Va-
rázsláda teljes bábkészletét mint Mátyás király háza népét és mint leendő 
kutyavásárlókat. 

Minden szereplő játssza le a vásárlás menetét!
A hatodik jelenetben a szegény ember számoljon be a gazdagnak, hogy 

hogyan történt a kutyavásár. Búcsúzzanak el, és most a gazdag számoljon 
be az indulási szándékáról.

Hatodik jelenet: kutyavásárlás.
Hetedik jelenet: meghiúsult kutyavásár.



SZÖVEGÉRTÉS–SZÖVEGALKOTÁS • 1. ÉVFOLYAM 60

II/4.3.  

B 

A tanító meséli a történetet, és az olyan részeknél, amelyek képben megje-
leníthetők, megáll. 

A játszók ekkor a hallott eseményről közösen, megbeszélés nélkül állóké-
pet készítenek.

A történet folytatásához egy radírozó mozdulattal a tanító „letörli” a ké-
pet, majd folytatja a mesét… és újabb kép következik

A „radírozós technikát”, képkészítést meg kell tanítani, a gyors reakció a 
játék lényege.

II/5. Ládazárási szertartás: Ricsibú, ricsibá, Láda, zárulj! 

III. Hangulati levezetés

III/1. Járványjáróka c. játék 

A gyerekek kedvük szerint sétálnak a térben. Egyszer csak egyik testrészük-
kel valamiféle furcsa mozgásba kezdenek. Ezzel a mozgással/„kórsággal” 
járkálnak tovább. Ha valakivel összetalálkoznak, alaposan megfigyelik, 
hogy mi az ő mozgása, „járványa”, majd átveszik, és ezzel a mozgással jár-
kálnak tovább. Mindaddig, míg újabb „járvány” nem ragad rájuk. Zenére 
vidámabb a játék!



5. A VÁR LAKÓI

Játék,

amelyben megtudhatjuk, hogy kik illegetik-billegetik  

magukat az avignoni hídon, továbbá azt, hogy  

a legerősebb páncél sem védi meg a legvitézebb  

lovagot sem minden bajtól, ha az illető  

nem esett át idejében a gyermekbetegségeken,  

és a baj is jóra fordul, ha a legilletékesebb  

kezecskék ápolnak a legilletékesebb helyen…

 KÉSZÍTETTE: KOVÁCS HEDVIG 
  LÁNG RITA 
  SCHMIDT MAGDOLNA
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MODULLEÍRÁS

A MODUL CÉLJA A hallás utáni szövegértéshez kapcsolódó érdeklődés 
felkeltése és fenntartása
A fonémahallás fejlesztése
Együttműködés

IDŐKERET 90 perc (2 tanóra) 

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 6–7 év

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT A vár életének megismerése, bábos, drámás rögtönzé-
sekkel

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY A vár további vendégeinek megismerése

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

Modulokhoz: 
Mûvészek és bûvészek

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS  
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: Önkifejezési képesség

Kognitív kompetencia: Reproduktív beszédképesség, 
megértés, helyesejtés

Szociális kompetencia: Szabálykövetés, felelősségvállalás

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).

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
Az avignoni híd újbóli elővételekor ne feledjük, hogy a gyerekek állandóságérzete okozza, 
hogy szívesen látják viszont a már ismert játékot, dalt.

Mi kerüljön a Varázsládába?
– A lovagi tornához eszközök, tölcsérek, karika, papírkardok
– Harang vagy vaskakas képe
– Bábok, maszkok
–  Sablonok vagy a várépítéshez szükséges eszközök: papírok, miltonkapcsok, dekorációs kar-

tonok, tűzőgép, fátyolanyagok, szalagok, gumik, ragasztók stb.

A bábjáték mint módszer kiemelkedő jelentőségű a szövegértés-szövegalkotás szempont-
jából, mivel helyzetbe hozzuk a gyereket. Ne alkalmazzunk mesélőt, hanem a szereplők 
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egyénileg fogalmazzák meg, hogy mit jelent számukra a szegénység fogalma. (Például: na-
gyon éhes vagyok, már három napja nem ettem stb. Vagy: fiacskám, ez az utolsó pénzünk. 
Vagy: Én vagyok a leghatalmasabb király. Enyém 40 ország és 3 óceán, és mégis boldogtalan 
vagyok stb.)

Bármely mesének egy részletét is kiválaszthatjuk bábozásra, de a szövegértés szempontjá-
ból még jobb, ha a teljes mesét eljátsszuk.
         
A gyerekek szívesen jelentkeznek a feladat megoldására. Van, aki gond nélkül előadja a je-
lenetet, és rátalál a megfelelő szövegre. Mások viszont segítségre szorulnak. Ilyenkor segítő 
kérdésekre van szükség. „Mit mondott a lovag?”, „Mit felelt a szolga?”, „Mit csinált ezután 
Hajnalfény?”

A tanévnek ebben a szakaszában, de sokszor még később is ki kell mondani: „Akkor te most 
mondd azt, hogy – Nem tudom levenni a sisakom.” Nem szabad elfelejteni, hogy ebben az 
időben még az is öröm, ha a gyerek utánamondja a tanító szavait. Lehet, hogy olyan halkan 
mondja, hogy mi is alig halljuk. Ilyenkor biztassuk, hogy mondja el újra hangosabban. Ha 
mégsem teszi, akkor is elégedettek lehetünk. Már az is eredmény egyes gyerekeknél, ha je-
lentkeznek a feladatra. Élni kell a gyerek vállalkozó szellemével, és el kell ismerni mint telje-
sítményt.

Ha közös játékunk jól sikerül, és igazi örömteli élmény lesz, akkor a gyerekek maguk között 
is bábozni fognak, ha másképpen nem, akkor a körülöttük lévő tárgyakkal játszanak oly mó-
don, hogy animálják meséiket  vagy azok részleteit, vagy saját életük jeleneteit fogják lejátsza-
ni, akár több tucatszor is. A szavaikba foglalt „jelenet” lesz munkánk igazi hozadéka.

TÁMOGATÓRENDSZER
Bruno Bettelheim: A mese bűvölete. Gondolat Kiadó, Budapest, 1985
Endrei Valter: A középkor játékai. Magyar Nemzeti Múzeum történelmi játszóházas füzetei: 

Várak, lovagok
Kazanlár Emil: A bábjáték. Műhelytitok sorozat. Corvina Kiadó, Budapest, 1973
Kós Lajos: Kéz és mozgás. Bábjátékos oktatás. Népművelési Propaganda Iroda, Budapest, 1982
Székely Andrea: Bábjáték. suliNova, Budapest, 2006
Vinczéné Bíró Etelka: Én is tudok beszélni. Tankönyvkiadó, Budapest, 1992
A bábok világa – CD
www.homoludens.hu

ÉRTÉKELÉS ☺
Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban: 
A modulban értékelhető a csoportmunka a felkészülés során. Fejlesztették-e egymást? Vé-
leményükkel segítették-e egymást? A konfliktusokat képesek voltak-e kezelni? Tolerálták-e 
egymás véleményét, kézügyességét stb.?

A szövegértés értékelése a bábos improvizáció, a jelenet előadása során: 
Ha zavaros, lassú, bonyolult a jelenet, kérjük meg a gyerekeket a megfelelő szövegrész újbó-

li meghallgatására, majd kötetlen beszélgetés formájában javítsunk, és adják elő újra a jelene-
tet. Az ajakartikulációs feladatnál mindenképpen értékeljünk pozitív példa kiemelésével.
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZ-

TENDŐ KÉSZSÉ-
GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/1. Ládanyitási szertartás
(1 perc) 

Empátia frontális Varázsláda melléklet

I/2. Az avignoni híd c. dal és játék
(5 perc)

Ritmus
Hallás

frontális, 
többszemé-
lyes vagy 
egyéni meg-
nyilvánulá-
sokkal 

Varázsláda, 
előre bekészí-
tett felszere-
léssel

melléklet

I/3. Szoborjáték Önszabályozás
Humorérzék
Empátia

egyéni vagy 
igény szerint 
kiscsoportos
megjelenítés, 
amennyiben
egy gyerek
nem szívesen 
áll ki egyedül

melléklet

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. Párbeszéd és szituációs drámajátékok

Beszélgetés kezdeményezése
A vár lakói Az avignoni híd alap-
ján.

Produktív és fél-
produktív beszéd-
képesség

frontális

A Kapcsolatok (szituációs játék)
„Mi történik, ha a szereplők ta-
lálkoznak az avignoni hídon?”
Kreatívabb csoportoknak ajánlva
(8 perc)

Produktív beszéd-
képesség
Önkifejezési ké-
pesség
Kapcsolatteremtés

egyéni, kis-
csoportos

melléklet

B Lovagi torna
Kevésbé kreatív csoportoknak
ajánlva
(8 perc)

Ügyesség
Önreflexióra való 
képesség
Szabálykövetés

egyéni melléklet

II/2. Verstanulás, beszédgyakorlat

A Harang vagy vaskakas bemuta-
tása képen

frontális melléklet

B Horgas Béla: Harang c. verse
Mozgásgyakorlat
Az utolsó 5 verssor megtanulása
Artikulációs gyakorlat
Megfelelő ajaknyitás, kerekítés

Befogadás
Reproduktív be-
szédképesség

frontális melléklet
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZ-

TENDŐ KÉSZSÉ-
GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

C Orbán Ottó: Érckakas
Mozgásgyakorlat
Az első 6 sor megtanulása
Artikulációs gyakorlat
Megfelelő ajaknyitás, kerekítés
(5 perc + 3 perc)

Befogadás
Reproduktív be-
szédképesség

frontális melléklet

II/3. Kézművesség

a A vár továbbépítése: lakóházak, 
piactér

Kreativitás Frontális, 
váltakozva 
egyéni foglal-
kozással

Varázsláda

b Kreatívabb csoportoknak lovagi 
sisak és várúrnői fejdísz készítése
(20 perc)

Lehetséges órabontás

Kreativitás Frontális, 
váltakozva 
egyéni foglal-
kozással

Varázsláda

II/4. Mesék, játékok a bábbal, drámajátékok

a Kiss Anna: Pimpó lovag c. verse
Vershallgatás
(Balladai eszközökkel írott és 
sok szómagyarázatra szoruló 
nyelvezete miatt nehezebb, de rö-
vidsége és bővérű humora miatt 
ajánlható)
(5 perc)
Bábozzuk el a verset! Szabadon 
választható játékok a mese
dramatikus feldolgozásához, a 
szöveg megismerése után
(20 perc)

Befogadás

Félproduktív be-
szédképesség
Nyelvi kreativitás

frontális

frontális, 
váltakozva 
egyéni foglal-
kozással

Varázsláda

melléklet,
szöveggyűj-
temény

b Bendick: Lajos lovag leckéje
Mesehallgatás
(6 perc)
Bábozzuk el a mesét!
Szabadon választható játékok a 
mese dramatikus feldolgozásá-
hoz, a szöveg megismerése után
(20 perc)

Befogadás

Félproduktív be-
szédképesség
Nyelvi kreativitás

frontális

frontális, 
váltakozva 
egyéni foglal-
kozással

Varázsláda melléklet,
szöveggyűj-
temény

II/5. Drámajátékok

a
b

c

d

e

Tükörjáték
A lovag haragja –
egész csoportos improvizáció
Mímes játék: A lovag készül a 
tornára
Szerep a falon: Milyen férjre 
vágyott a királylány?
Tévéjáték: körmese

Nyelvi és nem 
nyelvi kommuni-
kációs képességek

frontális melléklet
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZ-

TENDŐ KÉSZSÉ-
GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

III. HANGULATI LEVEZETÉS

III/1.
A

 Az avignoni híd eléneklése, elját-
szása
(3 perc)

Zenei kreativitás frontális

B Zenehallgatás
Mozart: Zenei tréfa 

Zenei kreativitás frontális CD,
CD-lejátszó

III/2. Ládazárási szertartás
(1 perc)

Empátia frontális Varázsláda
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MELLÉKLETEK

I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

I/1.  Ládanyitási szertartás 

•  A szertartás levezetése
•  Álljuk körbe a ládát, kezünket forgassuk körbe! Mondjuk a varázsigét! 

„Csiribú, csiribá, Láda, tárulj!”
• Kinyitjuk a ládát, és megnézzük, hogy mi van benne.

I/2. Az avignoni híd 

Játék kezdeményezése
Úgy tűnik, a láda szelleme észrevette, hogy a múltkor milyen
szívesen játszottátok az avignoni hidat.

A kottapélda: Patkó Cecília munkája

Rondó: Készen áll már a híd, táncot járnak Avignonban, 
                Készen áll már a híd, körtánc járja a hídon.
Szóló:  A katonák így járják, katonásan járják…
Szóló:  A gyerekek így járják, ugrándozva járják…
Szóló:     A kisasszonyok így járják, pipiskedve járják…
Szóló:     Az öregek így járják, tipegősen járják…
Szóló:     A főurak így járják, peckesen így járják…
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További lehetőségek: a foglalkozások. Például:
             A pékek így járják, kenyerestől járják…
             A lovászok így járják, paripákkal járják…
             Stb.

 
A játék menete: 

A rondó alatt körben szökdelünk kézen fogva, az indiánszökdelés lépései-
vel. A dal végén megáll a kör, és egy-egy szereplő vagy szereplőcsoport be-
mutatkozása után a körtánc (rondó) újra kezdődik, váltakozva újabb szóló 
bemutatkozással.

Mi a rondó? Az avignoni híd rondó formájú gyermekjáték. A rondó körtán-
cot jelent. A rondóforma a barokk korban alakult ki, és a későbbi korokban 
is sokat használt zenei forma maradt. Formája: rondó, szóló, rondó, szóló,  
rondó stb.

 

Az avignoni híd

http://www.motorostura.hu/Content/Images/gr_f_prov_02.jpg 

I/3. Szoborjáték, avagy a kimerevedett pillanat 

Az avignoni híd szóló részeit eljátsszák a gyerekek. Mielőtt a rondó rész kez-
dődne, hirtelen álljunk meg az énekkel, és mindenki merevedjen meg né-
hány másodpercig. Csak a szemüket mozgathatják, hogy kiélvezhessék a 
pillanat szépségét.
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II. Új tartalom feldolgozása

II/1. Mi van a várban?  

A vár fogalmának bővítése (vizesárok, híd, vaskakas-szélkakas)
• Beszélgetés kezdeményezése:
Kik laknak tehát a várban?
• Kik tartozhatnak még hozzájuk?
• A tanító kijelöli a híd helyét a tanteremben.
• Most ez lesz az avignoni híd.

A) Kapcsolatok 
Képzeljük el, hogy a játék valamennyi szereplője a hídon sétál.

Mi történik, ha találkoznak? Drámajáték kezdeményezése.
Képzeljük el, hogy az avignoni hídon sétáló fiatalok, gyerekek, öregek, 

katonák stb. találkoznak egymással. Valamilyen szinten ismerik egymást. 
A gyerekek a rögtönzés során eldönthetik, hogy milyen mély ez az ismeret-
ség. Most ott sétálnak, és találkoznak egymással. Hogyan veszik vagy nem 
veszik fel a kapcsolatot egymással? Például:
• két gyermek, akik egy osztályba járnak
• egy gyermek s egy öreg néni, akinél az almát szokta vásárolni
• egy katona s egy avignoni asszony, akik nem ismerik egymást
• két katona egy századból, akik kimenőt kaptak stb.
Hogyan köszönnek, mit kérdeznek egymástól, mit válaszolnak egymás-
nak?

B) Lovagitorna-imitációk

•  Tölcsérbe dobási verseny: eszköze egy henger, például papírhenger, amely-
nek a szélére erősítünk kb. 50 cm hosszúságú fonálon egy golyó méretű 
gyöngyöt vagy gombot. Ahány ilyet készítünk, annyi gyerek tud egy-
szerre versenyezni. Az nyer, aki először be tudja dobni a golyóját a „töl-
csérbe”.

•  Karikaszúró verseny. Felfüggesztünk egy kb. 30 cm átmérőjű karikát. Ez-
zel szemben kb. 5 méterre feláll a „ló és lovasa”. (Erősebb gyerek hátá-
ra veszi a másikat.) A „ló” elindul, a tőle telhető leggyorsabban a karika 
irányába. A „lovas” kezében kemény kartonból (pl. dobozkarton) készült 
kardot tart.
A lovasnak bele kell találnia a karikába. Az győz, akinek előbb sikerül.
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II/2.A 

http://www.mohacs.hu/majsiszerbtemplom/Harang.JPG

http://www.webcimek.hu/epuletbadogos/szelkakas.jpg

B

Horgas Béla: Harang

Gömb a csönd.
Magja gyöngy.
Cseng a mag.
Hív a hang.
Itt a tél?
Mit beszél?
Gyöngy a csönd.
Hangja gömb.
Magja méz.
Nyelve réz.
Héja vas.                                   Képezzünk burkot a két kezünkkel!
Tükre tűz.                                  Befelé fordított tenyerünket használjuk tükörként!

Cseng a hang.                            Fülünkre tesszük a kezünket, mintha hallgatóznánk.

Bronzharang.                             Törzshajlítással két lábunk között összefogott kezünk-

kalimpáljunk!    kel, mintegy a harang nyelveként. 
     Utánozzuk a harang nyelvének lengését a karunkkal!



5. A VÁR LAKÓI 71

C

Orbán Ottó: Érckakas

Érckakas, érckakas,                  Egyik kezünkön az ujjainkkal formázzunk kakastaréjt, 

tarajos.     a másik kezünkkel fogjuk át a kezet, és a könyökünk 

A hangod szép magas.   mozgásával mozgassuk a kakas testét!

Csikorogsz                 Magastartással utánozzuk a hang magasságát is.

nyekeregsz,                       Vállunk, törzsünk tekergetésével fejezzük ki a teker-

toronytetőn     gést, nyikorgást!
tekeregsz.
Csillagot
Magozol,
fényt falatozol.
Égi szemétdombon
Jól szórakozol.

• A tanítói versmondás után tanítsuk meg a versek kijelölt sorait.
• Bemutatott jellegzetes mozgásokkal kísérjük az elhangzottakat.
• Többször ismételjük, amíg valamennyien meg nem tanulták.

Beszédtechnikai gyakorlat:
•  Mondjuk el úgy a megtanult verssorokat, hogy csak a magánhangzókat   

ejtsük. Lassan beszéljünk, hogy a hangok szétváljanak.
• Most némán tegyük meg ugyanezt.
• Figyeljünk az ajkak mozgására.
• Most mondjuk el úgy, hogy visszatesszük a mássalhangzókat.
• Az ajkak nyitására, kerekítésére most is nagyon figyeljünk oda.
• Nem baj, ha természetellenessé válik.
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II.3.  

a Várépítés 

•  Egy megkezdett folyamat folytatása, amelyben a piactér létrehozásával 
előkészíthetjük a Piactér c. modult

•  A kézműves munka a Vár c. modulban megkezdett, szabadon választott 
technikájú, közös alkotó munka továbbfejlesztése (A tanító munkája az 
anyagok szétosztásából, a munka irányításából áll, külön figyelmet szen-
telve az egyéni képességek fejlesztésére. Itt minden munka értékes!)

b Sisak és várúrnői fejdísz készítése 

(Sablon a Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Játszóházainak füzetében: 
Várak, lovagok)
•  A lovagok külső megjelenésében a sisakrostély kézzelfogható megjelení-

tése megerősíti a lovagvilágról kialakuló képet és a feldolgozásra kerülő 
mese megértését. 

II.4.  

a Kiss Anna: Pimpó lovag

Liliomos bugyogóban
sáfrányszínű harisnyában
Pimpó lovag útra kél
lován kiléptet a várból
kezében fekete fából
ménkű hosszú dárdanyél

liliomos bugyogóban
sáfrányszínű harisnyában
Pimpó lovag itt megyen
az erényért útnak ered
ámde feltöri a nyereg
a nevezetes helyen
lovagvárba kéredzkedik
ahol lovagként tisztelik
s forró izsóp is vagyon
ettől gyógyul ama fundus
és a várbeli kirurgus
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máris segít a bajon
liliomos bugyogóban
sáfrányszínű harisnyában
Pimpó lovag útra kél
lován kiléptet a várból
kezében fekete fából
ménkű hosszú dárdanyél

liliomos bugyogóban
sáfrányszínű harisnyában
Pimpó lovag itt megyen
hogy az ördögöt meglelje
elkapja megkeresztelje
a Fekete Hegyen
de az ördög gonosz fele
nem engedi közelébe
követ markol kész a baj

Pimpó lovag úgy megkékül
úgy megzöldül a nagy kőtül
úgy megpuhul, mint a vaj
újfent izsóp, újfent ecet
orvosolják fehér kezek
mert ez is lovagi vár
aztán pedig ásó, kapa
áldását adja a papa
főtt kappan meg nagykanál

b Bendick: Lajos lovag leckéje

Volt egyszer egy bátor és rettenetes, nemes és gyönyörű vitéz, Lajos lovag 
volt a neve. Olyan keményen suhogtatta a pallosát, olyan hirtelen kivetette 
ellenfelét a nyeregből, hogy senki sem különbül. És senki sem festett nála 
pompásabban, ha a lobogó fejdíszével végignyargalt a küzdőtéren.

Csak az volt a baj, hogy Lajos lovag mindezt nagyon is jól tudta, és rop-
pant öntelt volt, ráadásul kiállhatatlan természetű. Kiabált és toporzékolt, 
ha kedvenc paripáját, a Zivatart nem csutakolták, fényesítették kedve sze-
rint. Napokig duzzogott, mikor egyszer alulmaradt a párharcban, de ami-
kor ő győzött, kinevette az ellenfelét.

Lajos lovag egész páncélzata mérték után készült, ezért úgy simult raj-
ta, mintha csak a saját bőre lett volna, de ha aztán úgy találta, hogy nem 
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dörzsölték tükörfényesre, megint csak kiabált, toporzékolt. Apródja, Jancsi, 
akinek dolga volt az összes sikálás és fényesítés, bizony látástól vakulásig 
dolgozott.

Volt a királynak egy csodaszép leánya, Hajnalfény volt a neve. Sok évig 
messze földön tanult. Egy nap a király hírül adta, hogy Hajnalfény hazajön, 
és lovagi tornát rendez a kezéért. A győztes lovag lesz Hajnalfény férje, ha a 
királykisasszonynak is tetszik.

Minden lovag teljes erejéből készült a viadalra, de igazában nem sok si-
kerre számítottak. Titkos gondolatuk az volt, milyen remek lenne, ha Lajos 
lovag kificamítaná a bokáját vagy leesne a lováról, esetleg tüske menne az 
ujjába a viadal előtt, de hát sportszerű lovagok lévén, erről sohasem beszél-
tek hangosan.

Ami Lajos lovagot illeti, ő bizony kisujját sem mozdította, annyira biz-
tos volt a győzelmében, csak ült az udvaron, és Jancsit szapulta, hogy még 
mindig nem csillog, ragyog eléggé a fegyverzete. Gyakorolt is minden este: 
fényesre kefélte aranyszőke haját, és csinos, keskeny arcát bámulta a tükör-
sima pajzson.

Eljött a viadal napja, amikor a küzdőtérre kivonultak a lovagok, s először 
pillantották meg Hajnalfény királykisasszonyt.

Olyan szép volt, hogy három lovag is leesett a lóról, amint nyakukat te-
kerve utána fordultak. Hajnalfény királykisasszonynak ibolyaszeme és 
mélyvörös haja volt, vidáman mosolygott, és bókolt minden vitéznek, aki 
a porondra lovagolt. Arcukat nem láthatta, a sisakrostélyokat ugyanis le-
bocsátották, de kétszer is megnézte Lajos lovagot és Zivatar paripáját, mert 
szinte szikráztak, mint a jégcsap a hómezőn. Még Lajos lovag is gombócot 
érzett a torkában, olyan szép volt a királykisasszony.

Vagy talán előbb is ott volt a gombóc? Aznap reggel Lajos lovag a szokott-
nál is morcosabb kedvében ébredt. Sokat küszködött, míg a sisakját feleről-
tette, s mókásan kövérnek érezte benne az arcát.

Bár nem volt a legjobb formájában, mégsem okozott neki nagy nehézséget 
a győzelem, különösen, mert Hajnalfényre gondolt. Mind kivetette a többi 
lovagot a nyeregből, egyiket a másik után. A pallosvívásban olyan hévvel 
csapkodott maga körül, hogy a többiek, mint egy nagy páncélhalom, hever-
tek szerte a porondon. Mikor már senki sem volt, aki állja vele a harcot, Lajos 
lovag odalépett, ahol a királykisasszony ült, és mélyen meghajolt előtte.

Hajnalfény bájosan mosolygott, és megszólalt lágy hangján, mely olyan 
volt, mint a szél suttogása a fenyvesekben:

– Kérlek, derék lovag, vedd le a sisakodat, hogy orcádat láthassam!
Lajos lovag kicsatolta a sisakját, hogy kibújhasson belőle, de a sisak nem 

mozdult. Erre lerakta kardját, és mindkét kézzel feszegette – mindhiába.  
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A királykisasszony udvariasan a szája elé tette a kezét, hogy mosolyát el-
rejtse, de Lajos lovag meghallotta halk kuncogását. Pillanatról pillanatra 
kövérebbnek érezte arcát, és dühösen kiáltott Jancsiért.

Jancsi remegő inakkal rohant elő. Még soha nem látta gazdáját ilyen dü-
hösnek. A lovag megkapaszkodott az emelvény korlátjában, lábát nekitá-
masztotta, Jancsi pedig húzta, húzta a sisakot, hasztalanul. Meg sem moc-
cant a sisak, és most már a rostélya is annyira elgörbült, hogy azt sem emel-
hette fel.

A szerteheverő lovagok már mind felültek a porondon, és harsogva ne-
vettek, és ettől Lajos lovag olyan dühbe gurult, hogy rátiport Jancsi lábára.

– Elég te ostoba birka! – üvöltötte. – Nézz bele a sisakomba, és mondd 
meg, mit látsz!

Jancsi bekukucskált.
– Úgy festesz, uram, mintha kétfelől almát tartanál a szádban.
A kövér király hirtelen felállt.
– Almát? Erről jut eszembe, hogy a lakoma terítve van. Folytassuk ezt a 

sisakhúzást odabenn!
Mindnyájan visszamentek a kastélyba, Lajos lovag pedig egyre ostobáb-

ban érezte magát, és roppant zavarban volt. A többi lovag már mind levette 
a sisakját, és hajukat lágy szellő borzolgatta. Lajos lovag alig kapott levegőt 
a sisak rácsán keresztül, és igen melege volt a boldogtalannak.

Mikor megérkeztek, a király helyet foglalt az asztalfőn, és maga mellé 
ültette Hajnalfény királykisasszonyt.

– Fenntartottam jobbodon egy helyet a választott lovagnak – mondta 
neki. – Ez lesz az?

– Hogy is mondhatnám meg, atyám – felelte ő –, mikor még nem is lát-
tam az arcát?

– Akkor maradjon üresen a szék – mondta a király, és bőven meglocsolt 
mártással egy pulykacombot. – Rángassák tovább azt a sisakot.

Jancsi engedelmesen rángatta még egy darabig, de a sisak nem mozdult. 
Ekkor előrehajolt a királykisasszony.

– Talán jó lenne egy kis vajat önteni bele – tanácsolta.
Jancsi vett egy tálka vajat, a kandalló melegénél megolvasztotta, és bele-

öntötte, begyömöszölte a sisak résein. Aztán újra nekiveselkedett, és nagy 
szortyogással lejött a sisak.

Lajos lovag merő maszat volt. Aranyszőke hajából és szemöldökéről csö-
pögött a vaj, még a füle is tele volt vele. És arca – a csinos, keskeny arc 
– olyan volt, mint két zsák földimogyoró.

Lajos lovagnak mumpsza volt. Borzasztóan festett, és még retteneteseb-
ben érezte magát. A többi lovag az asztal alá gurult a nevetéstől, még Jancsi 
is vigyorgott a sisak mögött.
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A lovag mélyen felsóhajtott. Kivette a sisakot Jancsi kezéből, mire min-
denki behúzta a nyakát. Ahogy ismerték Lajos lovag hirtelen természetét, 
biztosra vették, hogy közibük hajítja a sisakot, lehet, hogy még egy pulykát 
és egy-két tál marhasültet is. De a lovag meghajolt a királykisasszony felé, 
kissé fájdalmasan rámosolygott Jancsira, és lassú léptekkel elhagyva a ter-
met, megindult a csigalépcsőn, fel a toronyszobába, ágyába.

Hajnalfény királykisasszony elgondolkozva követte tekintetével.
– Azt hiszem, őt választom, atyám – mondta. – Megnyerte a viadalt, és 

igazán sportszerűen viselte, hogy kinevettük. Arról nem tehet, hogy olyan 
furcsán néz ki az arca – tette hozzá halk sóhajjal.

Mióta csak ismerte őt, most volt először Jancsi igazán büszke gazdájára, 
ahogy illik egy apródhoz. Meg sem várta a csemegét, hanem rohant fel a 
lépcsőn, hogy elmondhassa neki a jó újságot. És arra is gondolt, hogyan 
csodálkozik majd Hajnalfény királykisasszony, ha elmúlik a mumpsz, és 
meglátja, hogy Lajos lovag arca egyáltalán nem hasonlít két zacskó földi-
mogyoróhoz.

II.5. 

Lajos lovag leckéje

Paravánjátéknak tervezzük. A bábos készletből a variálható kesztyűsbábok-
ra, a király-, királylánybábokra lesz szükség. Csináljunk két Lajos lovagot, 
a páncélhoz használjunk alufóliát vagy mosószeres flakonokat vagy a kettő 
keverékét. A második Lajos lovagnak a fólia alá vattával vagy rongyokkal 
erősítsünk fel mumpszos duzzanatokat. A lelepleződés pillanatában ezt a 
bábot kell felemelni.
Jelenetenként rögtönözzük a történetet!

1.  Lajos lovagról megtudjuk, hogy hiú, és ha a külsejéről van szó, akkor kí-
méletlen a környezetével szemben.

     A gyerekek szívesen jelentkeznek a feladat megoldására. Van, aki gond 
nélkül előadja a jelentet, és rátalál a megfelelő szövegre. Mások viszont se-
gítségre szorulnak. Ilyenkor segítő kérdésekre van szükség. „Mit mondott 
Lajos lovag?”, „Mit felelt az apródja?”, „Mit csinált ezután Lajos lovag?”

     A tanévnek ebben a szakaszában, de sokszor még később is ki kell monda-
ni: „Akkor te most mondd azt ingerülten, hogy – nem elég fényes a csiz-
mám! Fényesebbre tisztítsd a páncélom!” Nem szabad elfelejteni, hogy 
ebben az időben még az is öröm, ha a gyerek utánamondja a tanító sza-
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vait. Lehet, hogy olyan halkan mondja, hogy mi is alig halljuk. Ilyenkor 
biztassuk, hogy mondja el újra hangosabban. Ha mégsem teszi, akkor is 
elégedettek lehetünk. Már az is eredmény egyes gyerekeknél, ha jelent-
keznek a feladatra. Élni kell a vállalkozó szellemmel, és el kell ismerni 
mint teljesítményt!

     Hatékony eszköz a tanító „szerepbe” lépése. Pl.: Én leszek a szurkolótábor 
vezetője. Hajrá, Lajos lovag!

2.  A királykisasszony az apjánál kíváncsiskodik, hogy kik fognak megvívni 
a kezéért. Sóvárog egy igazi udvarlóért. A paraván másik szélén Lajos 
lovag ábrándozik Hajnalfény királykisasszonyról. Nem veszik észre egy-
mást.

3. Kezdődik a párviadal. Lajos mindenkit legyőz.
4. Lajos lovag Hajnalfény előtt.
5. Kínlódás a sisaklevétel körül.
6. Mumpsz, elkeseredés.
7. Hajnalfény öt nappal később jegyet vált Lajos lovaggal.

A módszertani ajánlásban külön leírás segíti a mese megjelenítését.

II/5. Drámajátékok 

Tükörjáték 

Játsszuk el párokban, hogy Lajos lovag nézegeti magát a tükörben. Az arc-
kifejezések, mozdulatok a fontosak! Az egyik gyerek játssza a lovagot, aki a 
tükörbe néz, a másik utánozza az ő mozgását. Hívjuk fel a figyelmet a lassú 
mozdulatokra, mert azokat könnyebb követni, utánozni.

A lovag haragja (egész csoportos improvizáció) 

Mindannyian a lovagot játsszák, a tanár Jancsi szerepében. Egy olyan hely-
zetet játszunk el, amikor a lovag veszekszik, kiabál, perlekedik a szolgájá-
val. A gyerekek felváltva szólalhatnak meg, a tanár Jancsiként reagál. Nem 
árt, ha a játék megkezdése előtt megbeszéljük, hogy beszél az, aki haragos, 
feldúlt, milyen a hangereje (nem biztos, hogy ordít…!). Érdekes a játék, mert 
egymásra is kell figyelni, és egymás ötleteiből is lehet építkezni, folytatni!
Kellő idő esetén szerepcserét is kipróbálhatunk: mindannyian Jancsit játsz-
szák, a tanár a haragos lovagot. A megfordított játék tanulságos, és a későb-
bi szerepcserékhez jó tréninglehetőség.
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Mímes játék: A lovag készül a tornára 

Játsszuk el, hogy milyen „edzést” tart Lajos lovag! A játékban nem szabad 
beszélni, csupán mozgással, a nem verbális kommunikáció eszközeivel (te-
kintet, mimika, gesztusok, testtartás) dolgozzunk. Például erejének növelé-
sére súlyt emel, gyorsaságának fejlesztésére fut, ruganyosságának fokozásá-
ra pingpongozik, kitartásának növelésére sziklát mászik… Ha ötletgazdag 
csoportunk van, ők is javasolhatnak még tevékenységeket az „edzésprog-
ramba”. Érdekes lehet a tevékenységeket lassítva is eljátszani.

Szerep a falon: Milyen férjre vágyott a királylány? 

Gyűjtsük össze, milyen férjet képzelt magának a királylány! Milyen tulaj-
donságokat szeretett volna látni benne? Külső és belső tulajdonságokra is 
gondoljunk! Majd hasonlítsuk össze azzal, amilyennek a lovagot megismer-
tük! Miért választotta mégis őt?

Tévéjáték: körmese 

Tudósítsunk az esti híradóban a lovagi tornán történtekről! A tanító kezdje 
a körmesét: „Kedves nézőink! Ebben a pillanatban előlépett Lajos lovag.” 
Minden gyereknek egy-két mondattal kell folytatni a történetet. Egyezzünk 
meg abban, hogy akkor lesz vége a mesének, mikor a lovag fejéről a sisak 
lekerül. Ha valamelyik gyerek nem tudná folytatni a történetet, a tanító 
segítheti kérdéssel.

III. Hangulati levezetés

III/2. Ládazárási szertartás: 

Ricsibú, ricsibá, 
Láda, zárulj!



6. CIFRA PALOTA

Játék,
amelyben megalkotjuk a mi palotánkat, s amelyben 

bárkiből lehet királylány vagy királyfi.

 KÉSZÍTETTE: CSEKEINÉ VAGÁCS ZSUZSANNA 
  PRÁCSERNÉ KÓBOR ERIKA
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MODULLEÍRÁS

A MODUL CÉLJA Nyelvi formálóképesség fejlesztése
Nem verbális kommunikációs képesség fejlesztése
Hallás utáni szövegértés
Az érzelmek kifejezésének lehetőségei

IDŐKERET 90 perc (2 tanóra) 

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 6–7 év

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Énekes mondókák, gyermekdalok ismerete
Ritmushangszerek vagy erre használható tárgyak hasz-
nálata

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY Improvizálás szituációs játékokban
Önálló jelenet készítése

MODULKAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: 
Magyar nyelv és irodalom, Dráma és tánc, Vizuális kul-
túra

Modulokhoz: 
A mesékbe vezetõ út 
Erõs vár
A vár lakói

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS  
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: Kreativitás

Kognitív kompetencia: Nyelvi, nem nyelvi kommuni-
kációs képességek

Szociális kompetencia: Együttműködési képesség

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).

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A Cifra palota c. dalos mondóka valószínűleg ismert, így most e dal eszközként szerepel a kü-
lönféle nyelvi, ritmus- és hangerőgyakorlatokhoz. Az éneket egyszerű mozgásokkal kísérjük, 
hogy minél könnyebben utánozható legyen. A ritmushangszerekkel énekelve, menetelve a 
tér minél nagyobb bejárására kérjük a gyerekeket. A hangerőváltás történhet versszakon-
ként, soronként, de tetszőleges helyen is.

Szabó Lőrinc versének első két versszaka szintén ismert, így érdekes lehet, hogy folytatása is 
van! Jó volna, ha a tanító fejből mondaná a verset, így a sorokat kísérő mozdulatok könnyeb-
ben bemutathatóak. A vers szövege egyszerű, fülbemászó, így ajánljuk megtanulásra is.
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A barkochbajátékban a tanítót kell kérdezni, de hívjuk fel a figyelmet, hogy eldöntendő kér-
déseket tegyenek fel a gyerekek, hiszen a tanító csak igen–nem szavakkal válaszolhat. Még 
jobb megoldás, ha van a csoportban egy olyan gyerek, akire rábízható a válaszadói feladat. Ő 
mint beavatott lehetne a szó elrejtője, így ilyenkor a tanító besegíthetne a kérdezőknek ráve-
zető kérdésekkel, ha nagyon eltávolodnának a lényegtől.

A palota rajzánál az üres lapra ne rajzoljanak, ez a palota egyik oldala, kezdő eleme. Ügyel-
jünk arra, hogy mindenki sorra kerüljön, ezért egyszerre csak egy-egy elemmel bővítsük a 
palota képét! Az a legjobb, ha mindenki többször is rajzolhat, így tényleg közös munka ered-
ménye lesz a mi palotánk!

A szógyűjtési feladat lebonyolítása függ a csoport olvasási készségének szintjétől. Ha ez a 
modul az iskolaév első felében kerül sorra, csak néhány szókép elolvasását, ábrára tételét 
tervezzük. Ilyenkor nyomtatott kisbetűvel csak 2-3  egy szótagos tulajdonságot rakjunk fel a 
körvonal-rajzokra.

A modul két szöveg feldolgozását, dramatizálását, bábos megjelenítését ajánlja.
A mesefeldolgozás kevesebb szereplőt mozgat meg, de nagyobb koncentrálást, szövegfel-

idézést feltételez. A népballada több gyereknek ad játszási, bábozási lehetőséget, a szöveg 
könnyen megjegyezhető, a zenés feldolgozás még inkább könnyíti a szövegmondást. Itt a 
bábkészítésre fektessünk nagyobb hangsúlyt, legjobb, ha minél többféle báb készül, különféle 
technikákkal.

Az Egyszer egy királyfi c. népballada többféle szöveggel él a köztudatban. Az itt kínált szöveg 
és zenei feldolgozás csak egy a sok közül, de jó alapot ad a párbeszédtechnika bemutatására, 
kipróbálására.

A bábkészítésről:
A bábkészítés célja ezen a foglalkozáson több közös báb elkészítése, melynek során a kéz 
finommozgásának, a képzelőerőnek a fejlesztése mellett az együttműködési készség, a komp-
romisszumkészség is nagymértékben fejlődik. Jó, ha a két szerepbe (királylány, ill. királyfi) 
minél több gyerek belehelyezkedik.

A Kézikönyv a bábkészítéshez ötleteket ad a pedagógusoknak, de csak a pedagógusoknak. 
A rajzokat semmiképp se használjuk sablonokként, mert ezzel a gyerekek fantáziáját és krea-
tivitását gátoljuk. A rajzok a tanárnak adnak kapaszkodót és ötletet ahhoz, hogy a gyerekeket 
hogyan segítsék, hogyan lendítsék tovább az alkotómunkában.

A foglalkozás végén többféle játéklehetőség ajánlott, a gyerekek válasszanak bátran a nekik 
tetszők közül! Tanítói felügyeletet a játék csak részben igényel, hagyjuk a gyerekeket önálló-
an játszani!
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ÉRTÉKELÉS ☺
Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban: 
Értékelésünk lehetséges fókuszai a következő játékok:
–  Ötletbörze: Dicsérjük meg azokat a gyerekeket, akik sok különböző tulajdonságot képesek 

felsorolni.
–  Az érzelmek kifejezése című játékban álljunk meg egy kicsit, és röviden értékeljük a gyerekek 

mimikáját. (Változtatási lehetőségek  Hogyan lehetne még szemléletesebben kifejezni ér-
zelmeinket?)

–   A népballada, illetve mese dramatizálásakor külön térjünk ki azoknak a tanulóknak a di-
cséretére, akik önállóan, saját szavaikkal vitték tovább a bábjátékot, és akiknél megjelentek 
a báb mozgásában, „testtartásában” az érzelmek.

TÁMOGATÓRENDSZER
A mesélő kert. Félszáz mai magyar mese: Budapest, Móra Ferenc Könyvkiadó, 1972
Gabnai Katalin: Drámajátékok. Helikon Könyvkiadó, Budapest, 1999
Grimm legszebb meséi: Budapest, Móra Ferenc Könyvkiadó, 1974
Kaposi László (szerk.): Játékkönyv. Budapest, 2002
Székely Andrea: Bábjáték. suliNova, Budapest, 2006
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZ-

TENDŐ KÉSZSÉ-
GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/1. Beszédgyakorlat

a) Légzőgyakorlat

Figyeld meg légzésedet!
(1 perc)

Nyelvi normatív 
és nyelvi korrekci-
ós képesség

egyéni,  
megfigyelés

játékleírás

b) Kört alakítunk

A Cifra palota c. dal segítségével
– mimetikus játék
– ének ritmushangszer-kísérettel
– hangerőgyakorlat, pálcás bábu 
vezényletével
(5 perc)

Nyelvi kommuni-
kációs képesség
Kreativitás

frontális, tánc ritmushang-
szerek

a dal szövege 

I/2. Szabó Lőrinc: Kicsi vagyok én c. versének bemutatása

Ének
– kötött mozdulatsorokkal 
– némajátékkal
(5 perc)

Nyelvi kommuni-
kációs képesség
Nem nyelvi kom-
munikációs ké-
pesség

frontális,  
dráma

a vers szö-
vege

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. Varázsláda nyitásának szertartása

A ládában összeállítható bábkész-
let, királylány-, királyfibáb, üres 
papírlap.
(1 perc)

Értékek képvise-
lete 

frontális, 
megbeszélés

a láda alap-
anyagai

II/2. Mi lehet a mai témánk?  

(Összefüggés-keresés)
Barkochbajáték
(2 perc)

Nyelvi kommuni-
kációs képesség
Kombinatív ké-
pesség

frontális, 
probléma-
megoldás

játékleírás

II/3. A mi palotánk

A Adj hozzá egy vonalat!
Közös rajz készítése.
A rajz indítása a varázsládában 
talált üres papírlapról.
A gyerekek egymás után újabb 
részlettel egészítik ki a rajzot és 
indokolják:
– táblán
– csomagolópapíron
(10 perc)

Nyelvi kommuni-
kációs képesség
Kreativitás

frontális,  
alkotó munka

tábla, mág-
nes, színes 
kréta,
papír, ragasz-
tó, színes 
filctoll, cso-
magolópapír
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZ-

TENDŐ KÉSZSÉ-
GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

B Szoborjáték: Palotát készítünk
(10 perc)

Nem nyelvi kom-
munikációs ké-
pesség
Kapcsolatkezelési 
képesség

frontális,  
dráma

játékleírás

II/4. A palota lakói

A Ötletbörze: Milyennek képzeljük 
el a királylányt és a királyfit?
Tulajdonságok gyűjtése és beírá-
sa a két körvonalrajzba
Az olvasni tudó gyerekeknek
(8 perc)

Nyelvi kommuni-
kációs képesség

frontális, 
megbeszélés

csomagoló-
papíron két 
körvonalrajz, 
filctoll

B Tulajdonságok gyűjtése, kezdő-
betűk vagy hívóképek felrakása a 
körvonalrajzokba
Az olvasni nem tudó gyerekeknek
(8 perc)

Nyelvi kommuni-
kációs képesség

frontális, 
megbeszélés

betűkártyák, 
hívóképek, 
körvonalrajz 
csomagolópa-
píron

II/5. A-ból Z-be c. játék

A királylánytól szógyűjtéssel 
jussunk el a királyfiig
(4 perc)

Nyelvi kommuni-
kációs képesség

frontális,  
dráma

játékleírás

II/6. Titkos üzenet érkezik a palotából!

Kihangosítás c. játék
Tanári narráció (a bolond báb se-
gítségével). Titkos üzenet érkezik 
a palotából, amit csak suttogva 
lehet továbbadni! Aki idő előtt 
kimondja az üzenetet, az halál-
nak halálával lakol!
Az üzenet: aki kitalálja, miért 
szomorú a királylány, és meg-
nevetteti, azt a király bőségesen 
megjutalmazza!
 (5 perc)

Nyelvi kommu-
nikációs képesség 
Szabálykövetés
Empátia

frontális,  
dráma

játékleírás, 
bolond báb

II/7. Mi tudnánk-e vállalkozni a királyleány megnevettetésére?

a) Hogyan fejezzük ki érzelmeinket?

☺ Érzelmek kifejezése példaadás-
sal, irányítással (mimika és moz-
dulatutánzás): szeretet, bánat, 
öröm, harag, fájdalom
(5 perc)

Nem nyelvi kom-
munikációs ké-
pesség
Empátia

egyéni,  
dráma
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZ-

TENDŐ KÉSZSÉ-
GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

b) Bábkészítés

2 ujj megrajzolása szomorú ki-
rálylánynak és mosolygós király-
finak, rövid párbeszéd imitálása 
arról, hogy a királyfi hogyan 
próbálja megnevettetni a király-
lányt.
(7 perc)

Nyelvi kommuni-
kációs képesség 
Kreativitás
Empátia

egyéni, páros, 
báb

filctoll, Kézikönyv

c) Bábkészítés párban

Tedd, amit mondok! című játék 
segítségével 
(5 perc)

Nyelvi kommu-
nikációs képesség 
Szabálykövetés

páros, báb két-két alap-
báb minden 
játszó párnak, 
az arc elké-
szítéséhez 
szükséges 
eszközök

játékleírás

II/8. A királylány férjhez szeretne menni.

A Szókirakás: 4 szóból álló mondat 
kirakása. (A szavak kirakása 
összekeveredett betűkből, majd a 
szavak mondatba rendezése.)
(5  perc)

Nyelvi kommuni-
kációs képesség

csoport, prob-
lémamegoldás

a szavak be-
tűinek kár-
tyái

B Képek segítségével alkossunk 
mondatot! 
Képek: királylány, fiú, szív, gyű-
rű...
(5 perc)

Nyelvi kommuni-
kációs képesség

csoport, prob-
lémamegoldás

képek

II/9. Játsszunk! Meséljünk! Bábozzunk!

a) Leánykérés

☺ Az Egyszer egy királyfi c. nép-
ballada zenei feldolgozásának 
meghallgatása, a leánykérés szer-
tartásának megbeszélése.
A leánykérés dramatizálása.
(25 perc)

Nyelvi kommu-
nikációs képesség 
Csoportkezelési 
képesség

frontális, 
megbeszélés, 
bemutatás, 
dráma

CD, a ballada 
szövege

Bábkészítés:
mozgó óriásbábok készítése kar-
tonból.

Alkotóképesség csoport, báb anyagok, 
fonalak, filc-
tollak, olló, 
ragasztó, 
festékek, kar-
tonok, botok, 
seprűparaván

Kézikönyv

Bábjáték előadása: 
paravánnal vagy anélkül

Nyelvi kommuni-
kációs képesség

csoport, báb alapbábok, 
paraván
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZ-

TENDŐ KÉSZSÉ-
GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

b) A Kacagó királylányok c. mese feldolgozása

☺ A mese tanítói bemutatása a láda 
egy ideillő bábjának segítségével, 
a mese dramatizálása.
(25 perc)

Nyelvi kommuni-
kációs képesség

frontális,  
bemutatás

 mese szöve-
ge, tetszőle-
ges báb

Bábkészítés (5 királyfi, 5 király-
lány, Messzi Nagybácsi) felöltöz-
tetése:
– a ládában található bábfigurák 
felöltöztetése (a 7. feladat játékfi-
guráit is meg lehet tartani!)
– botbáb készítése
– ujjbáb készítése filcanyagból

Kreativitás
Csoportkezelő 
képesség

frontális,  
csoport, 
páros, báb

alapbábok, 
anyagok, 
fonalak, filc-
tollak, olló, 
ragasztó, 
festékek, 
kartonok, 
filcanyagok, 
paraván, 

Kézikönyv

Bábjáték előadása
– paravánnal
– a láda mint királyi palota segít-
ségével 

Nyelvi kommuni-
kációs képesség

csoport, báb láda bábjai, 
láda, paraván

III. HANGULATI LEVEZETÉS

III/1. Játsszunk!

Az Egyszer egy királyfi c. népbal-
lada zenei feldolgozásának meg-
hallgatása:
– némajáték a zenére
– a palota színezése, ill. a két 
rajzolt figura felöltöztetése
– tánc bábbal
– tánc, ének
 (10 perc)

Nyelvi kommuni-
kációs képesség
Nem nyelvi kom-
munikációs ké-
pesség
Csoportkezelő 
képesség

frontális,  
csoport,  
egyéni, báb, 
tánc

színes kréta, 
filctoll, anya-
gok, fonalak, 
bábok

CD
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MELLÉKLETEK

I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

I/1.a  

Légzõgyakorlat

„Mindenki feküdjön le a földre. Szépen lazítsuk el a kezünket, lábunkat, ar-
cunkat. Egyik kezünket tegyük a hasunkra, a másikat pedig a mellkasunk-
ra. Figyeljük meg, hogyan emelkedik és süllyed a mellkasunk és a hasunk. 
(A megfigyelés kb. fél percig tartson.) 

Az ajkakat nyissuk egy kicsit ki. Figyeljük meg, hogy a levegő kiáramlása 
után nincs is szükség a levegő beszívására, hiszen az szépen beáramlik a 
tüdőnkbe. (Fél perc.) 

Képzeljük el, hogy egy tó vizén ringatózunk egy csónakban. Amikor ki-
engedjük a levegőt, lefelé visz a hullám, amikor beáramlik a levegő, felfelé 
emel a hullám. Csendesen figyeljük a légvételünk hullámzását! (Fél perc.) 

Jó mélyen engedjük beáramlani a levegőt, egészen a víz alá, s jó mélyen 
engedjük ki a levegőt, egészen a levegőbe. (Fél perc.) 

Ahogy hullámzik a víz, lassan a part felé sodródunk és kiérünk.” 

I/1.b A dal szövege: 

Cifra palota
Zöld az ablaka,
Gyere ki, te tubarózsa
Vár a viola.

Kicsi vagyok én,
Majd megnövök én,
Esztendőre vagy kettőre
Nagylány/nagysrác leszek én.
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I/2.  

Szabó Lőrinc: KICSI VAGYOK ÉN c. vers szövege:

Szabó Lőrinc: 
KICSI VAGYOK ÉN

Kicsi vagyok én,
majd megnövök én,
mint a tüdő a fazékból
kidagadok én.

Kicsi vagyok én,
majd megnövök én,
apámnál is, anyámnál is
nagyobb leszek én.

Kicsi vagyok én,
erős leszek én,
világ minden óriását
földhöz vágom én.

Kicsi vagyok én,
bátor leszek én,
óriások palotáit
elfoglalom én.

Kicsi vagyok én,
nagy úr leszek én,
aranyszobát adok minden
testvéremnek én.

Kicsi vagyok én,
vezér leszek én,
én leszek a legjobb ember
a föld kerekén!

(Szél hozott, szél visz el. Alexandra Könyvkiadó)
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II. Új tartalom feldolgozása

II/2. 

Mi lehet a mai témánk? Összefüggés-keresés

Barkochbajáték 

A tanító a palota szóra gondol, a gyerekek kérdések és a láda tartalmának 
segítségével megpróbálják azt kitalálni. Rákérdezni csak egy megadott jel 
elhangzása után lehet. Cél: adjunk időt és lehetőséget arra, hogy minél több 
gyerek rájöjjön a megoldásra, sikerélménye legyen. A játék fejleszti a kér-
déskultúrát, a gondolkodást, a logikai képességet. Könnyebb a formája, ha a 
tanító előre kijelöl egy válaszadót, ő lesz a beavatott, így ha nagyon elkeve-
rednének a gyerekek a kérdések halmazában, rávezető kérdés feltevésével a 
tanító újabb ötleteket adhat, a helyes irányba terelheti a játszókat.

II/3.  

A mi palotánk 

B Szoborjáték

A szobrot a gyerekek saját testükből formálják a megadott témának meg-
felelően. Most palotát kell megformálniuk. A palota alapkövét két gyerek 
rakja le, mégpedig úgy, hogy kezükkel összekapaszkodva valamilyen alak-
zatot vesznek fel, és meg is nevezik magukat: pl. mi vagyunk a palota egyik 
tornya. A továbbépítésben minden gyerek részt vesz, mégpedig úgy, hogy 
egyenként hozzákapcsolódik a palotához, kapuval, toronnyal, ablakkal ki-
egészítve azt. A játék lényege, hogy mindenki kapcsolódik valakihez, hisz 
a palotának szilárdan kell állnia. Az összetartozás érzése mellett az egy-
másrautaltság (lásd egy alkotóelem, egy gyerek kiesik, összedől az egész) 
érzésének megtapasztalása is fontos. A játék kreativitást, verbális, nonver-
bális kifejezőkészséget is fejleszt. A játék végén tapsra mindenki elenged 
mindenkit, és zsákként rogy le a földre. A palota kártyavárként dől össze.
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II/5. 

A-ból Z-be játék

A játék célja a megadott kezdőszótól eljutni a kitűzött szóig úgy, hogy min-
den új szó az előző szó utolsó hangjával kezdődjön. Itt a királylány szótól kell 
a királyfi szóig eljutni. Például: királylány – nyúl – lakat – tök – királyfi.

Ha a játék elhúzódna, tanári segítséggel belenyúlhatunk a szóláncba, 
mondjunk mi is egy segítő szót, ami közelebb visz a megoldáshoz. Ha túl 
hamar sikerül megoldani a feladatot, hamar eljutnak a királyfi szóig, akkor 
új szóláncot is indíthatunk visszafelé (királyfitól királylányig).

A játék aktivizálja a szókincset, figyelmet igényel.

II/6. 

Kihangosítás c. játék

A játék célja, hogy egy mondat minél pontosabban eljusson a sor elejétől a 
sor végéhez. A csoport nyelvi  fejlettsége és fonémahallási készsége szerint 
válasszunk a hosszabb vagy rövidebb üzenet közül. 

A gyerekek sort alkotnak, és a tanító az első gyerek fülébe súgja az üze-
netet, amelyből megtudhatjuk, hogy mit is szeretne a király. Ez a gyerek 
is továbbadja, súgja az üzenetet, vigyázva, nehogy más is meghallja, hisz 
a fejével játszik! És így tovább, egészen a sorban utolsó gyerekig, aki egy 
megadott jelre hangosan elmondja a megérkezett üzenetet. Az utolsó gye-
rek hangosan mondja ki (kihangosítja) a hallott mondatot. Minél hosszabb 
a sor, annál több a hibalehetőség.

Az üzenet: Aki kitalálja, miért szomorú a királylány, és megnevetteti, azt a 
király bőségesen megjutalmazza!
Nevettesd meg a királylányt, s jutalmat kapsz!



6. CIFRA PALOTA 91

II/7.c 

Tedd, amit mondok c. játék

A játék célja, hogy két ugyanolyan arcberendezésű báb készüljön el úgy, 
hogy a párban lévő bábkészítők nem láthatják egymás bábját.

A párok egymásnak háttal ülnek, nem látják egymást, de beszélgetni tud-
nak. A pár mindkét tagja kap egy-egy bábkesztyűt és egy fejet, és ugyanazo-
kat a bábkészítési kellékeket: az archoz különféle formájú, színű szemeket, 
szájakat, orrokat stb. A pár egyik tagja a készítő, a másik az utánzó. A készí-
tő pontos utasításokkal közli, hogy a társa mit, milyet és hova tegyen a báb 
arcára, a társa pedig kiválasztja a megjelölt formákat, és a megadott helyre 
teszi a bábalapra. Ha elkészültek, összehasonlíthatják a bábokat. Minél job-
ban hasonlít, annál ügyesebben kommunikáltak a gyerekek egymással. 

A játék nehezíthető úgy, hogy a párok húznak egy érzelmet megjelölő 
kártyát, és a készülő bábnak azt kell visszatükröznie. Még nehezebb a játék 
akkor, ha a bábkészítés lépéseit felváltva irányítják.

A játék során a kommunikációs készség, a lényegretörő megfogalmazási 
készség fejlődik. 

II/8. 

A 

Szókirakó játék

A szavak kirakása összekeveredett betűkből, majd a szavak mondatba ren-
dezése.

A királylány férjhez szeretne menni.

i n e n m      z s e e e r t n      f é z e h j r     k r l y l  n y  i á á     A
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II/9.a   

Egyszer egy királyfi c. népballada szövege:

EGYSZER EGY KIRÁLYFI

Egyszer egy királyfi, Mit gondolt magába,
He he he, ha ha ha, Mit gondolt magába.
Föl kéne öltözni, Kocsisi ruhába.
El kéne most menni Szoda városába.
meg kéne kéretni a Szolgabíró lányát.
Jó estét, jó estét, Szolgabíró lánya!
Jó estét, jó estét, Szegény kocsislegény!
Üjjön le minálunk, Festett kanapéra.
De nem azért jöttem, Hogy én itt leüljek,
hanem azért jöttem: Jössz-e hozzám vagy nem?
Nem menek, nem menek. Szegény kocsislegény:
Van a szomszédunkban egy Kosárkötő lánya,
Jó estét, jó estét, Kosárkötő lánya!
Jó estét, jó estét, Szegény kocsislegény!
Üjjön le minálunk, Hófehér padkára.
De nem azért jöttem, Hogy én itt leüljek,
Hanem azért jöttem: Jössz-e hozzám vagy nem?
Elmenek, elmenek, Szegény kocsislegény.
Egyszer egy királyfi, Mit gondolt magába!
Föl kéne öltözni, Királyfi ruhába.
El kéne most menni Szoda városába,
Meg kéne kéretni a Szolgabíró lányát.
Jó estét, jó estét, Szolgabíró lánya!
Jó estét, jó estét, Király őfölsége!
Üjjön le minálunk, Zöld selem divánra.
De nem azért jöttem, Hogy én itt leüljek,
Hanem azért jöttem: Jössz-e hozzám vagy nem?
Elmenek, elmenek, Király őfölsége.
Kellesz a fenének, Annak is a vénnek:
Van már nékem egy más, Kosárkötő lánya!
Jó estét, jó estét, Kosárkötő lánya!
Jó estét, jó estét, Király őfölsége.
Üjjön le minálunk, Festett kanapéra.
De nem azért jöttem, Hogy én itt leüljek,
Hanem azért jöttem: Jössz-e hozzám vagy nem?
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Nem menek, nem menek, Király őfölsége,
Van már nékem egy más, Szegény kocsislegény.
Én vagyok az a más, Csókoljuk meg egymást.

  (Ezer esztendő. Millenniumi daloskönyv. Budapest, 2000.)
   CD-ről  – A nagy mesealbum 5. szám: Ghymes: Egyszer 

egy királyfi (Szarka Gyula)

II/9.b 

Kacagó királylányok

Holt volt, hol nem volt, volt egyszer egy tükörpalota, s abban öt kacagó, ker-
getőző királylány: Aranyka, Bíborka, Égszínkék, Örökzöld és Szivárvány.

Minden májusban ellátogatott hozzájuk Messzi Nagybácsi. Fényes égi 
járművel érkezett, és fodros ruhákat meg szalagokat hozott a királylányok-
nak. Ők ettől még csengőbben kacagtak, és még fürgébben kergetőztek.

Teltek-múltak az évek. A királylányok eladósorba kerültek. Vőlegényről ál-
modoztak, ám közben naphosszat csak játszottak, kacagtak és kergetőztek.

– Gyerekek még, nem kisasszonyok! – legyintett Messzi Nagybácsi.
Egy májusi napon Aranyka kergetőzés közben kitekintett az ablakon.
– Bácsikám! – csapta össze a kezét. – Öt szép királyfi közeledik a palotánk 

felé! Az első, az aranysörényű paripán lovagló, biztosan értem jön!
A többiek is az ablakhoz futottak:
– A bíborruhás az én párom!
– A kék szemű az enyém!
– A zöld palástos engem kér meg!
– A szivárványos herceg az én vőlegényem!
Az öt királyfi azonban más irányba sétált tovább. A viháncoló királylá-

nyokat észre sem vették.
– Bácsikám! Elmegy az aranyszőrű paripán lovagló!
– Elmegy a bíbor ruhás!
– Itthagy a kék szemű!
– A zöld palástos!
– A szivárványos!
Most az egyszer nem kacagtak, hanem keservesen ríttak a királylányok.
– Kisasszonyok már, nem gyerekek! – hümmögött Messzi Nagybácsi, és 

következő májusban egy árva fodros ruha nem sok, annyit sem hozott a 
királylányoknak. Hozott viszont helyette egy sárga dobozkát.
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– Mit kezdjünk mi ezzel? – nyafogtak a királylányok, amikor meglátták, 
hogy mindössze öt babszem csúfkodik a doboz alján.

– Ültessétek el! – mosolygott Messzi Nagybácsi.
– Ültessük el?! – hüledeztek a királylányok.
– De előbb ássátok fel a kertet – magyarázta Messzi Nagybácsi.
– Ássuk fel? – próbálgatták az ásót a királylányok.
– Aztán locsoljátok az ültetvényt!
– Locsoljuk az ültetvényt?
A királylányok izgalommal ástak, ültettek, locsoltak, és a magok egyket-

tőre kihajtottak. Hosszú indát eresztettek. Az inda a kerítésre futott, és szép 
zöld hüvelyeket termett.

– Ez itt a zöldbab – mutatta Messzi Nagybácsi.
– Ez itt a zöldbab! – örvendtek a királylányok.
– Leszedhetitek! – diktálta Messzi Nagybácsi.
– Leszedhetjük! – ujjongtak a királyányok.
– Aprítsátok fel!
– Aprítsuk fel!
– Rakjatok tüzet!
– Rakjunk tüzet!
– Merítsetek vizet!
– Merítsünk vizet!
– Kössetek kötényt!
– Kössünk kötényt!
– Pirítsatok rántást!
– Pirítsunk rántást!
– Vágjatok hagymát!
– Vágjunk hagymát!
– Szórjatok paprikát!
– Szórjunk paprikát!
– Aprítsatok petrezselymet!
– Aprítsunk petrezselymet!
– Törjetek fokhagymát!
– Törjünk fokhagymát!
Sürgött-forgott az öt királylány, pirosodtak a tűz mellett, mint a muskát-

livirágok. Egyik kavart, másik habart, harmadik terített, negyedik mosoga-
tott, ötödik a követ törölgette.

Arra sétált az öt királyfi. Megcsapta az orrukat a jó fokhagymás bableves-
szag, arra megtorpantak.

– Jöjjenek beljebb, ne vigyék el az álmunk! – tárta szélesre a kaput Messzi 
Nagybácsi. – Isten hozta a vendégeket! Üljenek asztalhoz!
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A királylányok pirulva szedték tele a tányérokat: Aranyka az aranyszőrű 
paripán lovagló királyfiét, Bíborka a bíborruhás hercegét, Égszínkék a kék 
szeműét, Örökzöld a zöld palástosét, Szivárvány a szivárványos lovagét.

Azok ott mindjárt megkérték az öt királylány kezét. Amikor következő 
májusban Messzi Nagybácsi megérkezett, olyan hétországra szóló lakodal-
mat csaptak, hogy még a futóbab indái is táncot roptak. Én is ott voltam, 
három napig mulattam, ezt a mesét is onnan hoztam!

 (Égbőlpottyant mesék)



7. VÁSÁR A TÉREN

Játék, 
amelyben vásári forgatag hangulatát teremtjük meg 

humoros helyzetek, szituációk sokaságát kínálva.

KÉSZÍTETTE: FARKAS ZSUZSANNA
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MODULLEÍRÁS

A MODUL CÉLJA A téma (piaci nyüzsgés) önkifejező, kognitív és együtt-
működő vonatkozásainak megtapasztalása komplex 
módszerek segítségével, a humorban rejlő lehetőségek 
mozgósításával

IDŐKERET 90 perc (2 tanóra) 

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 6–7 év

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT 1. modul: Úton az óvodából az iskolába
4. modul: Élet a várban

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY 11. modul: Vándorok és kereskedõk
12. modul: Műhelyek és mesterek

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

Modulokhoz: 
Élet a várban
Vándorok és kereskedõk
Műhelyek és mesterek

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS FÓKUSZAI Személyes kompetencia: Önkifejezési készség, a vizuá-
lis, zenei és nyelvi kreativitás fejlesztése

Kognitív kompetencia: Nyelvi és nem nyelvi kommu-
nikációs képesség, a gondolkodási és tudásszerző kom-
petencia fejlesztése

Szociális kompetencia: Együttélési és együttműködési 
képesség fejlesztése

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).

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A foglalkozás előtt a tanító gondolja végig, hogy a sok (választható) tevékenység közül me-
lyek a legalkalmasabbak csoportja/egyes diákjai fejlesztésére.

Színesítheti az élményt az alkotás közbeni (témához kapcsolódó) zenehallgatás.
A (több ízben is javasolt) bábos tanítói versmondásra való felkészülés megterhelő lehet, ám 

ha valóban érzékletes az interpretáció, a gyerekeknek nagy élmény, és bőségesen kamatozhat 
a későbbiekben!

A foglalkozás egyébként sok humoros helyzet forrása – éljünk a lehetőséggel, kacagjunk, 
hancúrozzunk is néha!
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Időfelhasználás: A foglalkozást (szükség esetén) a II/3. feladat után ajánlott megszakítani. A fog-
lalkozást logikailag és időben feszesre terveztem, de így, az összes feladattal együtt érzem tel-
jesnek. Ha mégis időt szeretnénk nyerni, a feladatvariációk közül válasszuk a rövidebbeket.

Tér-teremelrendezés: Alapos felkészülést igényel a térszervezés átgondolása (a páros/kiscsopor-
tos alkotómunka miatt is).

Eszközök: Fontos tisztáznunk, mennyire vagyunk képesek fáradozni az eszközökkel, mert a 
sokféle eszköz előkészítése alapos felkészülést igényel. (Beillesztettem eszköztakarékosabb 
alternatívákat is, bár bízom benne, hogy a választást nem ez fogja eldönteni…)

Magnó (kazetta a zsivajgással), zenék, ládabéli asszonyságbábok (vagy mókás karakterű 
hengerbábok), bolondbáb, petákok az előző modulokból (vagy játékpénz, korong), tárgyak, 
pokróc a letakaráshoz, kiegészítendő versikék, színes anyagok, hullámpapír, papír, olló, ra-
gasztó, festéshez valók, papírhenger, fonal, filctoll, színes papír, sniccer, ládabéli bábok, csör-
gődob, betűkártyák, zsákok (vagy más batyunak való).

Csoportok: A csoportok munkáját segítő ösztönző módon koordináljuk. Ahol szimultán (egy-
idejűleg) dolgoznak a gyerekek, érdemes alaposan átgondolni, ki mikor mit csinál, hogy mi-
nél pergőbben mehessen minden.

A tartalommal összefüggő differenciálási javaslat: A kézműves tevékenységekre mindig kevés idő 
jut – igyekezzünk optimálisan kihasználni! Az egyes csoportok meghatározásánál mindig ve-
gyük figyelembe a gyerekek egyéni sajátosságait (kompetencia, motiváció).

Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (visszajelzések alapján): A II/2. feladat 
csoportosan, forgószínpadszerűen is megoldható, ebben az esetben minden csapatban le-
gyen egy író-olvasó gyerek.

Speciális javaslatok a fejlesztendő kompetenciával kapcsolatban: Sok érdekes, új szóval találkoznak a 
gyerekek – megmagyarázni nem szükséges mindent (inkább csak ha kérdezik), a szövegkör-
nyezetből úgyis sejthető. Itt lényegesebb most a versek ritmusa, humora.
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TÁMOGATÓRENDSZER
Előd Nóra (szerk.): Add tovább! Veszprém, 2003
Gabnai Katalin: Drámajátékok. Helikon Könyvkiadó, Budapest, 1999
Székely Andrea: Bábjáték. suliNova, Budapest, 2006

ÉRTÉKELÉS ☺
Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban: 
Személyes érzékenység figyelembevétele: A párválasztásnál/csoportalakításnál előfordulhat, 
hogy peremhelyzetű gyerekeket nem választanak. Nevezzük ki őket például a segédünknek! 
…no és a humor! Ezen a foglalkozáson gyakran élhetünk gyógyító erejével!...

Az értékelési mód és a tartalom összefüggésének megvilágítása: A modul során esetleg ér-
tékelhetők a standok, a bábok, a szituációs játék. Óvatosan értékeljünk, inkább örüljünk a jó, 
ötletes megoldásoknak! (Pl. alkudozáskor, vásárláskor használt nyelvi formák: kérdés-felelet, 
a köznapi normák mennyire jelennek meg, köszönés, kérés, tagadás, udvariasság… Az En-
gem vegyetek c. játéknál a mondatfűzés, a kitalált okok, a  hangerő.) Az Elveszett áruk c. játéknál 
mindenképpen nyilvánítsuk ki tetszésünket, ha eltalálják a megfelelő hangszínt, hangerőt, 
ha a hangjuk érzelmeiket is tükrözi. 
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZ-

TENDŐ KÉSZSÉ-
GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/1. Az érdeklődés felkeltése: „…Hangicsál” a láda!

A ládából/láda mögül kiszűrődő 
zsivajgással keltsük fel a gyere-
kek kíváncsiságát:
–  Valahonnan zaj jön! Honnan 

ered?

Összefüggés-ke-
zelő képesség
Következtetés

frontális  
bemutatás, 
motiválás, 
egyéni felfe-
dezés

a –  tanítói bemutatással: „mint-
ha...”

Befogadás frontális be-
mutatás

b –  magnóról előidézett hangza-
varral (1 perc)

Befogadás frontális be-
mutatás

magnó, ka-
zetta

I/2. Ládanyitás: …melynek következtében fény derül a „Zsivajgókra”

A szertartást követően bújtassuk 
elő a „Zsivajgókat”: két pletykás 
asszonyság a zaj forrása!

Befogadás frontális
bemutatás, 
motiválás

előzetesen: 
a bábok el-/ 
bekészítése

a – tátogó, mókás karakterű hen-
gerbábok (melyeket előzőleg 
elkészítettünk)

Befogadás frontális be-
mutatás

kézikönyv

b – ládabéli kesztyűbábok                              
(1 perc)

Befogadás frontális be-
mutatás

ládabéli bá-
bok

I/3. Vers, melyből kiderül, kik ők és minők…

Weöres Sándor: Pletykázó asszo-
nyok c. versének tanítói bemuta-
tása:

Befogadás frontális
bemutatás/
bábjáték

melléklet

a –  tátogó, mókás karakterű hen
 gerbábokkal 
(javasolt a későbbiekben bábot 
készítőknek így bemutatni)

Befogadás  
Élményszükséglet

frontális be-
mutatás

hengerbábok, 
kézikönyv

b –  ládabéli kesztyűbábokkal                        
(1 perc)

Befogadás 
Élményszükséglet

frontális be-
mutatás

ládabéli bá-
bok

I/4. Helyesejtési gyakorlatok: „Letye-petye-lepetye…”

 –  légzőgyakorlat (a már megis-
mert módon)

–  „Add tovább egy szuszra!” (hang-
staféta) c. játék

–  „Jár a nyelvünk, mint a rokka...” 
(nyelvgyötrők)

   (10 perc)

Helyesejtés 
Együttműködés 
Versengés

– frontális
– csoportos
–  frontális 

beszédgya-
korlat

melléklet
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZ-

TENDŐ KÉSZSÉ-
GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I/5. Mozgásos játék tempóváltással: „...Lábunk is jár, mint a motolla”

a Ismert verssel-dallal (pl. Sétálunk, 
sétálunk..., Készen áll már a híd...)
Javasolt akkor, ha különösen megked-
velték a versikék valamelyikét

Mozgásszükséglet 
Élményszükséglet

frontális moz-
gásos játék

melléklet

b Zenére 
(pl. Gryllus Vilmos: Csiga-nóta)
(3 perc)

Mozgásszükséglet 
Élményszükséglet

frontális moz-
gásos játék

melléklet,
CD  
(javaslat)

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. Új téma bevezetése verssel: „…valaki kisurrant a ládából! Hová megy?”

Weöres Sándor: Csimpilimpi hová 
mész? c. versének tanítói bemuta-
tása („párbeszédes” formában az 
udvari bolond bábbal) (1 perc)

Befogadás  
Élményszükséglet

frontális
bemutatás/ 
bábjáték

melléklet, 
bolondbáb

II/2. Szókincsbővítés különféle ügyességi játékokkal – avagy: szerezzünk petákokat a vásárhoz Csimpilimpitől!

 Az udvari bolond bábbal vezes-
sük elő a kiválasztott játékokat 
mint próbatételeket: minden jó 
megoldás egy petákot ér! (A báb 
„jutalmaz”!)

Élményszükséglet 
Ismeretszerző 
képesség  
Következtetés

frontális 
ügyességi já-
tékok, melyek 
mehetnek 
csoportosan, 
forgószín-
padszerűen 
is! (csopor-
tonként egy 
olvasni tudó 
gyerekkel)

petákok az 
előző modu-
lokból (vagy 
játékpénz, 
korong), 
bolondbáb

– Találós kérdésekkel, majd
– tárgyak (áruk) felismerésével

Ismeretszerző 
képesség 
Következtetés

frontális,
bemutatás

melléklet

 
a

Tárgyak felismerése
Érzékelő játékkal
Javasolt: bátortalan, megszólalásra 
kevésbé rávehető gyerekeknek

Érzékszervi  
finomítás 
Ismeretszerző 
képesség Követ-
keztetés

frontális vagy 
csoportos já-
ték, felfedezés

melléklet 
tárgyak, pok-
róc a letaka-
ráshoz

A Tapintással felismerve
Célcsoport: fejlettebb szókincsű gye-
rekeknek

Érzékszervi  
finomítás 
Ismeretszerző 
képesség Követ-
keztetés

frontális vagy 
csoportos já-
ték, felfedezés

melléklet

B Ízleléssel felismerve
célcsoport:kevésbé fejlett szókincsű 
gyerekeknek

Érzékszervi  
finomítás 
Ismeretszerző 
képesség Követ-
keztetés

frontális vagy 
csoportos já-
ték, felfedezés

melléklet
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZ-

TENDŐ KÉSZSÉ-
GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

 b Tárgyak felismerése
Leírás, körülírás alapján kitalálva
Javasolt kevésbé fejlett szókincsű 
gyerekeknek

Ismeretszerző 
képesség  
Következtetés
Leírás

frontális vagy 
csoportos já-
ték, felfedezés

melléklet, 
tárgyak, 
takaró

 
c

Tárgyak felismerése
Hiányzó szavak pótlásával rövid 
versikékben
Javasolt olyan gyerekeknek adni, akik 
olvasás/szövegértés terén fejlettebbek            
(10-15 perc)

Ismeretszerző 
képesség  
Következtetés
Logikai képesség

frontális vagy 
csoportos 
vagy egyéni 
problémameg-
oldás

melléklet, ki-
egészítendő 
versikék

II/3. A vásártér kialakítása – avagy sátorverés a piactéren

Mielőtt munkálkodni kezde-
nénk, nevezzük ki a termet 
piactérnek, majd beszéljük meg, 
milyen árusok legyenek a vá-
sárban! (Feltétlenül utaljunk az 
eddigiekre, de azt is érdemes 
figyelembe venni, milyen tár-
gyak lelhetők fel körülöttünk…) 
A döntés után pedig (a csapat 
létszámától függően és a kivá-
lasztott árucsoportoknak megfe-
lelően) válasszanak maguknak 
társa(ka)t:
– az árukészlet gyűjtéséhez,
–  a standok kialakításához és
– az árusok megformálásához
(pl. zöldségesek: 2 fő, cipőáru-
sok: 3 fő stb.) 

Befogadás  
Élményszükséglet 
Együttműködés

páros/kiscso-
portos: a pá-
rok/csoportok 
egyidejűleg, 
egymás mel-
lett szimultán 
munkálkod-
nak; problé-
mamegoldás

Javaslatok: 1. csoport
–  Az árukészlet gyűjtéséhez: ke-

ressenek tárgyakat, anyagokat 
a teremben, ládában 

Problémamegol-
dás 
Kreativitás

páros/kiscso-
portos problé-
mamegoldás

tárgyak, 
anyagok

– A standok kialakításához: melléklet

 
a

2. csoport
színes anyagokkal letakart aszta-
lokból, padokból
Javasolt akkor, ha időt szeretnénk 
nyerni a báb-/drámajáték érdekében

Együttműködés páros/kiscso-
portos problé-
mamegoldás

színes anya-
gok

melléklet

 b hullámpapírból, esetleg színesít-
sük (pl. festéssel) 
Célszerű akkor, ha a paravános játé-
kot szeretnénk gyakoroltatni

Együttműködés 
Problémamegol-
dás

páros/kiscso-
portos problé-
mamegoldás

hullámpapír, 
olló, festéshez 
valók 

melléklet

 c cégér készítése az egyes stan-
dokhoz
Javasolt gyors, fantáziadús gyere-
keknek

Együttműködés 
Kreativitás

páros/kiscso-
portos problé-
mamegoldás

papír, olló, 
ragasztó, fes-
téshez valók  

melléklet
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZ-

TENDŐ KÉSZSÉ-
GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

– Az árusok megformálásához:

 
a

3. csoport
árusok rögtönzése ládabéli bá-
bokból
Javasolt akkor, ha időt szeretnénk nyerni

Együttműködés páros/kiscso-
portos bábké-
szítés

ládabéli bá-
bok

 b tátogó hengerbábok (kofák) rög-
tönzése
Célszerű akkor, ha a bábmozgatást/ 
beszédet szeretnénk gyakoroltatni

Együttműködés 
Kreativitás  
Élményszükséglet

páros/kiscso-
portos bábké-
szítés

papírhenger, 
fonal, filctoll, 
színespapír

kézikönyv, 
sniccer

 c a kofák – játszó személyek
Javasolt akkor, ha időt szeretnénk 
nyerni

Együttműködés páros/kiscso-
portos megbe-
szélés

 Munkálkodás közben hallgatha-
tunk zenét is! (pl. Perzsa vásár)                                        
(10-20 perc)

Befogadás frontális zene  
(javaslat),
 magnó

Lehetséges órabontás!

II/4. A vásári hangulat, alkudozás feltételeinek megteremtése – avagy: …bátorkodjunk!

Mielőtt megnyitnánk a vásárt, 
fontos „kofálkodási képessége-
ink” kipróbálása, fejlesztése:

Helyesejtés 
Együttműködés

frontális be-
mutatás

 a – beszédgyakorlattal: „Így beszé-
lek, úgy beszélek!” 
Javasolt játékos, figyelni kevésbé 
képeseknek

Helyesejtés 
Együttműködés

frontális be-
szédgyakorlat

melléklet

 b – szituációs játékkal: „Trallala...”
Fejlettebb mozgáskoordinációt igényel

Helyesejtés
Megértés  
Együttműködés

páros előadás, 
szituációs 
játék

melléklet

 c


– tárgyjátékkal: „Engem vegyetek!”
Javasolt: jó beszédképességűeknek  
(5-10 perc)

Önkifejezés 
Eredetiség

egyéni elő-
adás, tárgy-
játék

tárgyak a 
teremből

melléklet

II/5. A vásár megnyitása verssel: „Jöjj csak, lásd már: itt a vásár!”

Gyárfás Endre: Vásár c. versének 
tanítói bemutatása a bolond báb-
bal (esetleg csörgődobbal kísérve)                                                       
(1 perc)

Befogadás  
Élményszükséglet

frontális be-
mutatás, báb-
játék

melléklet 
(csörgődob), 
bolond báb 

II/6. Szituációs játékok: „Csak tessék, tessék..., csak folyvást, folyvást!”

 Alkudozás, vásárlás a kialakított 
standok közt úgy, hogy a stan-
dok árusai egymást követően 
kínálják a portékáikat, mi pedig 
a többiekkel vándorolunk egyik-
től a másikig mint vevők (így 
mindenki kipróbálhatja magát 
akár eladóként és vevőként is!)

Produktív  
beszédképességek

egyéni/páros 
/kiscsoportos 
szituációs 
játék

petákok
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZ-

TENDŐ KÉSZSÉ-
GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

 a – a láda bábjaival
Bábozás gyakoroltatásához célszerű 
választani

Produktív  
beszédképességek

egyéni/páros 
/kiscsoportos 
szituációs 
játék

ládabéli bá-
bok

 b – a saját készítésű (tátogó) bábo-
kat is felhasználva 
Bábozás gyakoroltatásához célszerű 
választani

Produktív beszéd-
képességek

egyéni/páros 
/kiscsoportos 
szituációs 
játék

saját készí-
tésű (tátogó) 
bábok

 c – bábok nélkül
Javasolt nagyobb mozgásigényű, 
beszédet és mozgást jól kapcsoló 
gyerekeknek           (15 perc)

Produktív beszéd-
képességek

egyéni/páros 
/kiscsoportos 
szituációs 
játék

II/7. Újabb játékok – avagy: …mi van még a piacon?

A


„Betűvásár” (vásárlás  adott kez-
dőbetűvel) 
Célcsoport: gyengébb beszédképessé-
gű, kevésbé fantáziadús gyerekeknek

Logikai képesség egyéni felfe-
dezés

melléklet

B


„Elveszett áruk”… – megszólalnak 
a tárgyak (tárgyjáték)
Célcsoport: jó beszédképessé-
gű, fantáziadús gyerekeknek                                            
(10 perc)

Eredetiség
Önkifejezés

egyéni tárgy-
játék

„elveszett 
áruk”

melléklet

II/8. Mozgásos játék a „csúcson”: …elszabadultak az állatok!

Fogócska a lezárás elősegítéséhez              
(5 perc)

Mozgásszükséglet csoportos 
játék

melléklet

III. HANGULATI LEVEZETÉS

III/1. Rendrakás játékkal: …Bezár a bazár – végkiárusítás!

Kitrákotty c. mesével az áruk „fel-
vásárlása”, a „maradék” zsákba/ 
batyuba, ezek „táncoltatása”:
– az ószeresnek 
– a szegényeknek                                       
(5 perc)

Kapcsolatfelvétel 
viszonzása
Empátia

frontális éne-
kes bábjáték, 
egyéni bemu-
tatás

maradék 
„áruk”

melléklet, 
zsákok (ba-
tyunak való 
pokróc vagy 
anyag)

III/2. Ládazáró ceremónia

Minden visszakerül(t) a ládá-
ba, még akár a zsivajgás is…                
(1 perc)

Együttműködés frontális



7. VÁSÁR A TÉREN 105

MELLÉKLETEK

I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

I/3. 

Vers, melyből kiderül…

Weöres Sándor: 
PLETYKÁZÓ ASSZONYOK

Juli néni, Kati néni  Bárki inge, rokolyája
– letye-petye-lepetye! –  – letye-petye-lepetye! –
üldögélnek a sarokba,  lyukat vágnak közepébe,
jár a nyelvük, mint a rokka kitűzik a ház elébe
– letye-petye-lepetye! –  – letye-petye-lepetye! –

I/4. 

Helyesejtési gyakorlatok: „Letye-petye-lepetye…”

– Légzőgyakorlat:

„Mindenki feküdjön le a földre. Lazítsuk el a kezünket, lábunkat, arcunkat. 
Egyik kezünket tegyük a hasunkra, a másikat pedig a mellkasunkra. Fi-
gyeljük meg, hogyan emelkedik és süllyed a mellkasunk és a hasunk. 
(A megfigyelés kb. fél percig tartson!) 
Az ajkakat nyissuk egy kicsit ki. Figyeljük meg, hogy a levegő kiáramlása 
után nincs is szükség a levegő beszívására, hiszen az szépen beáramlik a 
tüdőnkbe. (Fél perc.) 

Képzeljük el, hogy egy tó vizén ringatózunk egy csónakban. Amikor ki-
engedjük a levegőt, lefelé visz a hullám, amikor beáramlik a levegő, felfelé 
emel a hullám. Csendesen figyeljük a légvételünk hullámzását! (Fél perc.) 

Jó mélyen engedjük beáramlani a levegőt, egészen a víz alá, s jó mélyen 
engedjük ki a levegőt egészen a levegőbe. (Fél perc.) 

Ahogy hullámzik a víz, lassan a part felé sodródunk és kiérünk.” 

– „Add tovább egy szuszra!” (hangstaféta):

Két csapat áll vonalban egymással szemben. A tanító jelzésére az első já-
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tékosok elkezdik például az Á-t hangoztatni, ameddig bírják. Amelyiknek 
fogytán a levegője, megböki a szomszédját, aki folytatja a hangadást úgy, 
hogy megszakítás ne legyen. Az a csapat győz, aki tovább bírja szusszal. 
Célszerű a két csapatnak két különböző, jól megkülönböztethető hangot 
választania, így is nagy figyelmet igényel a játékvezetőtől.

– „...Jár a nyelvünk, mint a rokka...” (nyelvgyötrők):

Például:
Mit sütsz, kis szűcs? Tán sós húst sütsz, kis szűcs?
Kilenc öles köles kazal.
Egy meggymag meg még egy meggymag.
Törpe bögre, görbe bögre.

I/5. feladathoz: 

Mozgásos játék tempóváltással: „...Lábunk is jár, mint a motolla”

Az ismert versikéket, dalokat tempóváltással játsszuk – mozogjuk: a tanító 
ritmustapssal (csörgődobbal) irányítja a tempóváltást. Célszerű lelassítással 
befejezni a játékot – egészen a mozdulatlanságig.
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a 

Ismert verssel-dallal, például:

– Sétálunk, sétálunk... (l. 1.modul)
– Készen áll már a híd... (l. 4.modul)

b)  

Lassan jár a csiga-biga
táskájában eleség.
Várja otthon lánya-fia,
csiga-biga feleség.
Gyorsan jár a csiga-biga,
táskájában eleség.
Várja otthon lánya-fia,
csiga-biga feleség.

II. Új tartalom feldolgozása

II/1. 

Új téma bevezetése verssel…

Weöres Sándor: 
CSIMPILIMPI HOVA MÉSZ?

Éc     Besuttyantam a sátorba,
Péc     állt feltűrve Bábos Dorka,
Kapuléc    benn a pocok táncot ropott,
Csimpilimpi hova mész?  Bábos Dorka sivalkodott,
Pockot viszek a vásárra,  árus-polc mögébe bujt,
egy peták az ára.   mézes huszár legurult,
      uccu neki, fuss!
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II/2. feladathoz: 

Szókincsbővítés különféle ügyességi játékokkal:

– Találós kérdések: 

Melyik sárban jár sok ember? (vásárban)
Milyen fa van legtöbb a vásárban? (kofa)
Mit vesz az ember legtöbbet a piacon? (lélegzetet)
Felültem zörgődre, elmentem zajgódra... (szekérrel a vásárba)

– Tárgyak a bolond zsákjából (javaslat):  

Elsősorban  olyan tárgyakat érdemes bekészíteni, amelyeket majd a vásár 
kialakításánál használni tudunk (pl. zöldség, gyümölcs, pékáru, mézesbáb, 
ruha, cipő, hangszer...). Higiéniás szempontból az élelmiszereket elkülönít-
ve (zsák a zsákban ... vagy kosárban) tartsuk.

a 

Tárgyak felismerése érzékelő játékokkal (a játékot vezethetjük a bolondbáb-
bal is):

A) Tapogatással: kérdésekkel segítsük a „tapogató” gyereket, például:
– milyen lehet a formája? (gömbölyű, hosszúkás, hegyes stb.),
– milyennek érzed a felületét? (sima, érdes, puha stb.).

B) Ízleléssel: instrukciókkal segítsük az „ízlelőt”, például:
– forgasd a szádban!
– figyeld meg, milyen érzés elharapni! 
– őröld a fogaiddal!
– próbáld meghatározni, milyen az íze (édes, sós, savanyú stb.)!
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b 

Tárgyak felismerése leírás, körülírás alapján:

A tanító/báb kézbe vesz egy tárgyat (úgy, hogy a gyerekek ne lássák), s a 
tulajdonságait leírva-körülírva arra ösztönzi a gyerekeket, hogy próbálják 
meg kitalálni, mi lehet a kezében. Nehezítés: jó megfigyelőképességű, gaz-
dag szókincsű gyerek is megpróbálhatja a leírást.

c 

Hiányos versikék/Melyik szó illik a versbe?

– Zöldség-gyümölcs:

Olcsó az ____________,
Itt van halomba.
Aki veszi, meg is eszi,
Olcsó az ___________!
 (Választható szavak: gomba/alma/ananász)

A mi kertünkben
olyan a _____________
bármelyik kert díszére válna!
Éjjel, amikor kúsznak az árnyak,
egymáshoz hajolnak az ágak.
 (Választható szavak: málna/bálna/kártya)

– Ruha-cipő:

Van-e ___________ eladó,
Hóba-sárba mindig jó?
Van kis ___________ eladó, szép varrás a szárán,
Hogyha ilyet hordanék, bizony sose bánnám.
 (Választható szavak: bőrönd/csizma/korcsolya)

Van-e _____________ eladó,
Szélbe-fagyba mindig jó?
Van kis _____________ eladó, szép hímzés a vállán,
Hogyha ilyet hordanék, bizony sose bánnám.
 (Választható szavak: ködmön/szandál/sapka)
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Van-e _____________ eladó,
Tarka-barka suhogó?
A derékra simuló, télbe, nyárba jó?
Nincsen ________________ vehető, csak egy régi lepedő,
Ráncos, rojtos, repedő, üsse meg a kő!
 (Választható szavak: öv/zokni/szoknya)

– Pékáru:

Reggel süt a pék, süt a pék
gezemice-_______________,
rakodó nagyanyó
beveti a vánkost.
 (Választható szavak: pogácsát/lángost/kiflit)

– Hangszerek:

Kis ______________ vegyenek,
Pirosat, fehéret,
Lilát, sárgát, kéket!
 (Választható szavak: trombitát/macskát/kolbászt)

Cini-cini, muzsika,
táncol a kis Zsuzsika.
Jobbra dűl meg balra dűl,
tücsök koma ______________
 (Választható szavak: sípol/dobol/hegedül)

– Mézesbáb: pl.:

________________ vegyenek,
Tükrös-szivet, szépet!
 (Választható szavak: térdkalácsot/mézesbábot/bábot)

vagy idézet a Csimpilimpiből... („…______________legurult…”)
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II/3. 

A vásártér kialakítása

– A standok kialakításához:

a)  Színes anyagokkal letakart asztalokból, padokból: értelemszerűen – ahány 
árucsoport, annyi asztal szükséges…

b)  Hullámpapírból: vágjunk annyi (kb. 150 centis, karszélességű) darabot, 
ahány standra lesz szükség. Mivel a (hosszanti csíkos) hullámpapír pont 
embermagasságú, már csak egy akkora ablakot kell vágni rajta, amekko-
rán az árus báb/gyerek kibújva kínálhatja a portékáját. Kissé behajlítva 
önmagában is megáll mint paraván, de célszerűbb egy-egy asztal szélére 
erősíteni úgy, hogy az asztalra az árut ki lehessen tenni: így az asztal 
mögé erősített ablakos paraván szolgálja céljainkat… Esetleg színesítsük, 
ha van idő rá (pl. festéssel, melyhez jó vastag ecset célszerű).

c)  Cégér készítése az egyes standokhoz: miután röviden felidéztük/elmond-
tuk, hogy a cégérek mi célt szolgált(n)ak, már csak a fantáziájukon és 
ügyességükön múlik, hogy hullámpapírból vagy rajzlapból milyeneket 
rittyentenek… Ha van idő rá, színesítsék!

– Zenehallgatáshoz: Saint-Saens: Az állatok farsangja, Devecseri–Bródy: Ál-
latkerti útmutató; javaslat: Ketelbey: Perzsa vásár

II/4. 

A vásári hangulat, alkudozás feltételeinek megteremtése

a) Beszédgyakorlattal: „Így beszélek – úgy beszélek!”
A gyerekek körben állnak/ülnek, a tanító beszédét utánozzák utánmondás-
sal, egyszerre, például:
– tempó: lassan beszélek... gyorsan beszélek... még gyorsabban beszélek...
– hangerő: suttogva beszélek... halkan beszélek... hangosan beszélek...
–  hangszín, érzelmek: fáradtan beszélek... vidáman beszélek… mérgesen 

beszélek…
– hangzavar, zsivajgás:… összevissza beszélek!
Fontos, hogy minden esetben maradjunk az érthetőség határain belül.
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b) Szituációs játékkal: „Trallala...” 
Frissítő hatású, erős koncentrációs gyakorlat. A szituáció: alkudozás egy 
árura. Mímes párbeszéd egy szóval: a gyerekek csak „trallalával” kommu-
nikálhatnak. Fontos, hogy tudják, a közönség akkor fogja megérteni a pár-
beszédet, ha gesztusaik, hangszínük, hanglejtésük kifejező. Segíthetünk 
rövid instrukciókkal, például:
– Veszekedjetek – nem tudtok megegyezni!
– Légy elégedetlen, pökhendi, szemtelen, könyörgő!... stb.

c) Tárgyjátékkal: „Engem vegyetek!”
A tárgyak (mint bábok) kínálják magukat: a gyerekek feladata a tárgyak 
életre keltése beleélő, kifejező mozgatással, meggyőző rábeszéléssel.

II/5. 

A vásár megnyitása verssel…

Gyárfás Endre: 
VÁSÁR

Jöjj csak, lásd már:
itt a vásár!
Nem ám akármilyen vásár.
Bizony mondom,
Van itt minden:
gabona, gyapjú, bor, bőr, borjú,
szalonna, faggyú, pontykopoltyú,
malomkeréknyi sajt, tele lyukkal,
szekerek égre meresztett rúddal,
csizma és posztó, fazék és hordó,
kések, villák, kanalak,
cérnák, spárgák, fonalak,
egyezkedők, ügyeskedők,
pereskedők, kereskedők,
kukorica meg édes málé,
görög mazsola, török kávé,
angol szövet, lengyel gyolcs,
láda, lóca, téka, polc,
lacikonyhákon kolbász serceg,
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tíz ujját nyalja koldus, herceg,
serpenyős porcogók,
porhanyós perecek,
babosok, bábosok, kosarak, rekeszek,
kefehajú kofa így harsog:
– Almát tessék, narancsot!
Szörp és szirup, szóda, szikvíz...
Meg ne hűtsd a torkod, bikfic!
megugrik egy malac,
csizmák közt mászkál,
mindenki kergeti,
szétfut a vásár,
jöjj ide, lásd már:
oda a vásár!

II/7. 

Újabb játékok – avagy: …Mi van még a piacon?

A „Betűvásár” 

A saját készítésű betűkártyákból minden gyerek húz egyet, s a rajta szerep-
lő betűvel mint kezdőbetűvel keressen – vásároljon tárgyakat. Például: k 
– krumpli, körte, kifli, kesztyű stb. Most nem lesz eladó, a petákot a „becsü-
letkasszába” tesszük (az asztalra). Ellenőrzésnél segít a betű megnevezése, 
hangoztatása a tárgyak bemutatása előtt. (Kártyák híján súghatjuk is a be-
tűket!)

B „Elveszett áruk” 

Észrevétlenül összegyűjtünk a teremből néhány tárgyat (pl. amíg a gyere-
kek festenek, bábot készítenek). A gyerekeknek a tárgyak szerepében kell 
megszólalniuk. Gondolkozzanak el azon, mit „érezhettek” ezek a tárgyak, 
amikor elvesztették, otthagyták őket, hogy történhetett az eset... Segíthe-
tünk  kötött mondatkezdéssel, például:
– Akkor döbbentem rá, hogy egyedül maradtam, amikor...
– Amikor leestem a földre...
– Akkor féltem a legjobban... Stb.
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II/8. feladathoz: 

Mozgásos játék a „csúcson”:… Elszabadultak az állatok!

Emlékeztessük a gyerekeket a vásáros vers végére: 
„...megugrik egy malac,
 csizmák közt mászkál,
 mindenki kergeti,
 szétfut a vásár...”
A többi állat is elszabadult... A fogó a gazda, neki kell „összegyűjteni”, meg-
fogni az állatait (társait). A többiek csak állatként mozoghatnak! Az sem baj, 
ha a játék hevében „összedől” a vásár, hiszen a következő játékkal rendet 
teremtünk. Ám a maguk és egymás testi épségére vigyázniuk kell!

III. Hangulati levezetés

III/1. 

Rendrakás játékkal…

KITRÁKOTTY – MESE
Én elmentem a vásárba fél pénzzel,
tyúkot vettem a vásárba fél pénzzel.
Tyúkom mondja: kot, kot, kot!
Kárikittyom, édes tyúkom, mégis van egy fél pénzem!

Én elmentem a vásárba fél pénzzel,
Libát, cipőt, kekszet…stb. vettem a vásárba fél pénzzel.
Libám, cipőm, kekszem stb. mondja: gá, gá, gá,... kip, kop, kop ... rip, rop, 
rop! stb.
…Elfogyott a fél pénzem!
(Hogy ne nyúljon hosszúra, mindent csak egyszer mondjunk, majd tegyük 
helyre. Ha nagyon sok tárgy/báb maradt, soroljuk fel egy szuszra, a tárgyat 
/bábot tartó gyerekek pedig válaszoljanak egyszerre… Ez is jó móka ám!)
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A felkészüléshez ajánlott művek: 

Ismeretterjesztő és szépirodalom:
Weöres Sándor: Rongyszőnyeg

Zene:
Ketelbey: Perzsa vásár
Halász Judit: Meseváros 

Kép, ábra:
Brueghel-képek

Film:
Doktor Minorka Vidor nagy napja
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FELHASZNÁLT IRODALOM, ZENE, KÉP: 

Weöres Sándor: Pletykázó asszonyok. Bauer Gabriella: Gyermekirodalmi szöveg-
gyűjtemény. Szakközépiskolai tankönyvek, Tankönyvkiadó, Budapest, 
1987  

Weöres Sándor: Csimpilimpi, hova mész? Bauer Gabriella: Gyermekirodalmi szö-
veggyűjtemény. Szakközépiskolai tankönyvek, Tankönyvkiadó, Budapest, 
1987

Weöres Sándor: Vásár (almaárus, trombitaárus, mézesbábos, csizma-, köd-
mönárus)

Weöres Sándor: „…reggel süt a pék…”; Szoknyaárus. Montágh Imre: Tiszta be-
széd. Beszédtechnikai gyakorlatok, Múzsák, Budapest 

Bródy János: A mi kertünkben. (Halász Judit lemezén)
Gyárfás Endre: Vásár. Gyárfás Endre: Tücsökkaland, Móra Ferenc Könyvki-

adó, Budapest, 1984
Nyelvgyötrők: Találós kérdések. Válogatta: Varga Ferencné: Sző, fon, nem ta-

kács. Mi az?  Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1975
Mondóka–népköltés: Cini-cini muzsika. Bauer Gabriella: Gyermekirodalmi szö-

veggyűjtemény. Szakközépiskolai tankönyvek, Tankönyvkiadó, Budapest, 
1987

Gryllus Vilmos: Csiga-nóta 
Kitrákotty-mese 
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Játék,
amelyben egy különleges ünnepségbe csöppenünk, életre 

kelt cipőkkel játszhatunk…

 KÉSZÍTETTE: LÁNG RITA
  FARKAS SZILVIA
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MODULLEÍRÁS

A MODUL CÉLJA Tartalom és hangulat összefüggésének megláttatása a 
szöveg kapcsán
A meghívó műfajának megismertetése
A produktív szövegalkotás fejlesztése

IDŐKERET 90 perc (2 tanóra) 

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 6–7 év

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Énekes mondókák, gyermekdalok ismerete
Az állókép és a mímes játék munkaformák ismerete

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY Ritmushangszerek és/vagy ritmushangszerként alkal-
mas tárgyak használata
Botos báb mozgatása paraván mögött

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

Modulokhoz: 
A mesékbe vezetõ út: a vár lakóinak elkészítése botos 
bábbal
A vár lakói

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS FÓKU-
SZAI

Személyes kompetencia: Kreativitás

Kognitív kompetencia: Kommunikatív és gondolkodá-
si kompetencia képességei

Szociális kompetencia: Együttműködési képesség 

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).

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A foglalkozásban szükség esetén a II/4. feladat után érdemes/ajánlott szünetet tartani. 
Az óra bevezetésénél és az egyes játékok közötti átvezetéseknél ügyeljünk arra, hogy a tanári 
narráció izgalmas, figyelemfelkeltő, játékra ösztönző legyen! Használjunk gyakran ilyen ki-
fejezéseket: 
– Képzeljétek csak…
– Lenne-e kedvetek arra, hogy…
– Nem is hinnétek, mi történt…
– Most valami nagyon izgalmas következik…



8. ÜNNEPEK, SZOKÁSOK 119

A vers bábbal történő tanítói bemutatása az udvari bolond kesztyűsbábbal történjen. A gye-
rekek láthatják a báb helyes mozgatását, de a figyelmet itt még nem kell felhívni rá. Egyelőre 
paraván nélkül, motivációként használjuk.

Bár a modul címe: Hagyományok… – ebben a modulban nem ismert hagyományok tanítása 
történik, hanem egy új, csak erre a várra, a mi várunkra jellemző ünnepség, hagyomány 
kitalálása, megalkotása. A játék célja a produktív, az elvont gondolkodás, a képi látásmód 
fejlesztése, nem pedig egy hagyomány megtanítása, reprodukálása. Ebben a modulban a vár-
béli hagyományteremtéshez, ünnepséghez cipőkkel játszunk, azokat megfestve, beszéltetve 
találjuk ki saját ünnepségünket. Nagyon fontos, hogy ez az ünnepség, illetve a cipő mint 
öltözék nem kapcsolódik korhoz, stílushoz, nem célja a modulnak bármely kor öltözékének 
tanítása, bemutatása. Mesebeli várban vagyunk, mesebeli cipőnk bármilyen lehet és bármire 
képes, megszólalni, táncolni… A kisgyerekek ezt könnyen elképzelik és elfogadják!

Ahhoz, hogy az elképzelést megkönnyítsük a számukra, a tanító izgalmas, várakozáskeltő 
bevezetője a II/4. játék előtt nagyon fontos! Mondjuk el, hogy várunkban évről évre van egy 
nagyon különleges nap. Ezen a napon varázslatos dolog történik, megelevenednek, életre kel-
nek a várlakók cipői, és nagy ünnepséget tartanak, végre a maguk kedvére játszhatnak, tán-
colhatnak, és természetesen „vendégcipőket” is hívhatnak.   

Először készítsük el ezeket a cipőket, akik díszbe öltöznek erre a nagy napra, amit egy éve 
várnak. A cipők megfestését kezdhetjük azzal, hogy minden gyerek kitalálja magának, hogy 
az általa megfestett cipő vajon kié lehet a várba érkező vendégek  közül. Például: egy lovagé, 
a szomszéd vár királyáé vagy akár, mint a mesében, egy csillagszemű juhászé. Különleges 
alkalom, bárki jöhet!

Olyan csoportnál, ahol nehezebben megy az elvonatkoztatás, így, hogy figurához kötik, köny-
nyebb lesz a festés jellegét, a cipő jellemzőit kitalálni. Segíthetünk munka közben kérdésekkel: 
– Szerinted melyik szín illik egy királynőhöz? 
– Mit gondolsz, milyen foltok lehetnek a szakácsné cipőjén? 
– Milyen színektől, formáktól lesz vidám az udvari bolond cipője?… stb.

Az sem baj, ha többen ugyanazt a személyt választják!
Ha a cipőhöz személy kapcsolódik, könnyebb lesz a beszéltetés, a bemutatkozás is.
Ha a csoportnak nincs szüksége arra, hogy ennyire „személyes” legyen a  játék, természete-

sen nem muszáj szereplőt választani. 
A cipő tehát ebben a játékban eszköz csupán, nem a korról, a divatról akarunk vele tanítani, 

hanem eszköze a vizuális és nyelvi kreativitás fejlesztésének.

Érdekessé teszi a játékot és segít a kontextus elmélyítésében a várhoz vezető képzeletbeli út 
kitalálása és – a játék jellegéhez kapcsolódóan –  cipőtalpakkal történő megfestése. Egy gyors 
ecsetmozdulattal befesthető a cipőtalp, és nem kell arra törekedni, hogy a lenyomat tökéletes 
legyen. Arra viszont igen – és ez a csoportos együttműködést is fejleszti –, hogy az egymás 
után készített lenyomatok egymáshoz kapcsolódjanak, kanyaroghatnak, elágazások lehet-
nek – de a végeredmény bejárható út legyen. A cipők a bálba érkezhetnek ezen az úton, és az 
út végén történhet a köszönős játék is.

Ezen az órán tehát a cipőt mint bábot használjuk, megfestjük, beszéltetjük, életre keltjük, tán-
coltatjuk. Az elképzelés, elvonatkoztatás könnyen megy a gyerekeknek, a mozgatás, a techni-
ka kívánja a tanítói bemutatást.
A tárgyjátéknál a tárgyak megelevenítése előtt állapodjunk meg abban, hogy a tárgyunk me-
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lyik részét tekintjük a fejének (hol lesz pl. a szeme). Ettől kezdve ezt az irányt a bábmozgatás 
során végig tartsuk szem előtt. A cipők természetesen a legváltozatosabb módon mozoghat-
nak.

A cipőtáncoltatásnál először ki-ki a saját ötlete alapján játsszon a cipővel, majd szülessen 
egy közös alkotás, amelyben mindenki egyszerre mozgatja  a cipőt, először a földön síkban, 
majd a levegőben. Ne használjunk paravánt, hiszen a levegőben vagy az asztalon történő 
táncoltatás során sokkal kifejezőbb, finomabb, viccesebb, sőt abszurdabb mozdulatokat lehet 
kitalálni.

Előzetes feladat: Kérjük meg a gyerekeket, hogy hozzanak erre az órára egy régi, kinőtt, le-
hetőleg vászoncipőt.

TÁMOGATÓRENDSZER
Gabnai Katalin: Drámajátékok. Marczibányi Téri Művelődési Központ, Budapest, 1993
Kaposi László (szerk.): Játékkönyv. Marczibányi Téri Művelődési Központ, Kerekasztal Színhá-

zi Nevelési Központ, Budapest, 1993
Kaposi László (szerk): Drámapedagógiai olvasókönyv. Marczibányi Téri Művelődési Központ, 

Magyar Drámapedagógiai Társaság, Budapest, 1995
Székely Andrea: Bábjáték. suliNova, Budapest, 2006
Szentirmai László: Nevelés kézzel-bábbal. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998

ÉRTÉKELÉS ☺
Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban: 
Értékelhetjük a dramatikus játékok során a játékbátorságot, a mimikát. Az önálló szövegal-
kotásnál mindenképpen térjünk ki a fantázia, a kifejezőkészség, illetve a spontán beszéd ér-
tékelésére. A párbeszédek megítélésénél fontos szempont lehet, hogy érzékeljük-e a monda-
nivaló, a hangulat és a báb mozgatásakor az összhangot és azt, hogy a párbeszéd megfelel-e  
a szituációnak.

A cipők festésénél az ötletességet, az egyedi megoldásokat emeljük ki, illetve segítsük a 
fantázia kibontakozását inkább kérdésekkel, mint tanáccsal!
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/1. Jöttem karikán… c. dal éneklése 

Énekeljük a dalt ritmuskísérettel
 (5 perc)

Zenei kreativitás frontális,
munkáltatás

ritmushang-
szerek vagy 
ritmizáláshoz 
alkalmas 
tárgyak

melléklet

I/2. Koncentrációs játék

Hétfőn én megyek tehozzád, kedden 
te jössz énhozzám… c. játék
(5 perc)

Reproduktív be-
szédképesség

frontális,
dráma

melléklet

I/3. Asszociációs játék 

Kinek milyen szó jut eszébe az 
ünnep hívószóról? Több kört is 
játszhatunk!
(3 perc)

Logikai képesség/ 
asszociáció

frontális,
dráma

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. „Meghívó” érkezik a várból – ládanyitási szertartás

Gazdag Erzsi: Vendégvárás c. 
versének tanítói bemutatása báb 
felhasználásával 
(5 perc)

Beszédértés-ké-
pesség/befogadás

frontális,
bemutatás

melléklet,
udvari bo-
lond kesz-
tyűsbáb

II/2.  Dramatikus játékok a vers értelmezéséhez versszakonként
(15 perc)

a A siető ember mozgásának bemutatása

 frontális,
dráma

melléklet

b Arcjáték: szomorúból vidám

 Nem nyelvi kom-
munikációs ké-
pesség

csoportos,
dráma

melléklet

c Kopogtató ritmus kitalálása

 Zenei kreativitás csoportos,
dráma

melléklet

d Találkozások eljátszása

 Együttélési képes-
ségek/kapcsolat-
kezelési képesség

páros,
dráma

melléklet
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

e Mímes játék tanári narrációra: világjárás

 Együttélési képes-
ségek

frontális,
dráma

melléklet

f A türelmes és türelmetlen várakozó ember bemutatása állóképben

 Nem nyelvi kom-
munikációs képes-
ségek

csoportos,
dráma

melléklet

II/3. Mit vigyünk az ünnepségre?

A „Ha elmegyek hozzád, viszek neked 
egy…” c. játék utánmondással
(5 perc)
A rövid távú memória fejlesztését 
igénylő csoportnak

Reproduktív be-
szédképesség

kiscsoportos 
vagy fron-
tális, 
dráma

melléklet

B „Ha elmegyek hozzád, viszek neked 
egy…” c. játék mutogatással
(5 perc)
Szóban már jól memorizáló, a nem 
verbális jelek létrehozásának gyakor-
lását igénylő csoportnak

Nem nyelvi kom-
munikációs ké-
pesség

kiscsoportos 
vagy fron-
tális,
dráma

melléklet

II/4. Cipőünnep-játék bevezetése: a cipők megfestése 

A Tanári narráció: a cipőünnep 
lényegének ismertetése, majd a 
cipő mint az ünnephez kapcsoló-
dó fontos tárgy díszítése egyéni 
motívumokkal, színekkel: díszí-
tés színes foltokkal
(15 perc)

Vizuális  
kreativitás

egyéni,
munkáltatás

a gyerekek 
által behozott 
régi cipők,
tempera, 
ecset, 
újságpapír

módszertani 
ajánlás

B A cipő mint az ünnephez kap-
csolódó fontos tárgy díszítése 
egyéni motívumokkal: figurális 
díszítés
(15 perc)
Ötletgazdag csoportnak

Lehetséges órabontás!

Vizuális  
kreativitás

egyéni,
munkáltatás

a gyerekek 
által behozott 
régi cipők,
tempera, 
ecset, 
újságpapír

módszertani 
ajánlás

II/5.  A várba vezető út elkészítése cipőtalplenyomattal

 Az ünnepség napján a várba 
vezető utat a vendégek számá-
ra kijelölik, nem is akárhogy, 
cipőtalpak lenyomata mutatja a 
helyes irányt.
Készítsük el a vendégek várba 
vezető különleges útját: befestett 
cipőtalp lenyomatával út készí-
tése
(10 perc)

Vizuális kreati-
vitás

frontális,
munkáltatás

csomagoló-
papír,
megfestett 
cipők,
ecset,
tempera

módszertani 
ajánlás
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/6. A cipők köszönnek

A A cipők mint bábok megszólalta-
tása, bábmozgatás. 
Mesékből és/vagy a minden-
napi életből ismert köszönési, 
köszöntési formák felidézése, 
elmondása.
(10 perc)
A szociális képességek fejlesztését 
igénylő csoportnak

Kapcsolatkezelési 
képesség

csoportos 
vagy fron-
tális,
báb

megfestett 
cipők

B


Köszöntő rigmusok alkotása, 
előadása a cipőbábokkal
(10 perc)
Kreatív szövegalkotás gyakorlását 
igénylő csoportnak

Produktív beszéd-
képesség

csoportos,
báb

megfestett 
cipők

II/7. Cipőbál –  a cipők tánca zenére

A cipők mint bábok mozgatása
(6 perc)

Kreativitás frontális vagy 
csoportos,
báb

megfestett 
cipők

kazetta vagy 
CD

II/8. Cipőemlékek elmondása

A Mindenki meséljen egy rövid 
történetet a cipő nevében!
Ha először játszunk ilyet, meg-
elégedhetünk kötött kezdésű 
mondatok befejezésével. Például:
Akkor voltam a legboldogabb, …
Akkor féltem a legjobban, …
Akkor voltam a legfáradtabb, …

Ha már ismerik a játékot, kérjük 
meg a játszókat, hogy rövid gon-
dolkodási idő után meséljenek 
el egy rövid történetet a cipő 
szerepében, az ő életéből. Segít-
hetünk a történet kitalálásában 
kérdésekkel, például: 
– Mi lehetett a legizgalmasabb 
/a legvidámabb/a legszomorúbb 
esemény a cipő életében?

(10 perc)
A szövegalkotás gyakorlását igénylő 
csoportnak

Produktív beszéd-
képesség

egyéni,
dráma
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

B Cipők találkozása, beszélgetése 
Bábszínházszerűen: alapmozgá-
sok gyakoroltatása.
Előtte szükség szerint ötletgyűj-
tés: miről beszélgethetnek a ci-
pők, mit kérdezhet egyik a má-
siktól, esetleg miről vitázhatnak?
(15 perc)
Jól improvizáló, önállóan játszani 
tudó csoportnak

Produktív beszéd-
képesség

csoportos 
vagy páros,
báb

megfestett 
cipők

III. HANGULATI LEVEZETÉS

III/1. „A cipőt fogd, hamar ide tedd elém…” c. játék

(5 perc) Együttműködési 
képesség/szabály-
követés

csoportos,
játék

megfestett 
cipők

melléklet

III/2. Kié a cipő?

Ismerjük fel saját cipőnket a tal-
páról, tapintással!
(10 perc)
Ládazárás: a cipők elhelyezése a 
ládában.

Összefüggés-keze-
lő képesség 

csoportos,
felfedezés

megfestett 
cipők

melléklet
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MELLÉKLETEK

I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

I/1. 

Énekeljük a dalt ritmuskísérettel!
Jöttem karikán, kicsi taligán c. dal szövege:

Jöttem karikán, kicsi taligán, három véka fülemüle énekel a fán.
Kordén kocogó taligakerék, három véka jó kívánat, áldjon meg az ég.

Dallama megtalálható Forrai Katalin: Ének az óvodában. 294. oldal. Zenemű 
Kiadó, Budapest, 1975

I/2. 

Koncentrációs játék

Hétfőn én megyek tehozzád, kedden te jössz énhozzám.
Szerdán én megyek tehozzád, csütörtökön te jössz énhozzám.
Pénteken én megyek tehozzád, szombaton te jössz énhozzám.
Vasárnap én megyek tehozzád.

Először mondjuk el a mondókát, és tanulják meg a gyerekek! Segítheti a 
memorizálást, ha az én szónál magukra, a te szónál társukra mutatnak.
Ha megtanulták a szöveget, amely a hét napjainak rögzítését is segíti, akkor 
mondjuk el egy levegővétellel!
A játékot körben állva játsszuk.
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II. Új tartalom feldolgozása

II/1. 

„Meghívó” érkezik a várból: ládanyitási szertartás

Gazdag Erzsi: 
VENDÉGVÁRÁS

Jöjj el hozzám hétfőn,
De ne gyere későn!

Jöjj el hozzám kedden!
Hadd nőjön a kedvem!

Jöjj el hozzám szerdán, 
kopogtass a meggyfán!

Csütörtökön jönnél,
Tán még itthon lelnél.

Pénteken a kedvem 
Szétgurul a kertben.

Szombaton, barátom,
a világot járom.

Vasárnap, vasárnap 
engemet is várnak.

II/2. a–f 

Dramatikus játékok 
 
Az alábbi játékok a vers egy-egy versszakához kapcsolódnak. Eljátszhat-
juk mindegyiket, de a csoportunkhoz alakítva válogathatunk közülük. Az 
egyes játékok megkezdése előtt mondjuk el a kapcsolódó versszakot.

a)  Mutassák meg a gyerekek, hogy megy az, aki késésben van. Szándékosan 
nem a siet szóval adjuk fel a játékot! Egyenként vagy egész csoportban is 
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játszhatjuk. A játék végén röviden beszéljük meg az azonosságokat.
b)  Csak az arcokkal játszunk. Hogyan látszik valakinek az arcán, ha nő a 

kedve? Szomorú arckifejezésből a közömbösön keresztül váltsuk át jó-
kedvűre. 

c)  Találjon ki mindenki egy rövid, ismételhető ritmust a kopogtatáshoz. Eh-
hez a játékhoz ne használjunk hangszert, csak padon, földön, combon, 
tenyérrel, ujjheggyel történjen a ritmizálás.

d)  Játsszunk el párban néhány találkozást! A találkozáshoz hozzátartozik 
egy köszöntés és egy gesztus, érintés is. Segítsünk a gyerekeknek a szitu-
áció felvázolásával árnyalni a különféle találkozásokat, hogy megfigyel-
tethessük a különbséget. Például: olyanok találkoznak, akik rég nem lát-
ták egymást, és nagyon várták a találkozást. Olyanok találkoznak, akik 
alig ismerik egymást. Olyanok találkoznak, akik egyáltalán nem örülnek 
ennek…

e)  A mímes játék lényege, hogy az eseményeket szavak nélkül, mozdulatok-
kal játsszuk el. 

     A tanári narrációra történő közös cselekvés során egy történetet mesél  
a tanító, amit a gyerekek játéka kísér, reprodukálják az elhangzottakat.  
A vershez kapcsolódóan kezdődhet így a történet:  Egy szép napon, mi-
kor felébredtem (a gyerekek ébredést játszanak), elhatároztam, hogy el-
megyek világot látni. Becsomagoltam a hátizsákomat (a gyerekek csoma-
golnak), elbúcsúztam és elindultam. Siettem, hogy mielőbb találkozzam 
valakivel. Nagyon meleg volt, izzadt a homlokom, megtöröltem…

     Ennél a játéknál ügyelni kell arra, hogy sok eljátszható cselekvés kerül-
jön a szövegbe, és hagyjunk a gyerekeknek időt arra, hogy el is játsszák 
ezeket!

f)  Az állókép (tabló, fotó) lényege, hogy elkészülte után nem beszél, nem 
mozog. 

     A türelmetlenül és a türelmesen várakozó emberről készült állóképben 
lényeges a testtartás, a gesztusok, illetve az arckifejezés is. Nem muszáj 
mindkét variációt mindenkinek eljátszania, lehet két csoportban is dol-
gozni. A játékot kövesse rövid megbeszélés.
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II/3. 

Mit vigyünk az ünnepségre?

A)  A „Ha elmegyek hozzád, viszek neked egy…” mondatkezdés után a ját-
szó megnevez egy tárgyat. A sorban utána következő megismétli ezt, 
majd mond egy másik tárgyat. Az utána következő az előző kettőt ismét-
li, majd hozzáteszi a sajátját… és így tovább, míg mindenki sorra nem ke-
rül. Hívjuk fel a játszók figyelmét, hogy arra a társukra nézzenek, akinek 
a tárgyát éppen mondják, mert az segítség lehet a számukra.

B)  A „Ha elmegyek hozzád, viszek neked egy…” mondatkezdés után a játszó 
mutogatással jelez egy tárgyat. A továbbiakban az előzőkben ismertetett 
szabály szerint járunk el. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a mutogatás 
ne legyen elnagyolt, mert akkor nehéz a felismerés és az utánzás is. A kör 
végén soroljuk el, hogy milyen tárgyakat mutogattunk.

III. Hangulati levezetés

III/1. 

„A cipőt fogd, hamar ide tedd elém!
Ugye szól, ki tudja, hol van az enyém!”

A mondóka szövegének és dallamának megtanulása után üljünk körbe. Min-
denki előtt ott a saját cipője, és a szöveg folyamatos, ritmikus ismétlése közben 
mindenki adja tovább a sajátját balra, majd jobbról elveszi a mellette ülőét. 
Ezután ezt is továbbadja balra, újat vesz el jobbról… – és így tovább. 
Célszerű kezdetben a ritmus és a mozgás begyakorlásáig lassú tempóban ját-
szani, később lehet gyorsítani. A játék végén ki-ki keresse meg a saját cipőjét!

III/2. 

Kié a cipő?

A tapintási érzék fejlesztését szolgáló játék. Először mindenki nyitott szem-
mel vizsgálja meg a cipője talpát. Tapintsa meg, érezze a mélyedéseket, íve-
ket. Tegye meg ugyanezt csukott szemmel is. Majd 4-5 fős csoportokban 
keverjük össze a cipőket, és mindenkinek a talp tapintása alapján kell kivá-
lasztania a saját cipőjét.



9. UDVARI ZENÉSZEK

Játék,
amelyben kiderül, hogy milyen nagy hatalmú  

eszköz a zene. Hát még akkor,  
ha a hangzó anyag igazi macskazene! 

Ritmus és hangzás egyszerre kél szárnyra,  
kreatív pedagógusirányítással,  

igyekvő gyermekkezek segítségével.  
Ismert mesék elevenednek meg  

a paraván mögött. 
De hiszen innen ez már szamárbőgés!

 KÉSZÍTETTE: LÁNG RITA
  KOVÁCS HEDVIG 
  SCHMIDT MAGDOLNA
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MODULLEÍRÁS

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA A művészet értékének megbecsülése, a képzelet fejlesz-
tése, belső képek szóbeli megfogalmazása, a zenei hallás 
fejlesztése, a zenéről és zenekarról, valamint a régi ko-
rok ruháiról szóló ismeretek

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 6–7 év

AJÁNLOTT IDŐKERET 90 perc (2 tanóra) 

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Improvizációs kedv és készség, rövid olvasott szöveg 
értése, kesztyűsbáb használata, párbeszédes bábjelenet 
létrehozása

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY Egyre biztosabb improvizáció, meseértés felolvasás 
után, eszközhasználat

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

Modulokhoz:
Ünnepek, szokások, Udvari zenészek, Mûvészek és 
bûvészek, Vándorok és kereskedõk

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS  
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: Kreativitás (vizuális, zenei)

Kognitív kompetencia: Befogadás, helyes ejtés, nem 
nyelvi kommunikációs képességek

Szociális kompetencia: Tolerancia, együttműködési ké-
pesség

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).

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

Mi legyen a Varázsládában?
• Hullámpapírvár vagy más technikával már előzőleg elkészült vár
• Étlapok
• Söröskupakok, szöggel átütve vagy más módon előre kilyukasztva
• Drót vagy hurkapálca ráragasztható fagyönggyel, ami lezárja, vagy spárga, amire a sörös-

kupakok felfűzhetők
• Apró kavicsok vagy szemes termések, WC-papírgurigák, a gurigák lezárásához papírko-

rong előre kivágva, csomagolópapír, ragasztó, cellux
• Olló, fogó (kúpos fogó), szög, kalapács
• Viseletekről szóló könyvek
• Bábok (árnyfigurák, esetleges díszletek kivágása, felpálcázása)
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Mesemondás
A két közismert mesét fel is olvashatjuk, de még jobb, ha feltekintünk a könyvből vagy akár 
a könyv kiiktatásával szemtől szembe mesélünk, mert bár az irodalmi szöveg veszíthet iro-
dalmiságából vagy patinájából, ám ugyanannyit nyerünk a meghitt előadásmóddal. Esetleg 
váltakozva élhetünk a mesemondással és a felolvasással.

Egyes fordulópontoknál felolvashatjuk a leghumorosabb részeket vagy az eljátszásra java-
solt párbeszédes jeleneteket.

TÁMÓGATÓRENDSZER
Bruno Bettelheim: A mese bűvölete. Gondolat Kiadó, Budapest, 1985
Domanovszky Endre: Korok ruhái. Corvina Kiadó, Budapest, 1979
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ÉRTÉKELÉS ☺
Értékelni kell a vacsoránál használt nyelvezetet, stílust, viselkedésformát a helyszínek szerint. 
Az éneklés után ejtsünk néhány szót a szövegmondásról, az érthetőségről, a ritmus tartásá-
ról, a dallam tisztaságáról.

Az árnyjáték során értékeljük és dicsérjük meg azokat, akik kötetlenül, logikus mondatfű-
zéssel beszéltek az előadás során, illetve jól választották meg a hangerőt.
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/1.  Hullámpapírvár felállítása

a

b
c

Bevonulás énekkel: Jöttem taligán 
c. dal
A cipőm fogd c. játék eljátszása
A Körbe-körbe járunk c. játék elját-
szása
(5 perc)

Konvertáló  
képesség
Zenei kreativitás
Szabálykövetés

egyéni,
dráma

Varázsláda melléklet

I/2. Ládanyitás

Ládanyitási szertartás Empátia frontális Varázsláda melléklet

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. Mi lehetne?

Mi lehetne? – játék Konvertáló  
képesség

frontális és 
egyéni

melléklet

II/2. Drámajáték

Vacsora a várúrnál
Felszolgálás, evés
Menükártya olvasása
Vacsora a kocsmában
Étlap olvasása. Ételválasztás 
Evés
(10 perc)

Olvasási képesség a kudarc 
elkerülése 
érdekében 
itt csak a leg-
jobb olvasók 
kerülhetnek 
helyzetbe

Varázsláda melléklet

II/3. Zenészek a várban

Zenészek a várúrnál
A hangszerek megszólaltatásá-
hoz szükséges mozgások után-
zása
Jacques Moderne: Reneszánsz tánc 
(10 perc)

Nem nyelvi kom-
munikációs képes-
ségek

frontális vagy 
kiscsoportos, 
amennyiben 
mindkét hely-
színt megva-
lósítjuk

melléklet CD,
CD-lejátszó 

II/4. Kézművesség

A Ritmushangszer készítése:
 söröskupakból csörgő
(15 perc)

Kreativitás frontális és 
egyéni

a gyerekek 
házi készle-
téből is be-
hozathatunk 
ritmushang-
szereket

melléklet, 
iskolai  
ritmushang-
szerek

B  Kavicsdob készítése Kreativitás frontális és 
egyéni
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/5. Verstanulás és beszédtechnikai gyakorlat

Tarbay Ede: Macskazene c. verse
– bemutatás
–  ritmizálás ritmushangszer 

kísérettel
(10 perc)

Befogadás
Reproduktív be-
szédképesség

frontális melléklet

II/6. Mesehallgatás, bábozás

A Mese: Brémai muzsikusok
• Elmesélés
(10 perc)
•  Rajzolás (a muzsikusok meg-

látják az ablakon keresztül a 
betyárokat)

(10 perc)
•  A betyárok ruhaviseletének 

tisztázása
(képzeletbeli öltözék)
(5 perc)
• Árnyjátékos megjelenítés
(15 perc)

Befogadás
Vizuális és nyelvi 
kreativitás
Félreproduktív 
beszédkészség

frontális

egyéni, de 
végezhetik 
csoportosan is

csoportos

otthoni szép 
ruhák, fa-
kardok, más 
korhű játék-
fegyverek 
gyűjtése

melléklet

B Mese: Furulyás Palkó
• Elmesélés
(5 perc)
•  Rajzolás (Palkó megnevetteti a 

királylányt)
(10 perc)
•  A szereplők ruhaviseletének 

tisztázása
(képzeletbeli öltözék)
(5 perc)
• Bábjátékos megjelenítés
(15 perc)

Befogadás
Vizuális és nyelvi 
kreativitás
Félreproduktív 
beszédkészség

frontális

egyéni, de 
végezhetik 
csoportosan is

csoportos

otthoni szép 
ruhák, fa-
kardok, más 
korhű játék-
fegyverek 
gyűjtése

melléklet

III. HANGULATI LEVEZETÉS

III/1. Zenehallgatás, játék

A Tarbay: Macskazene Ritmus frontális

B  Zenehallgatás: Bakfark lantzene Befogadás frontális CD,
CD-lejátszó

C  Játék: A cipőm fogd… Szabálykövetés frontális

III/2. Ládazárás

Ládazárási szertartás Empátia frontális melléklet
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MELLÉKLETEK

I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

I/1. A hullámpapírvárral a helyszín kijelölése 

A már ismert és/vagy új dal, játék hangulatának megteremtése

a
Jöttem karikán, kicsi taligán,
Három véka fülemüle énekel a fán.
Kordé kocogó, taligakerék,
Három véka jókívánság, áldjon meg az ég.

A Jöttem taligán kezdetű dallal, kézfogásos kígyójárással, egyenletes léptek-
kel bevonulhatunk a játék színterére.

b
„A cipőt fogd, hamar ide tedd elém.
Ugye szól, ki tudja, hol van az enyém!”

A mondóka szövegének és dallamának megtanulása után üljünk körbe. Min-
denki előtt ott a saját cipője, és a szöveg folyamatos, ritmikus ismétlése köz-
ben a sajátját balra adja mindenki tovább, majd jobbról elveszi a mellette ülő-
ét. Ezután ezt is továbbadja balra, és újat vesz el jobbról… és így tovább.
Célszerű kezdetben a ritmus és a mozgás begyakorlásáig lassú tempóban ját-
szani, később lehet gyorsítani. A játék végén ki-ki keresse meg a saját cipőjét!

c
Körbe-körbe járunk, azután megállunk,
Hármat ugrunk, hopp, hopp hopp, dobbantunk is, kopp, kopp kopp.

Körbe-körbe járunk, azután megállunk,
Jobbra, balra fordulunk, jókedvűen tapsolunk.

Körbe-körbe járunk, azután megállunk,
Kezet nyújtunk, búcsúzunk, azután elindulunk.

A játék értelemszerűen körtánc, törekedjünk a lendületes mozgásra indián-
szökelléssel.



9. UDVARI ZENÉSZEK 135

A megjelölt helyen csípőre tett kézzel ugrunk, majd egy lábbal dobban-
tunk, törzsforgatással mozgunk, tapsolunk.

A harmadik versszak megjelölt részénél a körben állók jobb és bal szom-
szédjukkal kezet szorítanak, majd integetve mindenki gyorsan új helyet ke-
res magának. Aztán kezdődhet újra a játék.

Aki a ráhangolódás folyamán a Körbe-körbe járunk játékot választja, annak 
érdemes kihasználni a kézfogás szabályainak betartatását, miszerint egy-
más szemébe nézünk, és se nem lagymatagon, se nem úgy, hogy fájjon, 
megszorítjuk egymás kezét.

Bármelyik játékot választjuk, igyekezzünk a közös mozgást összerendezni. 
(A közös mozgás szépsége örömmel fogja eltölteni a gyerekeket.) Akinek ez 
nem sikerül, az se kapjon negatív visszajelzést!

I/2. Ládanyitási szertartás 

Csiribú, csiribá,
Láda, tárulj!

II. Új tartalom feldolgozása

II/1. Mi lehetne? – játék (Előkészíti az óra egy későbbi játékát) 

Egy anyagdarabot veszünk elő a Varázsládából. Találjuk ki és mutassuk 
meg, hogy mi lehetne ez az anyag. Minél távolabbi asszociációkra és sokol-
dalú megközelítésre biztassuk a gyerekeket! Például: egy piros anyag lehet: 
tűz, turbán, varázsszőnyeg, palást, takaró. Egy fehér anyag lehet: fátyol, sál, 
terítő, gipsz a kézen…
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II/2.  

A vacsora térszervezése
• Terített asztal(ok) helyének kijelölése, a gyerekek leültetése
• Étlapok, menükártyák kiosztása
•  A pincér, illetve a várúr mint vendéglátó szerepének kiosztása (Az ét-

kezésnél hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a középkori várban nem volt 
evőeszköz, bizonyos ételeket – paprika, paradicsom, kukorica, csokoládé 
stb. – nem ismerhettek, jobb helyeken vizes tálban meríthették meg zsíros 
kezüket, textil törlőkendőket adtak. Az étkezés a mai szemmel elég bar-
bár módon – evőeszköz nélkül, kézzel – zajlott. Ezt rögtönözzük!)

•  A vendég és a pincér szerepe itt váltakozhat. Mindkét szerepben minden-
ki kipróbálhatja magát („Sürgő csoport, száz szolga hord” … Arany János: 
A walesi bárdok)

II/3. Asztali zene 

 http://www.cchr.ro/jud/turism/media/r2-08.jpg
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Holbein: Ambassadors

http://www.kil.hu/keptar_elemei2/keptar073.html

Frans Floris(1561)

 http://www.kil.hu/keptar_elemei2/keptar073.html
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http://www.tabulatura.hu/sokvonos.jpg

• A „zenészek” érkeztetése
• Képek mutatása
• A „hangszerek” kiosztása
• A „zenekar” megszólaltatása – CD
• Láthatatlan hangszerek
•  A gyerekek a zenére figyelve úgy mozognak, mintha valóban zeneszer-

szám lenne a kezükben

A zenélést imitáló játékot azzal lehetne érdekesebbé tenni, hogy van kar-
mester is, akinek az intésére megáll, illetve újraindul a „zenélés”, mozgás-
stop van tehát. Lehet a mímes játékot lassítással, azaz a mozdulatok elnyúj-
tásával és gyorsítással (nem kapkodással), amely a mozdulatok elnagyolá-
sával jár, játékosabbá tenni. Ez mindenképpen nehezítés, mivel mindkettő 
nehezen megy a kisgyereknek, mert vagy nincs türelme eléggé lelassulni és 
a mozgás minden pillanatát megmutatni, vagy kapkod, és ezáltal felismer-
hetetlenné válik a mozdulat.
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II/4. Kézművesség 

Hogyan készülnek a ritmushangszerek?

•  A drótot meghajlítjuk a kúpos fogóval, és egy hurkot készítünk belőle kb. 
1 cm átmérővel. Felfűzünk 8-10 db szöggel, kalapáccsal előre kilyukasz-
tott söröskupakot, és a végén egy újabb hurokkal lezárjuk.

•  Lazább huzalra vagy spárgára felfűzve csomóval vagy összetekeréssel kör-
körös csörgőt is készíthetünk. Ha van nagyméretű fagyöngy, akkor a hurka-
pálcára felfűzve, ráragasztott gyönggyel lezárva nagyon szép hangszert ké-
szíthetünk, de ügyelni kell arra, hogy erős legyen a pálca, nehogy eltörjön.

•  A WC-papírgurigát keménypapír koronggal, cellux segítségével az egyik 
végén lezárjuk. Ebbe beleteszünk kb. 20 db apró kavicsot, babot vagy más 
szemes termést. Zárjuk le egy másik papírkoronggal. Ezután több helyen 
folyékony ragasztóval meg papírral (pl. reklámújság) borítsuk be az egé-
szet. Válasszuk ki a legmegfelelőbb méretet, hogy minél kevesebb gyűrő-
dés legyen rajta, mert az elnyeli a hangot. Az így készült hangszer lassan 
mozgatva az eső hangját is utánozza. 

•  A ritmushangszerek alkalmazásánál előnyt élvezhetnek a roma szárma-
zású tanulók. Megkérhetjük őket, hogy a számukra ismerős „ritmushang-
szereket” mutassák be: pl. kanalak, vizeskanna.

II/5. Verstanulás és beszédtechnikai gyakorlat 
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A kisiskolások verstanulásánál célravezető eszköz a mozgáskíséret. Tarbay 
Ede versének megtanulásához a gyűjtemények címszó alatt közölt vershez 
soronként közöltem a mozgást.

Beszédtechnikai gyakorlat: Hangszínek 
Miközben a verset mondjuk, a kezünkkel utánozzuk a „hangszerek” moz-
gását!
Használjuk ki a versből adódó hangszínváltási módokat! Utánozzuk a he-
gedű, síp, dob, varjú hangját!

II/6. Mesehallgatás, bábozás 

A) A BRÉMAI MUZSIKUSOK

Egy embernek volt egyszer egy szamara. Hosszú évek óta hordta már sze-
gény jószág a malomba a zsákokat, fogyton-fogyott az ereje, egyre kevesebb 
hasznát lehetett venni.

– Minek abrakoljak tovább ilyen semmire való állatot? – gondolta a gaz-
dája, és elhatározta, hogy lebunkózza.

A szamár azonban megneszelte, hogy valami készül ellene. Egy óvatlan 
pillanatban megszökött, és elindult Bréma felé. Úgy tervezte, majd ott beáll 
városi muzsikusnak.

Amint ment, mendegélt, egyszer csak meglátott egy vadászkutyát. Ott 
hevert szegény az úton a porban, és lihegett, mintha halálra loholta volna 
magát.

– Mi a baj, Fogdmeg, miért lihegsz úgy? – kérdezte a szamár. – Hagyd el 
– nyögte búsan a kutya –, öreg vagyok, napról napra gyengülök, vadászni 
sem tudok már! A gazdám agyon akart ütni, alig tudtam egérutat nyerni. 
Az irhámat megmentettem ugyan, de ilyen vén fejjel ugyan mihez kezdjek, 
ugyan miből éljek?

– Tudod, mit? – mondta a szamár. – Én Brémába tartok, ott felcsapok vá-
rosi muzsikusnak. Gyere velem, szegődjél be te is a zenekarba. Én majd a 
lantot pengetem, te meg dobolsz hozzá.

A kutya elfogadta az ajánlatot, és most már kettesben mentek tovább. Egy-
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szer csak szimatolni kezdett az öreg vadászeb: egy macska ült nem mesz- 
sze tőlük az út szélén, girhesen, búsan, akár a hét szűk esztendő.

– Mit keseregsz, Bajszos? – érdeklődött a szamár. 
– Kinek van jó kedve, ha egyszer a nyakán a kötél? – felelte a macska. 

– Megvénültem, a fogaim kicsorbultak, jobb szeretek már a kályha mö-
gött dorombolni, mint egereket hajkurászni. De az emberek hálátlanok: a 
gazd’asszonyom vízbe akart fojtani, hogy ne kelljen tovább etetnie. Nagy 
nehezen eliszkoltam; hanem aztán most légy okos, pajtás: mihez kezdjek, 
miből éljek?

– Gyere velünk Brémába muzsikusnak! Te úgyis jól értesz az éjjeli zené-
hez, hasznodat vehetjük a zenekarban.

A macskának tetszett a tanács, és velük tartott. Útjuk éppen egy major 
mellett vitt el. Az udvar kerítésén egy kakas ült, és torkaszakadtából rikol-
tozott.

– Hát téged mi lelt? – kérdezte a szamár. – Mit rikoltasz olyan irgalmat-
lanul?

– Jujuj! – felelte a kakas. – Hiába jósoltam jó időt holnapra: a gazd’as-
szonyom vendégeket hívott, és ráparancsolt a szakácsnőre, főzzön levest 
belőlem. Estére elvágják a nyakamat, hát amíg lehet, kiabálok, ahogy a tor-
komon kifér, úgysem sokáig tehetem már.

– Inkább gyere velünk, Tarajos – biztatta a szamár –, a halálnál jobb fog-
lalkozást mindenütt lelsz magadnak. Brémába megyünk muzsikusnak. Ne-
ked jó hangod van, énekelni is tudsz; az lesz ám a hangverseny, amit mi 
adunk!

A kakasnak nem kellett kétszer mondani a dolgot, és most már négyes-
ben igyekeztek tovább.

Csakhogy Bréma még messze volt, a nap pedig már lemenőben; estére 
éppen csak egy erdőig jutottak el. Elhatározták, hogy ott töltik az éjszakát. 
A szamár meg a kutya leheveredett egy fa alá, a macska meg a kakas pedig 
feltelepedett a fára.

A macska meghúzta magát az egyik ág könyökében, a kakas azonban 
felröpült egészen a fa tetejére: onnét messzebbre látni, meg biztonságosabb 
is a magasban, legalábbis a kakasfélének.

Mielőtt elaludt volna, Tarajos koma szokása szerint körülkémlelt a vidé-
ken. Ahogy így szemlélgette a környéket, egyszer csak világosságot látott 
nem messze tőlük. Nyomban leszólt a társainak:

– Amarra valami kis fény csillog, ott háznak kell lennie.
– Akkor szedjük a sátorfánkat, és menjünk oda, mert ez itt nem valami 

kényelmes szállás – mondta a szamár.
– Ahol ház van, ott vacsorát is esznek, nekem pedig már elkelne egy-két 

csont, kivált, ha húsos – jelentette ki a kutya.
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– Én is szívesebben tölteném az éjszakát a kemencepadkán, mint itt a fán 
– tette hozzá a macska.

Fölkerekedtek hát, és elindultak arrafelé, ahonnét a világosság látszott. 
Először csak akkora volt, mint egy mécsvilág, aztán nőttön-nőtt, egyre job-
ban csillogott, s egyszerre csak ott álltak egy kivilágított betyártanya előtt.

Négyük közül a szamár volt a legnagyobb. Odament az ablakhoz, és be-
nézett.

– Mit látsz, Szürke? – kérdezte a kakas.
– Mit látok? Terített asztalt, rakva minden jóval; körülötte ülnek és fala-

toznak a betyárok.
– Terített asztal – sóhajtotta a kakas. – Ez kellene nekünk!
– Az ám! – mondta a szamár. – Én is szívesen ülnék a helyükben. 
Kissé félrevonultak, és tanakodni kezdtek, hogyan foghatnának a dolog-

hoz, hogyan ugraszthatnák ki a házból a betyárokat. Addig tanácskoztak, 
míg ki nem főzték a haditervet. A szamár feltette a két elülső lábát az ablak-
párkányra, a kutya felugrott a szamár hátára, a macska felkúszott a kutya 
nyakába, végül a kakas felröppent a macska feje búbjára. Mikor mindegyi-
kük a helyén volt, a szamár halkan jelt adott, s egyszeriben rákezdtek a 
muzsikára. A szamár ordított, a kutya ugatott, a macska nyávogott, a kakas 
kukorékolt. Azzal zsupsz! – beugrottak az ablakon át a szobába.

A betyárok csak annyit láttak, hogy valami bezúdul az ablakon; rettene-
tes ordítást, rivalgást, vonítást hallottak, s hozzá iszonyú üvegcsörömpölést. 
Rémülten ugrottak fel az asztaltól, azt hitték, a ház szakad rájuk vagy kísér-
tet rontott közébük; ijedtükben felordítottak, s hanyatt-homlok kimenekül-
tek az erdőbe.

A négy cimbora pedig letelepedett az elhagyott asztalhoz. Nekiláttak a 
maradéknak, s úgy tömték magukba az ételt, mintha legalább egy hónapja 
nem ettek volna.

Mikor befejezték a lakomát, fekvőhelyet kerestek maguknak, kioltották 
a világot, és elpihentek, ki-ki szokása és kedve szerint. A szamár kiment 
az udvarra, és a szemétdombra heveredett. A kutya a küszöbre hasalt,  
a macska a tűzhelyen a langyos hamuba kuporodott. A kakas meg felült a 
kakasülőre.

Fáradtak voltak a nagy úttól, hamarosan elaludtak.
Valamikor éjfél táján a betyárok kimerészkedtek a sűrűből, és elkezdték 

figyelni a házat. Látták, hogy minden csendes, a lámpa sem ég már.
– Azért mégsem kellett volna hagynunk, hogy ilyen kurtán-furcsán kieb-

rudaljanak minket – mondta a bandavezér.
Elküldte az egyik betyárt, kémlelje ki alaposan a házat.
A betyár nagy óvatosan odalopakodott az ajtóhoz, fülelt egy ideig, de 

semmi neszt nem hallott; nyugalom, békesség volt odabent. Erre bemerész-
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kedett a konyhába, és mert ott sem észlelt semmi gyanúsat, világosságot 
akart gyújtani. A macska szeme parázslott a sötétben. A betyár azt hitte, 
igazi parázs; odanyomott hozzá egy szál gyújtóst, hogy tüzet fogjon. De a 
macska nem vette tréfára a dolgot: fújt egy nagyot, nekiugrott a betyár ké-
pének, és összevissza karmolta.

A marcona rabló rettenetesen megijedt. Ki akart szaladni a hátsó ajtón, a 
küszöbön azonban belebotlott a kutyába. A vén eb fölugrott, mordult egyet, 
beleharapott a hívatlan vendég lábába.

Az nagy üggyel-bajjal végre kivergődött a házból, s most már csak azt 
nézte, hogy minél előbb odébbálljon. Elloholt a szemétdomb mellett: ott 
meg a szamár rúgott bele egy nagyot a hátsó lábával. A lármára fölriadt a 
kakas is, és harcisan lekiabált a kakasülőről:

– Kukurikú!
A betyár szedte a lábát, ahogy bírta, lélekszakadva rohant vissza a sűrű-

be, és lihegve, halálra váltan jelentette a bandavezérnek:
– A házban egy borzalmas boszorkány ül, rám fújt, és összekarmolta az 

arcomat. Az ajtónál egy ember áll, kés van a kezében, azzal a lábamba szúrt. 
Az udvaron egy fekete szörnyeteg hever, majd agyonvert bunkójával. Fönt 
a tetőn pedig egy vitéz virraszt, és azt kiáltotta: „Hol az a gazember?” Örü-
lök, hogy nem hagytam ott a fogamat!

Attól fogva a betyárok a háznak még a tájékára se merészkedtek többé. 
Elköltöztek a környékről is. A brémai muzsikusok meg véglegesen a birto-
kukba vették a tanyáét, és még ma is ott laknak, ha azóta meg nem haltak.

• Rajz: A „muzsikusok benéznek az ablakon”
• Drámajáték: A betyárok reggel felöltöznek. Mit vesznek magukra?
• Mímes öltözés
   –  Húzzanak csizmát, lovaglónadrágot, öltsék magukra a fegyvereiket, kö-

pönyegüket, kalapjukat
   –  Felvehetjük a varázsládában található kendőket lovagi köpenynek,  ki-

rályi palástnak, hosszú szoknyának
• Bábjáték

Az árnyjátékhoz kiválóan alkalmas az írásvetítő, de akár egy asztali lámpa 
is. Az írásvetítő fényasztalára felrakott 25 cm-es háttér (pl. a Brémai muzsiku-
sok esetében az egyik oldalon a betyárok háza kivágott ablakkal, a másikon 
a fa) könnyen kivágható, tökéletes díszlet.

Az írásvetítőre felhelyezett díszletmaszk adja a hátteret. A vászon előtt 
mozgatott pálcás sík árnybábok pontosan illenek ebbe a világba. Lehetőleg 
oldalprofilban vágjuk ki. Mozgatásuk rendszerint egy végtag mozgatható-
vá tételével válik hitelessé.
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Ha ezt nem tesszük meg, akkor arra vigyázzunk, hogy az éppen „be-
szélő” báb ne végezzen túlzott mozgásokat. Az árnyjáték nagyon érzékeny 
műfaj, mindent sokszorosára felerősít.

Nagyon erős hatást vált ki, ha a fényforráshoz közelítjük a bábokat. Eb-
ben az esetben felnagyobbodik az árny, és félelmetessé válhat óriás mivolta. 
Ennek drámai erejét a Brémai muzsikusok c. mesében érdemes kipróbálni.
Az árnybábok „rajzossá” tételéhez átvághatjuk szikével pl. a lányok derekát, 
a szoknyák ráncait. Átszúrhatjuk a szeme helyét.

B) FURULYÁS PALKÓ

Hol volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren is túl, még az üveghegyeken 
is túl, ahol a kis kurta farkú malac túr – volt egyszer egy szegény özvegy-
asszony, annak egy fia: Palkó volt a neve. Nagy szegénységben éltek: mikor 
volt mit egyenek, mikor nem. Nem volt egyebük, csak egy kidőlt-bedőlt falú 
házuk meg egy kertjük. Azt mondja egyszer Palkó az anyjának:

– Édesanyám, én nem éhezem itthon többet, elmegyek szolgálni, addig 
haza sem jövök, amíg legalább egy borjút nem szolgálok. A kertünkben 
majd felnövekedik, s lesz legalább egy kicsi gazdaságunk.

Elmegy Palkó szolgálatba, oda van egy esztendeig, szolgál egy borjat. 
Aztán megint elmegy szolgálatba, s megint szolgál egy borjat. A harmadik 
esztendőben is, a negyedik esztendőben is szolgált egy-egy borjat.

Volt már négy borjú, de kicsi volt a kert, és kevés széna termett benne, 
nem volt mivel tartsák a borjakat. Ő bizony, gondolja magában, vásárra 
hajtja mind a négyet, s eladja. El is indul a négy borjúval, de amint az úton 
menne, szembe jő vele egy ősz öregember, s azt mondja neki:

– Te legény, van nekem egy szépen szóló furulyám, neked adom, ha egy 
borjút adsz érte.

– Ugyan mit gondol, bátyámuram, csak nem adhatok egy borjút egy fu-
rulyáért!
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– Csak adjad, ne félj, nem olyan akármilyen furulya ez, mint a többi. Majd 
meglátod, hogy nagy hasznát veszed még ennek.

Isten neki, gondolja magában Palkó, s odaad egy borjút a furulyáért. Az-
zal továbbmegy.

De még egy puskalövésnyire sem mehetett, megint elejébe kerekedik az 
ősz öregember, s azt mondja neki:

– Te legény, adj még egy borjút, s nézd, ezt az egeret neked adom érte.
Nagyot kacag Palkó:
– Hát hogy adnék én borjút egy egérért, mit gondol, bátyámuram? Van 

otthon egér elég, mindig bosszankodik az édesanyám miattuk.
– Jó, jó, de ez nem olyan egér, mint a többi.
Addig beszél az öregember, hogy Palkó odaad egy borjút egy egérért. 

Most már két borjúval ment a város felé, de hogy, hogy nem, az égből esett-e  
le vagy a földből bújt ki, megint csak elejébe állott az ősz öregember, s azt 
mondta neki:

– Te legény, van nekem egy futóbogaram, ez csak az igazi. Neked adom, 
ha egy borjút adsz érte.

– Nem adom én – mondta Palkó –, nem bolondultam meg. Elég bolond 
voltam, hogy két borjat már odaadtam egy furulyáért meg egy egérért.

– Mondom neked, hogy adj egy borjút ezért a futóbogárért, mert bizony 
nagy hasznát veszed.

Mit gondolt, mit nem Palkó, odaadta a harmadik borjat is. Ment az egy 
borjúval, hajtotta nagy búsan a város felé. Mindegyre vissza akart fordul-
ni, hogyha találkozhatnék valahogyan azzal az öregemberrel, mert erősen 
megbánta a vásárt. Na, nem kellett hogy visszaforduljon, mert amint nagy 
búsan mendegélt, tűnődött magában, csak elejébe került az ősz öregember, 
s azt mondja neki:

– Hallod-e, fiam! Add nekem az utolsó borjat is, adok érette egy zacskót.
– Nem adom én – mondogatta Palkó –, bár a többit se adtam volna. Nem 

tudom, hogy kerülök az anyám szeme elé.
– Csak add ide azt a borjat. Ne búsulj semmit. Nem akármilyen zacskó 

ez. Tudd meg, hogy ebbe a zacskóba álom van kötve. Csak mondanod kell 
neki, hogy hány órát akarsz aludni, s annyit alszol, s ha mást akarsz elaltat-
ni, azt is elaltathatod, csak szólj a zacskónak.

Azt gondolja Palkó:
„Ha már így van, minek menjek egy borjúval vásárra. Legyen az öregé a 

negyedik borjú is.”
Mikor a negyedik borjút is átadta az öregembernek, azt mondta ez:
– No, fiam, most menj haza. Otthon nem lesz maradásod, az édesanyád 

addig ver, amíg valaki ki nem szabadít a keze közül. De ha kiszabadultál, 
szaladj, amerre a szemed lát, s kiáltsd vissza az édesanyádnak:
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– Isten áldja meg, édesanyám, addig vissza nem jövök, amíg király nem 
lesz belőlem!

Hiszen volt otthon nemulass, mikor Palkó hazaért. Kérdezte az anyja:
– Eladtad a borjúkat, fiam?
– El, édesanyám, el.
– Hát hol a pénz?
– Nem pénzért adtam, édesanyám, hanem ezekért ni.
S előhúzta a tarisznyából a furulyát, az egeret, a futóbogarat s az álom-

zacskót.
Haj, megmérgelődött az özvegyasszony! Kapott egy husángot, ütötte 

Palkót, ahol találta, s ha által nem szalad a szomszédasszony, s ki nem sza-
badítja a keze közül, bizony mondom, hogy holtra veri.

Szaladott Palkó, amerre a szeme látott, de visszakiáltott az anyjának:
– Isten áldja meg, édesanyám! Addig vissza nem jövök, amíg király nem 

lesz belőlem!
Ment, mendegélt Palkó, hetedhét ország ellen, az Óperenciás-tengeren 

túl, ahol a kis kurta farkú malac túr, s ért egy nagy városba. Abban a vá-
rosban lakott a király. Ennek a királynak volt egy gyönyörűséges leánya, 
de ennek a leánynak nagy betegsége volt. Olyan nagy bánat nehezedett a 
szívére, hogy senki meg nem tudta nevettetni s nem jött álom a szemére, 
sem éjjel, sem nappal.

A király éppen akkor hirdette ki az egész országban, hogy annak adja a 
leányát és egész országát, aki a leányát megnevetteti, s olyan orvosságot ad 
neki, hogy mikor elkövetkezik a rendes ideje, tudjon aludni. Bezzeg jöttek 
mindenféle hercegek, grófok, bárók, válogatott cigánylegények, mind sze-
rencsét próbáltak. De a királykisasszonyt sem megnevettetni, sem elaltatni 
nem tudták.

Megy Palkó is a király udvarába, s jelenti, hogy ő is szerencsét próbál. 
Csak üljön ki a királykisasszony a palota tornácára, s majd az udvaron mu-
tat valamit.

Kiül a királykisasszony a tornácba, kiül a király is, a felesége is, össze-
gyűltek mind az udvarbéliek is, hadd lássák, mit tud ez a szegény legény. 
Akkor Palkó kivette a tarisznyájából az egeret s a futóbogarat, szépen letette 
a földre. Aztán fújni kezdte a szépen szóló furulyáját, s hát halljatok csudát! 
Az egér derékon kapta a futóbogarat, s járták a táncot, hogy csak úgy por-
zott az udvar. De uram, istenem, akkorát kacagott a királykisasszony, hogy 
a kacagástól csengett a palota. Kacagott a király is, a felesége is, kacagott az 
udvar népe is.

– No, fiam – mondotta a király–, megkacagtattad a leányomat, most még 
csak altasd el.

Azt mondotta Palkó:
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– Csak vigyék be, felséges királyom, a királykisasszonyt a szobájába, fek-
tessék le az ágyába, s majd meglátják, hogy mindjárt elalszik.

Mikor a királykisasszonyt lefektették, Palkó bedugta a fejét a tarisznyá-
ba, s szólt a zacskónak:

– Aludjék a királykisasszony holnap reggel nyolc óráig.
Abban a pillanatban bekoppant a királykisasszony szeme, s aludott éde-

sen másnap reggel nyolc óráig.
Aközben felöltöztették Palkót drága szép bíborvörös gúnyába, s amint 

a királykisasszony fölébredt, mindjárt nagy lakodalmat csaptak, s az öreg 
király átaladta a leánya kezével Palkónak az országot is.

Hét nap s hét éjjel húzták a cigányok, járták a legények és leányok.
Lakodalom után Palkó elment az édesanyja után, s hatlovas hintón a pa-

lotába hozta. Sóra, fára nem volt többet gondja. Még ma is élnek, ha meg 
nem haltak.

http://www.picturebook.hu/Images/Gallery/Konyv_
illusztraciok/A%20_hegyek_tundere/Small/Kiralylany.jpg

 http://www.sulinet.hu/ikep/2004/07/kiralylany.jpg
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Mesefeldolgozás 

• A kiválasztott mese elmondása
• Meserészlet rajzoltatása
•  A mozgósított belső kép kialakulásának észlelése (a kialakított véleményt 

itt nem közöljük a gyerekekkel)
• Régi korok ruháinak bemutatása
• A mímes öltözködés irányítása
•  Vegyük fel, segítsünk egymásnak hosszú csizmát levenni, felvenni, fűzőt 

befűzni, sokszoknyát, abroncsos ruhát felvenni (igazítsuk el magunkon, 
egymáson); kiegészítőket, kardhüvelyt, kardot, koronát, tollas föveget, 
mesterkötényt, tarsolyt, legyezőt stb. használni

•  A ruhát viselni is kell tudni. Hogyan járunk hosszú ruhában, hogyan kell 
lépni benne?

III. Hangulati levezetés

III/2. Ládazárás:  

Ricsibú, ricsibá,
Láda, zárulj!
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Játék,
amelyben kiderül, milyen szerteágazó a művészet, és az 

is, hogy mindegy, melyik ágát választjuk a művészetnek, 
ha azt mesteri fokon űzzük, és gazdagítjuk vele a 

környezetünket.

 KÉSZÍTETTE: KOVÁCS HEDVIG 
  LÁNG RITA 
  SCHMIDT MAGDOLNA
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MODULLEÍRÁS

A MODUL CÉLJA A belső látás kivetítése kreatív és verbális módon
Életünk része a művészet
Az értékes művészet megbecsülése

IDŐKERET 90 perc (2 tanóra) 

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 6–7 év

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Improvizálás, bábozás, drámajáték, szövegértés felolva-
sás alapján, befogadás, önálló olvasás

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY Önkifejezés egyre magasabb szintje

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

Modulokhoz: 
Udvari zenészek
Vándorok és kereskedõk

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS FÓKUSZAI Személyes kompetencia: Önreflexióra való képesség 
(önbizalom)

Kognitív kompetencia: Ábrázolás, ábraolvasás

Szociális kompetencia: Kapcsolatkezelési képesség

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).

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A bábjáték mint módszer kiemelkedő jelentőségű a szövegértés-szövegalkotás szempontjá-
ból, mivel a gyermekek számára olyan helyzeteket teremt, amelyeket valóságként élhetnek 
meg. Ne alkalmazzunk mesélőt: a szereplők egyénileg fogalmazzák meg, mit jelent számuk-
ra az adott fogalom (például: nagyon éhes vagyok, már három napja nem ettem; vagy: fiacs-
kám, ez az utolsó pénzünk; vagy: én vagyok a leghatalmasabb király, enyém 40 ország és 3 
óceán, és mégis boldogtalan vagyok stb.).

Bármely meserészletet kiválaszthatunk bábozásra, de a szövegértés szempontjából még 
jobb, ha a teljes mesét eljátsszuk.

A gyerekek szívesen jelentkeznek a feladat megoldására. Van, aki gond nélkül előadja a 
jelenetet, és rátalál a megfelelő szövegre. Mások viszont segítségre szorulnak. Ilyenkor segítő 
kérdésekre van szükség. „Mit mondott az anya?”, „Mit felelt Csu Ce?”, „Mit csinált ezután a 
festményfeleség?”

A tanévnek ebben a szakaszában, de sokszor még később is, ki kell mondani: „Akkor te 
most mondd azt, hogy – Mindenképpen meg kell vennem azt a képet!” Nem szabad elfelej-
teni, hogy ebben az időben még az is öröm, ha a gyerek utánamondja a tanító szavait. Lehet, 
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hogy olyan halkan mondja, hogy mi is alig halljuk. Ilyenkor biztassuk, hogy mondja el újra 
hangosabban. Ha mégsem teszi, akkor is elégedettek lehetünk. Már az is eredmény egyes 
gyerekeknél, ha jelentkeznek a feladatra. Élni kell a vállalkozó szellemmel, és el kell ismerni 
mint teljesítményt.

Ha közös játékunk jól sikerül, és igazi örömteli élmény lesz, akkor a gyerekek maguk között 
is bábozni fognak, ha másképpen nem, akkor a körülöttük lévő tárgyakkal játszanak olyan 
módon, hogy animálják, és meséiket, vagy azok részleteit, saját életük jeleneteit fogják leját-
szani, akár több tucatszor is. A szavaikba foglalt „jelenet” lesz munkánk igazi hozadéka.

TÁMOGATÓRENDSZER 
Bruno Bettelheim: A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek. Gondolat Kiadó, Budapest, 
1985
Kazanlár Emil: A bábjáték. Műhelytitok sorozat. Corvina Kiadó, Budapest, 1973
Kós Lajos: Kéz és mozgás. Bábjátékos oktatás. Népművelési Propaganda Iroda, Budapest, 1982
Székely Andrea: Bábjáték. suliNova, Budapest, 2006
Vinczéné Bíró Etelka: Én is tudok beszélni. Tankönyvkiadó, Budapest, 1992
A bábok világa – CD-ROM
www.homoludens.hu

ÉRTÉKELÉS ☺
A memoriter tanulásának gyorsaságát, a bemutatást értékelhetjük a gyerekeknél. (Miért tud-
ta a gyerek ilyen hamar memorizálni, amit kellett, mi segíthetett ebben? Biztassuk arra a 
gyorsan tanuló gyereket, hogy próbálja átadni tudását, segíteni társait!) 
Figyeljünk arra, hogy versmondáskor hogyan érzékeltetik a hangokat hangszínváltással.

A bábjáték során értékeljük a nyelvi ötletességet, az improvizációt, illetve azt, hogy a bábok 
(szereplők) a helyzetnek megfelelően saját nevükben, vagyis egyes szám első személyben 
beszélnek.
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

1. Tarbay Ede: Macskazene
(2 perc)

Reproduktív 
beszédképesség

frontális melléklet

2. Beszédtechnikai gyakorlat
Légzéstechnikai gyakorlat
Kilégzés „z”-vel
(5 perc)

Helyesejtés frontális melléklet

3. Ládanyitási szertartás – Bohóc-
báb elővétele
(1 perc)

Empátia frontális Varázsláda melléklet

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. Vers megismerése

Weöres Sándor: A vásár két 
részlete
(10 perc)

Reproduktív 
beszédképesség

frontális melléklet

II/2. Művészetek világa

Mit találtunk a Varázsládában?
Névjegykártyák kiosztása, 
olvasása
Döntés: Ki mi szeretne lenni?
Mindenki készítsen magának 
névjegykártyát!
A csoportok szituációs játék 
során bemutatót tarthatnak a 
saját művészi hajlamaik alapján
(tánc, színművészet stb.)
Bemutatók
(20 perc)

Konvertáló ké-
pesség
Önfejlesztő és 
önszabályozó 
képesség

egyéni és 
kiscsoportos

Varázsláda melléklet,
szókártyák

II/3. Mesehallgatás

A Szövegértés magasabb szintjén 
álló csoportoknak
Nemes Nagy Ágnes: A varázs-
ecset c. meséjéből
Az öregember ajándéka c. részlet 
felolvasása 
(5 perc)

Lehetséges órabontás

Befogadás, szö-
vegértés

frontális melléklet
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

B Szövegértésben fejlesztésre 
szoruló csoportoknak
A festményfeleség c. kínai nép-
mese felolvasása vagy a mese 
kötött szövegétől független 
tanítói mesélés
(5 perc)

Lehetséges órabontás

Befogadás,  
szövegértés

frontális melléklet

II/4. A gyerekek is alkothatnak

A a)  A varázsecset c. meséhez kap-
csolódóan Nemes Nagy Ág-
nes: Nyári rajz c. verse alapján 
a vers látványanyagának 
létrehozása

b)  Mozgatható síkbáb készítése  
A varázsecset c. mese alapján 
jobb manuális képességekkel 
rendelkező csoptoknak
(25 perc)

Vizuális kreati-
vitás

frontális és 
egyéni

Varázsláda melléklet

B a)  A festményfeleség c. meséhez 
kapcsolódóan meseilluszt-
ráció (Bábszínpadkép terve-
zése)

b)   Próbáljuk ki mi is a szövést! 
– Papírszövés 
(25 perc)

Vizuális kreati-
vitás

egyéni Varázsláda CD
melléklet

II/5. Dráma és bábjáték

1.

A
B

Csoportkép-játék (az állóképek 
megelevenednek)
Gazdag fantáziájú csoportnak
Kevésbé ötletes, a szóbeli kife-
jezésben fejletlenebb csoport-
nak
(5 perc)

Szabálykövetés csoport melléklet

2. Bábozzunk!
 a) Árnyjáték: A varázsecset
 b)  Kesztyűsbáb: A festményfe-

leség

Produktív és rep-
roduktív beszéd-
képesség

csoport Varázsláda
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

III. HANGULATI LEVEZETÉS

III/1. Zenehallgatás, játék

A

B

Zenehallgatás
Dukas: A bűvészinas (részlet)
Portré c. játék
(2 perc)

Empátia

Nonverbális 
kommunikáció

frontális

csoportos

melléklet,
CD, CD-le-
játszó

III/2. Ládazárás

Ládazárási szertartás Empátia frontális melléklet,
Varázsláda
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MELLÉKLETEK

I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése 

I/1. 

A versmondás az előző modulban már megismert Tarbay Ede-vers alapján 
történik.
Használjuk ki a versből adódó hangszínváltási módokat. Utánozzuk a he-
gedű, síp, dob, varjú hangját.

I/2. 

A beszédtechnikai gyakorlatnál, ha van mód rá, fektessük földre a gyere-
keket. Figyeljünk a nyugodt légkör megteremtésére. Tegyék a hasukra a 
kezüket, és úgy figyeljék a kilégzésüket. A kilégzést „z” (méhecske) hangok 
kísérjék. Mondjunk mesét a méhecskék röptének útjáról. (Például: Kirepül-
nek a kasból, rászállnak a virágra. Másik virágra szállnak, hazaviszik a mé-
zet, újra kirepülnek.) Minden közlés után adjunk lehetőséget a „z” hang 
kísérte kilégzésre.

Közben figyeljék a hasuk hullámzását (hasi légzés).
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I/3. 

A ládanyitási szertartás minden alkalommal ugyanazokat a varázsigéket, 
hangeffektusokat tartalmazza. Ebben az életkorban a gyerekek ragaszkod-
nak az állandósághoz, a megszokotthoz. Ami ettől eltérő, az nyugtalanító a 
kisgyerek számára.

A szertartás egyébként azért is jó módszer, mert a gyerek tudja, hogy mi 
fog vele történni a foglalkozás során, s ez biztonságérzetet nyújt neki. Itt a 
bohócbábot „varázsoljuk” elő. Elmesélheti, hogy most művészek érkeztek  
a várba, elmondhatja, hogy mi fog történni az itt következő foglalkozáson. 
Ő mondhatja el és taníthatja meg Weöres Sándor versének részleteit.

A ládanyitás varázsigéje: Csiribú, csiribá, Láda, tárulj!

II. Új tartalom feldolgozása

II/1. 

Weöres Sándor: 
VÁSÁR
(részletek)

Érkezik a vándorcirkusz,
Hoznak elefántot,
Tarka bohóc vezeti,
Füsti Pisti követi,
Ilyet sose látott.
Sátor alól kikiáltó szétnéz:
„Itt látható a nagyhírű bűvész!
A lábával karikázik,
A kezével citerázik,
Az orrával orgonázik,
A fülével figurázik,
A szemével gurgulázik,
A szájával vacsorázik!”



10. BŰVÉSZEK ÉS MŰVÉSZEK 157

II/2. 

A bohócbáb kihirdeti, hogy művészek érkeztek a várba. Megtekinthetők a 
piactéren.
A művészek (akik tulajdonképpen ti vagytok) beadták a névjegyeiket:

Súgólyuk Kázmér 
színész

Csillagfény Kamilla 
énekesnő

Nyaktörő Alfonz 
artista

Bicska Pista 
csellista

Ecset Gergő 
festő

Bűbájos Hümér 
bűvész

Frász Tamás 
szobrász

Kinő Benő 
költő

Tollnok Iringó 
író

Szellő Irma 
balerina

Babos Ákos 
bábos

Beton Tihamér 
építész

A névjegykártya-készítés lehetséges, illetve ajánlott kitalált nevekkel. Minél 
viccesebb a név, annál jobb. Biztosítsuk a gyerekeknek a megfelelő eszközö-
ket a bemutatóhoz; a „festőknek” rajzeszközöket, a „szobrászoknak” gyur-
mát stb. Többen is választhatják ugyanazt a művészeti ágat, próbáljanak 
ők is kitalálni vicces nevet maguknak. Az egy művészeti ághoz tartozók 
alkossanak csoportokat, és úgy készüljenek a bemutatókra.
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II/3.A 

Nemes Nagy Ágnes: A varázsecset (részlet)
AZ ÖREGEMBER AJÁNDÉKA

Élt egyszer régen, messzi vidéken,
Óriás-hegynek épp a tövében,
akkora házban, mint a lepényke,
Szádeli néven élt egy legényke.
Alighogy megnőtt három araszra,
meghalt az anyja, meghalt az apja.
Hogyan is éljen az istenadta?
Rőzsét szedett ő, aztán eladta.
Avarba túrva kotorta össze,
perjefű szárral át is kötözte,
mint hátiputtonyt hátára vette,
bakhátas úton hazacepelte.
Nagyobb volt nála
rőzsenyalábja,
nagy volt az ág és kicsi a hát,
mind, aki látta, megkérdezgette:
azt a fiúcskát hova viszed te,
hova viszed te, rőzsenyaláb?
Telt hét a hétre, hónapra hónap,
szedte a gallyat tűzrevalónak.
Járt a hegy élen,
sűrű cserében –
jégmadár szárnya villant az égen.
Ő meg azonmód, ahogy csak bírta,
tar gally hegyével homokba írta.
– Hiába vágtál a magas égnek,
jégmadár,
szép madár,
itt van a képed.
Járt partszegélyen,
sás közepében,
hogy le ne fessem, megfogadom,
tar gally hegyével,
ujjam begyével,
festő leszek majd, megmutatom!
Azontúl festett hóban és hőben,
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rőzse alatt is görnyedezőben,
véste a képet vakarókővel,
kente bambusznád ól-meszelővel,
pingálta kínban, mázolta lázban,
kifestett minden falat a házban,
föl, föl, a kamra mennyezetéig,
festette volna akár az égig –
mért is ne? Minden igazi kép volt,
ecset a szálfa, selyem az égbolt,
falra festette a szalmazsákot,
zsákvászon ingét, bársonypalástot,
mind, amit látott,
mind, ami megvolt,
mind, amit vágyott,
mind, ami nem volt.
Egy este aztán, hogy elcsigázva
feje ledobbant a szalmazsákra,
fölneszelt mindjárt valami zajra,
nevén szólító távoli hangra.
Szádeli,
Szádeli –
szólt a hang –, talpra!

Egy öregember állt a homályba,
földet söpörte ezüst szakálla,
ezüst szakálla éji sötétben
derengett, mint a Tejút az égen.
Látja, ecset van ráncos kezében,
feléje nyújtja, s szólal ekképpen:
– Vigyázz, vigyázva tartsd a kezedben,
varázserő van ám az ecsetben!

Szádeli fogta, nehéz volt, fényes,
vert arany nyéllel ragyogva ékes.
– Jaj, sose láttam ennyire szépet,
köszönöm,
köszönöm,
köszönöm néked!
Még ki se mondta végit a szónak:
nyoma se volt az ecsethozónak.
Fölriadt akkor. Álom volt, álom.
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Hiszen ott fekszik a szalmazsákon.
Jaj, sebes álom! Álom volt? Mégsem.
Hiszen ecsetje ott a kezében,
ott a kezében, látja kelőben,
nyári csillagnál tündökölőbben.
Szádeli akkor, percbe se tellett,
fogta ecsetjét, festeni kezdett,
madarat festett, égszínű kéket,
hát amint festi, hát amint kész lett,
azt hitte váltig,
szeme káprázik,
mert a madár a falból kiválik,
gyöngyszeme fénylik, moccan a lába,
égszínű szárnyát repülni tárja,
nagy surrogással kiszáll a képből,
visszatekint a hajnali égből.
– Szádeli, hallod? Szádeli, látod?
Hajnali égben cikázva szállok,
életet adtál, légi világot,
Szádeli, hallod? Szádeli, látod?
Ecseted kézből ki ne kerüljön,
szemed derüljön, szíved örüljön,
láthatod: élek, hallhatod: élek,
köszönöm,
köszönöm,
köszönöm néked!

Az öregember ajándéka
Javaslat a jelenetek sorrendjére:
1. jelenet: Szádeli rőzsét gyűjt – viszi, cipeli, szuszog, nyög, alig bírja
2. jelenet:  találkozik két emberrel, akik kinevetik: „azt a fiúcskát hova vi-

szed, te rőzsenyaláb?” (Szádeli el)
3. jelenet:  2 ember – párbeszéd: Szádeli árva, „ahogy megnőtt három arasz-

ra, meghalt az anyja, meghalt az apja…” – (sajnálkozva el)
4. jelenet:  Szádeli munka közben találkozik egy madárral (majd a találko-

zást lerajzolja)
5. jelenet:  Szádeli tovább gyűjti a rőzsét a tó partján – találkozás egy hallal 

– lerajzolja
6. jelenet:  Szádeli a rőzsét a városba viszi, hogy eladja, megpillantja az isko-

lamester képét (festmény)
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7. jelenet:  Szádeli kérése – hadd tanuljon festeni; kiűzetése: „Kipenderítelek 
az iskolából!”

8. jelenet: fogadalom: „…festő leszek majd, megmutatom”
9. jelenet: folyamatos festés, egyre több rajz, kép
10. jelenet: álom – vízió: „varázsecset”; Szádeli kiválasztott lett
11. jelenet: ébredés – valóság? – álom?
12. jelenet:  mint a 9. jelenet, csak a festmények lényei már megelevenednek 

– csodateremtés a művészet erejével

A síkbábok elkészítésekor igyekezzünk mozgatható bábokat készíteni. Ezek 
leggyakrabban oldalnézetben készült bábok, amelyekhez – miltonkapocs-
csal vagy varrott gyönggyel – a vállhoz rögzíthetjük a végtagokat (pl. be-
hajlított kar). Beszéd közben ezzel ágál. Ha a láb-törzs tengelybe, valamint 
a csuklóhoz vagy kézfejhez hurkapálcát ragasztunk, akkor ezt nagyon jól 
mozgathatjuk a paravánon. Még izgalmasabb, ha árnyvászon mögé rakjuk. 
Próbáljuk meg az árnyvásznat írásvetítővel megvilágítani, és az írásvetítő 
fényasztalára vágjunk ki megfelelő méretű, maximum 25 × 25 cm-es hátte-
ret. Tökéletes illúziót kelt.

Megpróbálkozhatunk, ha erre lehetőség van, 0,5-ös polisztirol lemez 
üvegfestésével. Rajzoljuk meg fehér papírra az elképzelésünknek megfelelő 
1:1 bábtervet. Erre helyezzük az átlátszó lemezt. A kontúrján menjünk vé-
gig üvegfestékkontúrral. Rövid száradás után fessük ki üvegfestékkel. Le-
hetőleg vizes bázisú festéket használjunk, így az ecsetből hígító nélkül is ki 
tudjuk mosni, ha a festés után azonnal beáztattuk. Ha a festék megszáradt, 
akkor vágjuk ki! Ragasszuk hurkapálcára. Itt a legjobb a filmréteget képező 
ragasztó összenyomása. Árnyjátékként varázsos színes világot teremt. Ezt 
is lehet mozgathatóvá tenni (például ha a halat, madarat két részből állítjuk 
össze).

A varázsecset c. mesében gyönyörű élővilágot lehet üvegfestéssel teremte-
ni. Az a gyerek, aki ügyesen bánik a kontúrral és üvegfestékkel, kipróbál-
hatja magát „élesben”, olyan módon, hogy a „falra” (az írásvetítő üveglapján 
elhelyezett lemezen) festi a halat vagy madarat, és amikor életre kel, akkor 
az árnyvásznon már a pálcás bábhalacska jelenik meg.

A leírt technikával nagyon izgalmas lehet Az aranyecset c. mese teljes meg-
valósítása is, de természetesen célravezető a jelenetek „egyszerű” eljátszása 
is, például az iskolamester és Szádeli kapcsolata vagy az öregember megje-
lenése. Természetesen a párbeszéd nélküli jelenetek, monológok is megfe-
lelnek az általános célnak.
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II/3.B 

A FESTMÉNYFELESÉG
(kínai népmese)

Réges-régen, még az ősök idejében, de hogy melyik császár uralkodásakor, 
azt már senki sem tudja, élt egyszer egy legény, akinek Csu-ce volt a neve. 
Jóravaló, erős, izmos legény volt ez a Csu-ce; és noha húszéves már régen 
elmúlt, még mindig nem volt felesége. S bár nem panaszkodott soha sen-
kinek, lelke mélyén nem volt boldog. Édesanyja is tudta, mi jár egyre a fia 
fejében.

Egy nap így szólt hát hozzá:
– Fiam, mi bizony szegények vagyunk. Földünk van, de köves, termé-

ketlen, és kevés is, az adó meg rengeteg a dézsma miatt, amit az úrnak fi-
zetünk. Látod, alig marad annyi ennivaló, hogy ketten jóllakjunk belőle. 
Ugyan, ki adná hát hozzád a lányát feleségül?

Nem sokkal a beszélgetés után eljött az Újév.
– Egész évben egyéb sem került az asztalunkra, csak lósóska meg kor-

pakenyér – mondta Csu-ce édesanyja. – Legalább Újév napján együnk ün-
nepi gombócot! Ha búzalisztünk nincs is, boldogulunk sirokliszttel; ha ká-
posztára nem telik is, legalább répával tömjük meg a gyomrunkat.

Elküldte tehát Csu-cét az újévi vásárra azzal az utolsó tíz garassal, ami a 
házban fellelhető volt. Csu-ce kiballagott a piactérre. Amint a kiabáló kal-
márok között jobbra-balra nézgelődött, szemébe tűnt egy öregember, aki 
festményeket árult. A sok kép közül egy különösen megtetszett Csu-cének, 
egy fiatal lány képe.

Olyan szép volt az a lány, hogy szóval el se lehetett mondani. Minél to-
vább nézte Csu-ce a képet, annál inkább hatalmába kerítette a varázsa. Egy-
szerre csak odalépett az öreghez, és megkérdezte tőle, mennyiért adná neki 
a képet.

– Tíz garas, de csak azért, mert látom, hogy te is szegény ember gyereke 
vagy – mondta az öreg reszkető hangon.

Csu-ce leszámolta az öreg kezébe a tíz garast, aztán egyenesen hazament 
a kincsével.

Amikor édesanyja meglátta a különös vásárfiát, nem szólt semmit, csak 
sóhajtott egy nagyot. Csu-ce pedig rögtön kiakasztotta a képet a falra.

Alighogy lefekvéshez készülődött a legény, és meggyújtotta a mécsest, 
szokatlan neszre lett figyelmes. Nem tudta mire vélni a hangot, mert még a 
levegő sem mozdult a szobában. Tekintetét körüljáratta a falakon, és szeme 
megakadt a képen. Csudák csudája! A gyönyörű lány kinyitotta a szemét, 
bájos kezecskéje megmozdult, nyújtózkodott, és se szó, se beszéd, lelépett a 
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pergamenről. Csu-ce alig tudott hová lenni rémületében meg örömében.
A lány pedig leült vele szemben, és mosolyogva beszélni kezdett. Hama-

rosan megbarátkoztak, és Csu-ce már nem félt tőle többé.
Amikor a kakas megszólalt, a lány visszalépett a képbe, de minden este 

újra lejött; és így ment ez jó sokáig. Egyik este azonban, már amikor lelépett 
a képről, igen szomorúnak látszott. Nagyot sóhajtott, és lehajtott fejjel így 
szólt Csu-cé-hez:

– Csaknem beleszakad a szívem, amikor látom, hogy ilyen szorgalmas 
emberek, mint ti, nap nap után étlen maradtok. Volna nekem egy tervem, 
hogy megszabadítsalak benneteket a szegénységtől, de attól félek, bajt talál 
hozni rátok.

– Ameddig mi ketten együtt vagyunk – felelte Csu-ce –, engem baj nem 
érhet.

– Nem élhettek tovább ilyen nyomorban – válaszolta a lány. – Adok neked 
húsz garast, eredj ki ezzel holnap a piacra, és vegyél annyi selyemfonalat, 
amennyit csak adnak. De senki emberfia meg ne tudja, hogy én a világon 
vagyok.

Csu-ce boldogan megígérte, és másnap megvette a selyemfonalat, ahogy 
a lány kívánta.

Aznap este, amint a lány szokás szerint lejött a képről, rögtön kezébe 
vette a fonalat.

– Feküdj csak le – mondta Csu-cének. – Nekem van még egy kis dol-
gom. 

Pitymallatkor, kakasszóra Csu-ce felnyitotta szemét, és mit lát, mit nem 
lát: tele volt a szoba selyemmel, bársonnyal, de két egyforma színűt még a 
legjobb szemű kalmár sem talált volna közöttük.

Mikor édesanyja besietett a szobába, alig hitt a szemének. És mikor Csu-
ce elmesélte, honnan került ide mindez, édesanyja nagyon csodálkozott, 
nagyon örült, de egy kicsit félt is.

Csu-ce összeszedte a selymet és a bársonyt, kivitte a piacra, és annyi 
pénzt kapott érte, hogy három nap és három éjjel számolta, de még akkor is 
maradt számolatlan. Boldogan, jólétben éltek ezután.

Nemsokára, egy délelőtt, amikor Csu-ce kint dolgozott a földeken, öreg, 
vándor taoista szerzetes kopogtatott az ajtón. Alighogy meglátta Csu-ce 
édesanyját, rémülten felkiáltott:

– Az arcodon látom a fekete varázslat jeleit!
Az öregasszony nagyon megijedt, a szerzetes pedig folytatta:
– Ha azonnal ki nem adod nekem a menyedet, aki azokat a gyönyörű 

selyem- és bársonyvégeket szőtte, házad, földed elpusztul, ti pedig halállal 
lakoltok!

Csu-ce édesanyja gondolkozott, gondolkozott, s egyre jobban erőt vett 
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rajta a félelem. Beszaladt fia szobájába, levette a képet a falról, sebtében ösz-
szegöngyölte, és máris sietett vissza a kapuhoz.

A festményfeleség sóhajtva megszólalt:
– Ha Csu-cének eszébe jutnék még valaha, mondd meg neki, hogy Nyu-

gat-Juban megtalál.
Mikor az öregasszony ezt meghallotta, még jobban megrémült. Amilyen 

gyorsan csak tudott, az ajtóhoz tipegett, és a képet a taoista kezébe nyomta, 
aki tüstént eltűnt.

Csu-ce majd az eszét vesztette kétségbeesésében, amikor hazatért, és 
megtudta a történteket.

Édesanyja orvost hívatott, herbateát főzött neki, de mindhiába. Csu-ce 
csak fogyott, már a halálán volt. Anyja éjjel-nappal ott ült az ágya szélén, és 
sírt, sírt keservesen.

– Ó, Csu-ce – sóhajtott. – Rajtad kívül senkim sincsen, te vagy az egyetlen 
fiam. Megtettem mindig mindent érted, most is mindent megtennék, csak 
szólj, mit akarsz?

Könny csordult ki Csu-ce szeméből.
– Nem hallgatok én el semmit teelőled, jó anyám. Ha csak még egyszer 

látnám őt, tudom, meggyógyulnék.
– Csu-ce, drágám – felelte édesanyja –, nagyon megbántam már, amit tet-

tem. Amikor a képet levettem a falról, azt mondta súgva, hogy Nyugat-Ju-
ban megtalálhatod. De ki tudja, hol van, merre van Nyugat-Ju?! Különben 
is, hogy indulhatnál keresésére, mikor betegen, ágyban senyvedsz?

No, tüstént jobban lett Csu-ce, hogy meghallotta anyja szavát, és meg-
értette, hogy van még remény. Felkelt a betegágyból, s máris útra készülő-
dött.

Édesanyja összeszedte a maradék aranyat, amit a selyemért és bársonyért 
kaptak, és beletette egy zsákba. Csu-ce pedig elindult napnyugat felé a zsák 
arannyal. Csak egy ló volt az útitársa, az vitte a zsákot a hátán, előtte balla-
gott.

Ment, mendegélt Csu-ce, hogy hány napig, azt maga sem tudta, egyszer 
azonban elfogyott az aranya: fölemésztette az élelem meg a temérdek szál-
lásbér; de Nyugat-Jut még mindig nem lelte meg. Már eladta a lovát is, hiá-
ba, céljához mégsem közeledett. Végül vállalnia kellett minden útjába aka-
dó munkát, hogy pénzhez jusson, s útját folytatni tudja nyugatnak.

Hej, de sok-sok napnyugtát látott, míg lassan-lassan megváltozott körü-
lötte a vidék, a falvak elmaradoztak az út mellől, gyakorta tanyázott az isten 
szabad ege alatt, mert nem akadt szállásra. Ám Csu-ce rettenthetetlenül tört 
célja felé. Gyomrát marta az éhség, torkát a szomjúság kínozta. Egyik este 
ismét az úton szakadt rá az éjszaka. Pitymallatkor legnagyobb örömére egy 
vizesárkot pillantott meg a párás reggeli fényben, de ugyancsak lelohadt 
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jókedve, mikor futva elérte az árkot, és a szomjat oltó víz helyett repedezett 
agyag sárgállott az árok mélyéből. Elbúsulva követte a kiszáradt vizesárkot, 
és nemsokára egy icipici tóra talált, fenekén kevéske poshadt víz csillogott. 
Hasra feküdt, és szomjúságában mohón hajolt a víz fölé, de hirtelen vissza-
hőkölt: a vízben egy apró fekete halacska úszkált. Csu-ce elgondolkozott, 
zavarba jött: 

– Szegény halacska – szólalt meg hangosan –, ha kiiszom ezt a maréknyi 
vizet, bizony szárazra kerülsz, és el kell pusztulnod, de ha nem iszom ki, én 
pusztulok szomjan. Ám ha nem iszom ki a vizedet, szegény halacska, akkor 
is csak a pusztulás vár rád, mert ez a pocsolya egy-két nap, úgyis kiszárad.

Tépelődése közben hirtelen eszébe ötlött a megoldás. Megmártotta ken-
dőjét a tavacska vizében, vigyázva begöngyölte a halacskát, és becsúsztat-
ta a zsebébe. Aztán jóízűen kiitta a maradék vizet, és folytatta vándorútját 
nyugat felé.

Temérdek mérföldet hagyott már maga mögött, de aznap délután várat-
lanul egy hatalmas folyam zárta el útját, amely északról hömpölygött dél 
felé.

Olyan sebes volt a víz árja, hogy Csu-ce még azt sem tudta megfigyel-
ni, milyen mély lehet. Nekibúsulva letelepedett hát a partra, tehetetlenül. 
Amint így búslakodott, egyszer csak eszébe jutott a halacska. Belekukkant-
va nedves zsebkendőjébe, nagy örömmel látta, hogy a kis jószág még élet-
ben van.

– Hogy velem mi történik, azt nem tudom – mormogta félhangosan –, de 
rólad legalább gondoskodom.

Beleeresztette hát szépen a vízbe a halacskát, az rögtön meglebbentette a 
farkát, és eltűnt a hullámokban. Aztán elindult Csu-ce, és gázló után nézett, 
de hiába, nem látott mást, csak a végtelen folyót. Sehol se híd, se csónak. 
Hogy juthatna át a túlsó partra?

Amint így emésztette magát a parton, váratlanul egy hang szólalt meg 
mögötte:

– Csu-ce!
De amikor ijedten hátrafordult, közel-távol egy teremtett lelket nem lá-

tott.
– Ki is szólhatna hozzám ezen az elhagyott vidéken? – mormolta, és visz-

szafordult újra a víz felé.
Alighogy megmozdult, megint csak a nevén szólították. És ahogy körül-

néz, látja ám, hogy egy hatalmas, fekete alak áll mellette.
– Át szeretnél kelni a folyón? – kérdezte az ismeretlen. 
– Ó, nagyon szeretnék – kiáltotta Csu-ce –, de hogy juthatnék által?
– Várj csak egy szempillantásnyit, tüstént hidat verek a két part között.
Azzal az egyik parti fűzhöz lépett, letörte ágát, és a vízbe dobta. S lám, a 
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fűzfaág rögtön keskeny bürüvé változott, és Csu-ce habozás nélkül átma-
sírozott rajta. A túlsó partról aztán visszaintett, de sem a híd, sem a fekete 
alak nem volt már sehol. Egyetlen élőlényt látott csupán, a kis halacskát, 
amint pajkosan fickándozott lába előtt a vízben.

Útnak eredt hát ismét, átvergődött a parti hegyeken, és váratlanul egy 
falu szélére érkezett. Az út egyik oldalán, hatalmas torkú kapun át, tor-
nyos palotára látott. A kapufélfa mellett öreg taoista pap állt ünnepélyesen.  
A nap már álmosan pislogott a dombok mögött, ezért Csu-ce a taoista elé 
járult, és szállást kért éjszakára. A taoista arca egy árnyalatnyit elborult, de 
beleegyezően bólintott, és bevezette Csu-cét a palotába, egy jókora, tágas 
szobába.

A tapétás falú szobában egyetlen ágy és egy árva, üres asztal állt.
– Itt maradhatsz – mondta a taoista, mielőtt Csu-cét magára hagyta vol-

na. – De annyit mondok, semmihez se nyúlj.
Mikor a taoista elment, Csu-ce fáradtan ledőlt az ágyra.
– Ugyan mihez nyúlhatnék – tűnődött –, hiszen jóformán semmi sincs 

itt a szobában.
A kíváncsiság azonban ébren tartotta, és hamarosan különös érzés fogta 

el. Maga se tudta miért, bontani kezdte a falról a tapétát. Legnagyobb meg-
lepetésére a papír mögött nem téglafalra, hanem egy kis ajtóra bukkant, 
amelynek repedésein holdfény ömlött a szobába. Kinyitotta az ajtót. A hold 
tündöklő fényében egy kertre látott, melynek közepén kétemeletes pago-
da emelkedett, kivilágított ablakokkal. Nemsokára egy nőalak jelent meg 
a lépcsőn, lefelé tartott. Csu-ce már éppen arra gondolt, hogy eltűnik az 
ajtóból, de örömében földbe gyökerezett a lába.

– Végre! Megtaláltalak!
A holdvilágnál Csu-ce olyan tisztán felismerte, mintha fényes nappal lett 

volna. A nő, aki a lépcsőn jött lefelé, nem volt más, mint akiért a nagy útra 
vállalkozott: a festményfeleség.

A lány ujjával csendre intette, és amikor melléje ért, a fülébe súgta:
– Nyugat-Ju-ban vagyunk. Elloptam az öreg taoista kardját, most aztán 

meneküljünk, amilyen gyorsan csak tudunk.
Így szólt, azzal lehasított egy darabot a szoknyájából, és megparancsolta 

Csu-cé-nek, hogy álljon rá! A szoknyadarab azon nyomban szivárványszí-
nű felhővé változott, és felröppent az égbe. Csu-ce úgy érezte, mintha hin-
taszékben ülne, és nagyon élvezte az utazást. Ugyanakkor a lány számolni 
kezdett valamit az ujján.

Töprengett, vakarta a feje búbját, aztán újra megszólalt:
– Nyomunkban van a taoista! – kiáltott föl.
Alighogy kivonta a kardot hüvelyéből, megdördült az ég, forgószél meg 

jégeső kerekedett.
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– Nyakunkon a taoista! – kiáltott a lány. – De semmitől se félj. Csak a 
szemed hunyd be.

Csu-ce iszonyú égzengést hallott, mintha az ég és föld összeomolna kö-
rülöttük, de nem tudta kitalálni, mi történik.

Úgy érezte, végtelen idő múlva ült el a lárma. A lány pedig így szólt:
– Most már kinyithatod a szemed!
Csu-ce csodálkozva látta, hogy közben észrevétlenül földet is értek. Előt-

tük pedig holtan hevert egy hatalmas szörnyeteg, a hajdani taoista pap.
A fiatalok ezután boldogan indultak hazafelé, hogy Csu-ce anyjának is 

megvigyék az örömhírt.

Javaslat a jelenetek sorrendjére
1. jelenet:  Csu-ce a vásárban, kezében 10 garas. Vívódik. Egyik oldalon fi-

nom étkek, másik oldalon szépséges nőt ábrázoló festmény. A két 
árussal beszélget, mindegyik kínálja a maga portékáját. Étek vagy 
a szépség? Végül a képet veszi meg.

2. jelenet:  Otthon. Csu-ce az édesanyjával. A dialógusból kiderül: szegé-
nyek, mint a templom egere, miért nem élelmet vett? Lefekvés.

3. jelenet:  Éjszaka. Csu-ce a festményt bámulja, az életre kel. Szerelem, ba-
rátság, csodatétel: selyemmel, bársonnyal, kinccsel megrakja a 
szobát.

4. jelenet:  Öröm, jólét, gazdagság. Búcsú, Csu-ce dolgozni indul.
5. jelenet:  Vándor szerzetes érkezik. Csu-ce anyjától elcsalja a festményt. 

Ármány + titok
6. jelenet: Csu-ce hazatér – kétségbeesés, fájdalom; a titok
7. jelenet: Csu-ce vándorlása, boldogságkeresés
8. jelenet: 1. kaland (tó, halacska)
9. jelenet: 2. kaland (megáradt folyó)
10. jelenet: 3. kaland (segítő árny) + csoda
11. jelenet: megérkezés a szerzeteshez, szálláskérés – tilalom – lefekvés
12. jelenet:  boldog vég: a festmény = szerelem megtalálása, a szerzetes le-

győzése

A festményfeleség paravánon, a bábkészletből eljátszható mese. A taoista pap 
hite szerint azt hirdeti, hogy az életútja mindenkinek ki van előre jelölve, 
és mindenkinek békével el kell fogadnia azt, hogy ezen az úton végigmegy. 
Nyugat-Ju a gonosz birodalma, a mi felfogásunk szerint a pokol. Mint min-
den mesét, ezt is jelenetekre kell osztani. Különösen az első jelenetek al-
kalmasak a megjelenítésre. Lehetőleg ne alkalmazzunk mesélőt. Hogyan 
fejezhetjük ki a szegénységet? Mi történt Csu-cével a piacon? Miért vett éle-
lem helyett festményt? 
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A festményfeleséget a felkészülés ideje alatt rajzolja meg keménypapírra 
egy kisgyerek. Nagyon érdekes lehet a festmény átváltozása élő nőalakká.

Papírszövés: A jól ismert, papírboltokban kapható szövőkészlet – a hozzá-
való tűvel – nagyszerűen fejleszti a gyerekek ügyességét, színérzékét.

II/4.A 

Nemes Nagy Ágnes: 
NYÁRI RAJZ

Hogy mit láttam, elmondhatom,
de jobb lesz, ha lerajzolom.
Megláthatod te is velem,
csak nézd, csak nézd a jobb kezem.
Ez itt a ház,
Ez itt a tó,
Ez itt az út, felénk futó,
Ez itt akác,
ez itt levél,
ez itt a nap,
ez itt a dél.
Ez borjú itt, lógó fülű,
hasát veri a nyári fű.
Ez itt virág, ezer, ezer,
Ez a sötét gyalogszeder.
Ez itt a szél, a repülés,
Az álmodás, az ébredés.
Ez itt gyümölcs,
ez itt madár,
ez itt az ég, ez itt a nyár.

Télen ezt majd előveszem,
ha hull a hó, nézegetem.
Nézegetem, ha hull a hó,
ez volt a ház, ez volt a tó.
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II/4.B 

Papírszövés: A papírboltokban kapható színes szövőpapírt és a hozzáva-
ló szövőtűt használjuk. Erősen fejleszti a gyerekek színérzékét, figyelmét, 
türelmét. Betekinthetnek általa szövedékek vagy ellenkezőleg, a hurkolt 
anyagok világába.

II/5. 

Csoportkép játék (állóképek megelevenednek).
Milyen képeket festhetett a kisfiú, amikor még nem volt a kezében a va-
rázsecset?

A) Gazdag fantáziájú csoportnak:
A gyerekek javasoljanak témákat, beszéljük meg közösen a szereplőket, a 
helyszínt, majd készítsük el a képet! Az elkészült képen a szereplőket szó-
laltassuk meg, mondják ki a gondolataikat. Vagy mozdítsuk meg a képet 
néhány pillanatnyi improvizáció erejéig.

B) Kevésbé ötletes, szóbeli kifejezésben fejletlenebb csoportnak:
A tanító adja meg a képek címét, majd közösen megbeszélik a szereplőket, a 
helyszínt, berendezik és elkészítik a képet, amely utána meg is mozdítható.

III. Hangulati levezetés

III/1. 

A) Paul Dukas francia zeneszerző Goethe A bűvészinas c. versére írta szim-
fonikus költeményét. A nagyzenekarra írott mű a zene eszközével meséli el 
a magára maradt bűvészinas próbálkozását a varázsseprűvel. „Hozz vizet” 
– szól a varázsige. De az inas nem tudja megállítani a varázsseprűt. A Mes-
ter tudása vet véget a hitvány mutatványnak.

Meséljük el néhány szóval a Mester és az inas ellentétét! „Az igazi mester-
munka, a művészet nélkül sivár lenne az életünk.”
A zenehallgatás alatt hívjuk fel a figyelmet a seprű munkájának az egyfor-
maságára, és arra, ahogy a zeneszerző kifejezi az egyre növekvő árvizet.
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III/2.B 

Portré c. játék 
A régi városligeti fényképészeket idézve csomagolópapírra fej nagyságú 
kerek nyílást vágunk. A gyerekek kidugják rajta a fejüket, és olyan képet 
vágnak, amilyen tetszik vagy amilyet kérünk tőlük. A többiekkel megbe-
széljük, hogy kinek mit fejezett ki az arca, és azt mivel érte el.
Köthetjük szituációhoz vagy választott mesterséghez is, például:
Ilyen képet vág a festő egy gyönyörű kép láttán…
Ilyen képet vág a balett-táncosnő, mikor fáj a lába…
A játék során a beszéd és a szókincs is fejlődik, amikor a látott hangulatot 
elemezzük.

III/2. 

Ládazárási szertartás:

Ricsibú, ricsibá, Láda, zárulj!l



11. VÁNDOROK ÉS KERESKEDŐK

Játék,
amelyben egy vidám vásári forgatagba csöppenünk, 

de az időjárás keresztülhúzza számításainkat. Ezáltal 
– lépegető bábok képében – tanúbizonyságot tehetünk a 

legendás vendégszeretetről…

 KÉSZÍTETTE: LÁNG RITA
  FARKAS SZILVIA
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MODULLEÍRÁS

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 6– 7 évesek

AJÁNLOTT IDŐKERET 90 perc (2 tanóra)

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA A kommunikációs képességek fejlesztése, reproduktív 
és produktív beszédképesség, kapcsolatfelvétel és szán-
déknyilvánítás

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Előzetes: Szituációs játékokban történő szöveges impro-
vizációk

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY Követő: Önálló jelenetkészítés csoportban

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

Modulokhoz: 
Élet a várban 
Mûvészek és bûvészek

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS FÓKUSZAI Személyes kompetencia: Önszabályozási képességek

Kognitív kompetencia: Gondolkodási kompetencia

Szociális kompetencia: Együttműködési képességek 

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).

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
Az órában szükség/igény esetén a II/5. pont után érdemes/ajánlott szünetet tartani.

A ládanyitás mindig szertartás legyen. A ládában található plakátot egy vagy több, már 
jól olvasó gyermek tolmácsolja a többieknek. A plakátok/hirdetések elkészítésekor fontos, 
hogy a betűtípus, betűméret különbözzön, hogy a gyerekek gyakorolják sokféle betűforma 
olvasását!

Az Ószeres c. vers udvari bolond bábbal történő tanítói bemutatása során ismét mód nyílik a 
helyes bábmozgatás megfigyelésére, illetve ez a fajta vissza-visszatérő állandóság biztonság-
érzetet is ad a gyerekeknek.

A beszédgyakorlat ezúttal a hangerővel való játékra ad módot. A hangerőnek itt kiemelő 
funkciója van, a szöveg fontosabb egységeit a többihez képest nagyobb hangerővel szólal-
tatjuk meg. Ezáltal hangulatokról és érzelmekről adunk hírt. Hívjuk fel a gyerekek figyelmét 
arra, hogy az indokolatlan hangerőváltás félrevezeti a hallgatót, és bemutatással demonstrál-
juk, hogy a hangerő emelése nem egyenlő a kiabálással.
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A versben szereplő tárgyakat, melyeket bábként szeretnénk működtetni, a tanítónak elő-
zetesen be kell szereznie és bekészítenie a ládába vagy egy zsákba. A koncentrációban, be-
szédkészségben fejlettebb csoportokban a gyerekek jó megfigyelőkészségére és emlékeze-
tére építve felsorolhatják a hallott tárgyakat, de a könnyen elkalandozó, szűkebb szókincsű 
csoportban szervezzük úgy, hogy a zsákból húzhassák elő tapintással való érzékelés, majd 
megnevezés után.

A tárgyjátéknál a tárgyak megelevenítése előtt állapodjunk meg abban, hogy tárgyunk me-
lyik részét tekintjük a fejének (hol lesz pl. a szeme).

Ettől kezdve ezt az irányt a bábmozgatás során végig tartsuk szem előtt. A tárgyakat próbál-
juk az eredeti funkcióból adódó mozgásnak megfelelően mozgatni (például a habverő gyors, 
pörgős mozgású…).

A szituációs játékban, ahol az ószerestől vásárolhatnak a gyerekek, használjuk fel a láda 
kesztyűsbábjait. Egyelőre csak a legszükségesebb instrukciókkal lássuk el őket a bábtartásra 
(kéztartásra, bábmagasságra) vonatkozóan, mert képtelenek egyszerre sok dologra figyelni. Itt 
most a beszédbátorság a fontos, illetve a szituációnak megfelelő kapcsolatfelvétel és szándék-
nyilatkozat. Párosával, paraván mögött történjen a játék, majd dicsérjük meg a szereplőket, 
és emeljük ki azt, ami különösen jó volt a játékban. Értékeléskor kérjük ki a gyerekek véle-
ményét is!

Az Engem vegyenek c. játék célja a spontán beszéd fejlesztése. A tanulók önkéntes alapon, 
a padon vagy paraván mögött próbálhatnak bebújni a tárgyak szerepébe. A tárgyat eredeti 
funkciójának megfelelően kellene mozdítani, mozgatni, miközben ki kell emelni a tárgy elő-
nyös tulajdonságait, és meg kell győzni a hallgatóságot a saját hasznosságáról. Hívjuk fel a 
gyerekek figyelmét előzetesen, hogy rövid, néhány mondatos legyen a meggyőzés, de a leg-
fontosabb jegyeket emeljék ki. Szükség esetén a játék előtt közösen gyűjthetünk elmondandó 
tulajdonságokat.

Érdekes lehet, ha a menedéket kereső vitéz megjelenésének eljátszásához a tanító elbújik 
például a paraván mögé, és csak a hangja hallatszik a „várkapu” mögül, mikor bemutatkozik. 
Ezzel érdekesebbé tehetjük a vers bemutatását, és kicsit nehezítjük a szövegértést. A tanári 
szerepjátékot mindig készítsük elő, mondjuk el, hogy mi fog következni, és hogy szerepbe 
bújunk!

A bábkészítés célja ezen a foglalkozáson egy egyszerű, saját készítésű, játékra alkalmas  
(katona, ill. vitéz) báb elkészítése, ennek során fejlesztjük a kéz finom mozgásait, a képzelő-
erőt. Jó, ha mindkét figurát elkészítik, akkor egyedül is el tudják táncolni a felelgetős mon-
dókát, és mindkét kezük mozgása fejlődik. A masírozás, ballagás stb. eljátszása bábbal vagy 
teremjátékkal a csoport mozgásigényétől és adottságaitól függjön. 

Nagyobb mozgásigényű csoportnál a teremjátékot alkalmazzuk. A teremjátékhoz készít-
sünk közösen papírcsákót. Ezek a későbbi modulokban is előkerülhetnek. Őrizzük meg 
őket!



SZÖVEGÉRTÉS–SZÖVEGALKOTÁS • 1. ÉVFOLYAM 174

TÁMOGATÓRENDSZER
Gabnai Katalin: Drámajátékok. Marczibányi Téri Művelődési Központ, Budapest, 1993
Kaposi László (szerk.): Játékkönyv. Marczibányi Téri Művelődési Központ, Kerekasztal Színhá-

zi Nevelési Központ, Budapest, 1993
Kaposi László (szerk.): Drámapedagógiai olvasókönyv. Marczibányi Téri Művelődési Központ, 

Magyar Drámapedagógiai Társaság, Budapest, 1995
Székely Andrea: Bábjáték. suliNova, Budapest, 2006
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ÉRTÉKELÉS ☺
Ebben a modulban a gyerekek plakátjátékban – melynek során csoportokban olvassák, ér-
telmezik a plakátokat – nyújtott szövegértési teljesítményét értékelhetjük. Mindenképpen 
kérjük, indokolják választásukat, illetve magyarázzák meg, hogy a többi plakát mire hívja fel 
figyelmüket. 

A modulban több helyen van lehetőség spontán szóbeli szövegalkotásra. (Engem vegyetek, 
Vásároljunk az ószerestől c. játékok). Ezeknél a játékoknál csak akkor segítsünk, ha a gyerekek 
kérik, próbáljanak önállóan szöveget alkotni (néhány mondatot logikai vagy ok-okozati sor-
rendbe fűzni) a szituációnak megfelelően. A játék során dicsérjük beszédbátorságukat, kap-
csolatfelvételüket a hallgatókkal. 
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/1. Ládanyitás szertartása

A láda nyitásakor plakátokat 
találunk
(1 perc)

Kötődési képesség frontális

I/2. Plakátok elolvasása, értelmezése

Több, rövid szövegű plakát közül 
a vásárra hívó kiválasztása
(5 perc)

Beszédértés csoportmun-
ka,
munkáltatás

melléklet,
plakátok

I/3. Kikiáltóvers megtanulása

A tanult mondóka elmondása a 
stílusnak megfelelően és szituáci-
ós játékkal
(10 perc)

Reproduktív  
beszédképesség

frontális vagy 
csoportmun-
ka,
tanulás

melléklet 

I/4. Betűjáték 

A vásár szó minden betűjével 
3-4-5 betűs új szó alkotása
(5 perc)
A megadott betűk száma a csoport 
képességétől függ

Kombinatív  
képesség

frontális

munkáltatás

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. Barak László: Ószeres c. verse 

A vers tanítói bemutatása az 
udvari bolond bábbal
Az ószeres szó magyarázata 
(5 perc)

Beszédértés-ké-
pességek/befoga-
dás

frontális

bemutatás

melléklet,
udvari bo-
lond báb

II/2. Tárgyak megnevezése, válogatása

A Mit hallottál? A versben szereplő 
tárgyak vagy a tárgyak képé-
nek (habverő, süveg, parittya, 
üveggömb, gyöngy, datolyamag, 
keménykalap, pipaszár) kiválo-
gatása közös megnevezés után 
egy zsákból
(10 perc)
A verbális emlékezet fejlesztését 
igénylő csoportnak

Logikai képesség frontális

munkáltatás

tárgyak vagy 
azok rajza 
egy zsákban
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

B Mit hallottál? A versben sze-
replő tárgyak (habverő, süveg, 
parittya, üveggömb, gyöngy, 
datolyamag, keménykalap, pipa-
szár) megnevezése emlékezetből, 
majd kiválogatása egy zsákból 
tapintás alapján 
(10 perc)
Jó memóriájú csoportnak, a tapintási 
érzék fejlesztésére

Rendszerezőké-
pesség

frontális tárgyak vagy 
azok rajza 
egy zsákban

II/3. Engem vegyetek!

 A tárgyak mint bábok kínálják 
magukat, elmondják legjobb, 
legfontosabb tulajdonságaikat…
Kicsit túlozni is lehet!
(10 perc)

Logikai képesség
Produktív beszéd-
képesség

egyéni

bábjáték

II/4. Melyikre gondolok? 

A Tárgyak felismerése és kiválasz-
tása elmondott tulajdonságok 
(szín, forma, használat…) alapján 
(5 perc)
Az analízis-szintézis fejlesztését 
igénylő csoportnak

Rendszerezőké-
pesség

frontális

munkáltatás

tárgyak a 
ládából

B


„Nem az, ami…” (Mi más lehetne?) 
Játék 
A tárgyak használata az eredeti 
rendeltetéstől eltérően 
(5 perc)

Konvertálóképes-
ség

frontális

dráma

tárgyak a 
ládából

melléklet

II/5. Vásároljunk az ószerestől!

 Játsszunk el egy vásárlást párok-
ban!
Szituációs játék a láda kesztyűs 
bábjaival
(10 perc)
Jól bábozó csoport esetén paraván 
használatával

Lehetséges órabontás!

Produktív beszéd-
képesség

páros

bábjáték

kesztyűsbá-
bok

II/6. József Attila: Eső c. verséből egy részlet felolvasása zenei aláfestéssel

Mi szakítja félbe a vásárt?   
A tanító bemutatja a verset
(3 perc)

Beszédértés-ké-
pességek/befoga-
dás

frontális,
bemutatás

melléklet

II/7. Az eső, a vihar hangjainak bemutatása 

Játsszuk el zeneszerszámokkal 
és/vagy testzajokkal a vihart!
(5 perc)

Önkifejezési kész-
ség

frontális,
dráma

zeneszerszá-
mok
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/8. Barak László: Aki vitéz c. versének tanítói bemutatása, paraván mögül

Menedéket keresők érkeznek: 
egy kapitány és egy vitéz.
A tanár a vitéz szerepében, a pa-
raván mögé bújva bemutatkozik.
(5 perc)

Beszédértés-ké-
pességek/befoga-
dás

frontális

bemutatás

melléklet

II/9. Szerep a falon: Milyennek képzeljük a vitézt a szöveg alapján?

Tulajdonságok gyűjtése és beírá-
sa egy, a vitézről készült körvo-
nalrajzba
(5 perc)

Kombinatív ké-
pesség

frontális

dráma

csomagoló-
papír,
filctoll

II/10. Bábkészítés, a vers eljátszása

Ujjra húzható lépegető: a katona- 
és a vitézbábuk elkészítése.  
A vers eljátszása szövegesen, 
párokban a lépegetőbábokkal
(20 perc)

Vizuális kreati-
vitás

Reproduktív be-
szédképesség

frontális
munkáltatás,
páros
játék 

papír,
zsírkréta

kézikönyv

II/11. Vitézségek eljátszása

A


Játsszunk el néhány jelenetet a 
vitéz életéből!
Jelenetben:
Jelmezöltés: csákóhajtogatás pa-
pírból és használata a játékban
(15 perc)
Jól improvizáló, szerepjátékot kedvelő 
csoportnak

Önkifejezési kész-
ség

csoportos

dráma

újságpapír

B


Lépegetőbábokkal:
A lépegető bábbal masírozás, 
ballagás, menekülés, lopakodás 
stb. eljátszása  
(10 perc)
Bábjátékot kedvelő csoportnak

Önkifejezési kész-
ség

csoportos

bábjáték

lépegetőbá-
bok

II/12. A kapitány és a vitéz beszélgetése néhány nappal később

A Mikor masírozunk, kapitány 
uram? című népköltés tanítói 
bemutatása és tanulása 
(10 perc)

Beszédértés-ké-
pességek
Reproduktív be-
szédképesség

frontális,
bemutatás

tanulás

melléklet

II/13. A vitéz és a kapitány elbúcsúzik

Adjunk ajándékot a távozóknak!
Az ószerestől vett tárgyak közül 
ajándékozzunk oda néhányat 
(jelképesen!) indoklással.
Szükséged lehet egy…, mert…
(5 perc)

Ládazárás

Kötődési képes-
ségek

frontális

dráma
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

III. HANGULATI LEVEZETÉS

III/1. Az „Aki nem lép egyszerre…” c. gyermekdal éneklése 

A A teremben körbe masírozva
(3 perc)
Nagy mozgásigényű, ritmusérzék 
fejlesztését igénylő csoport

Önkifejezési kész-
ség

frontális,
játék

melléklet

B Masírozás a lépegetőbábokkal 
(3 perc)
A bábmozgatás és a beszéd összehan-
golásának fejlesztését igénylő csoport

Önkifejezési kész-
ség

frontális,
báb

lépegetőbá-
bok
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MELLÉKLETEK

I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

I/2. Plakátok, hirdetések 

VÁRLAKÓK, FIGYELEM!

FÁJ A FEJE?
FÁJ A HÁTA?
A BOKÁJA?

NE VÁRJON A GYÓGYULÁSRA!!!!!!!!!!!
ORVOS JÖN A PALOTÁBA, GYÓGYÍTTASSA MAGÁT 

NÁLA!!!!!!!!!!!!!

Lányok, asszonyok!!!!
Bálba készülnek? Tetszeni akarnak a kedvesüknek? Megun-

ták a régi hajviseletet?

Jöjjenek  a  palotába, új frizurát csináltatni!!
Mindenkit vár a fodrász!!

Mindenkinek, akit illet!
Adni, venni, nézelődni jöjjenek a piactérre!!!

Az év legnagyobb vásárát rendezzük meg a hét végén!!!
Olcsó áron lesz ott minden, ami kell a konyhába, a szobába, a fürdőbe, az 

udvarra…
Aki eljön, nem bánja meg!!!
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I/3. Kikiáltó mondókák 

Fele ingyen, fele ráadásba.
Szedje, néném, bele a kosárba!

Megjött Pestről Ócsó János;
Tele falu, tele város.
Nadrág, kabát, ködmön, kucsma,
Csapjon, bátyám, a markomba!

A mondóka megtanulása után a gyerekek szituációs játékként is alkalmaz-
hatják a szöveget. Alakítsanak párokat, akik a következőképpen adják elő a 
kikiáltó szöveget (jelölt időkereten belül):
• veszekedve,
• egymásra túligérve,
• könyörögve,
• sírva,
• pocskondiázva a másikat,
• dicsérve a másikat… stb.



11. VÁNDOROK ÉS KERESKEDŐK 181

II. Új tartalom feldolgozása

II/1.  

Barak László: 
ÓSZERES
 
Utcánkban az ószeres
Jómódú, hisz jól keres.
Amit megvesz, mit sem ér,
Majd eladja kincsekért.
Tolong a sok törzsvevő:
az egyiknek habverő,
a másiknak süveg kell, 
üres kézzel nem megy el
senki fia, se lánya.
Nem jönnek el hiába 
felnőttek és gyerekek, hogy parittyát vegyenek, 
vagy netalán üveggömböt, 
igaznak hitt olcsó gyöngyöt;
kapható még datolyamag, 
maszkabálra keménykalap,
létrafok és sublótfiók,
meg kitömött sárgarigók,
bajuszkötő, pipaszár,
kerti törpe, szellemvár,
órából egy néma kakukk,
műpróféta: a Habakuk, 
hogyha éppen nincs fenyő, 
illatot vesz a vevő…
Felsorolni is nehéz, 
Az ószeres mire kész. 
Soha nem fogy ki a bolt,
Minden van ott, ami volt, 
megrendeli, ami lesz, 
már minálunk így megy ez… 
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II/4.B „Nem az, ami…” (Mi más lehetne?) című játék 

A játék lényege annak kitalálása, hogy egy tárgyat alakja, formája alapján 
hogyan használhatnánk eredeti funkciójától eltérően.

A kitalált új és új lehetőségeket elmondják, ügyesebb csoport tanulói be 
is mutathatják.

Például: a ceruza lehetne: fogpiszkáló, hátvakaró, karmesteri pálca, főző-
kanál, fogkefe, kés, bármi, csak ceruza nem.

II/6. 

József Attila: 
ESŐ  
(Részlet)

Kaszák villannak az egen,
suhogó rendekben dől a zápor.
Nagy nyalábokban, szélesen
borul a szál, zizeg, aláhull.
És búzaszemekként a cseppek
tetőkön pattognak, peregnek.

II/8. 

Barak László: 
A VITÉZ

Aki vitéz
a gonosszal
az szembenéz
mint a rendet 
úgy levágja
parázzsal él paripája
aki vitéz
nem dicsekszik
nem csak szájal
ha egy tündér
úgy akarja
szembefordul a világgal
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II/12.  

Mikor masírozunk, kapitány uram?
(magyar népköltés)

„Mikor masírozunk, kapitány uram?” 
„Holnap után meg azután: 
csütörtökön ebéd után, 
kedves katonám!” 

„Mit eszünk ebédre, kapitány uram?”
„Tőtött csirkét, friss kenyeret,
mákos csíkot, bort fehéret,
kedves katonám!”

„Mit viszünk az útra, kapitány uram?”
„Füstölt sonkát, sült malacot,
szalonnácskát, telt kulacsot, 
kedves katonám!”

III. Hangulati levezetés

III/1. Masírozás lépegetőbábokkal 

Aki nem lép egyszerre,
nem kap rétest estére.
Pedig a rétes nagyon jó,
katonának ez való.



12. MŰHELYEK ÉS MESTEREK

Játék,

amelyben megismerhetünk és gyakorolhatunk  

néhány régi pénzkereső tevékenységet,  

megtudhatjuk, kik voltak a mesterek, kik az inasok. 

Fény derül arra is, hogy kit ki patkol meg. 

Ki mellé áll a szerencse?

 KÉSZÍTETTE: KOVÁCS HEDVIG
  SCHMIDT MAGDOLNA 
  ZURBÓ PÉTER
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MODULLEÍRÁS

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA Ismeretbővítés, szókincsbővítés, a belső beszéd szöveg-
gé formálása

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 6–7 év

AJÁNLOTT IDŐKERET 90 perc (2 tanóra) 

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Olvasás, drámajáték, bábozás

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY Rendszerezési képesség, tolerancia fejlesztése

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

Modulokhoz:
Művészek és bûvészek

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS  
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: Kreativitás, önkifejező képesség

Kognitív kompetencia: Nyelvi kommunikációs képes-
ségek, befogadás, megértés

Szociális kompetencia: Kötődési képesség, tolerancia

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).

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

Hogyan készítsük elő a Varázsládát?
Az agyagozáshoz, gyurmázáshoz agyagra vagy gyurmára van szükségünk.
A hirdetési szövegek elhelyezése a ládában.
A versszakok megfelelő számú példányának előkészítése.
A bábozáshoz szükséges kellékek:
• 4 db papírkorong, tányér helyett
• a báb méreteinek megfelelő tál és kanál
• szalag
• papírlovacska
• az asszonybáb csuklójára akasztható papírpatkók
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A Bechstein-meséhez szükséges kellékek:
• zsebkendőből készített pénzes zacskó
• rongyok a paraván szélén
• levágott tetejű műanyag flakon mint vödör
• kő
• zseblámpa
• ólom
• kendőből hajtogatott hal
• kés helyett egy fadarab
• bábok

TÁMOGATÓRENDSZER
Bruno Bettelheim: A mese bűvölete. Gondolat Kiadó, Budapest, 1985
Kazanlár Emil: A bábjáték. Műhelytitok sorozat. Corvina, Budapest, 1973
Kós Lajos: Kéz és mozgás. Bábjátékos oktatás. Népművelési Propaganda Iroda, Budapest, 1982
Székely Andrea: Bábjáték. suliNova, Budapest, 2006
Vinczéné Bíró Etelka: Én is tudok beszélni. Tankönyvkiadó, Budapest, 1992
A bábok világa – CD-ROM
http://www.homoludens.hu

ÉRTÉKELÉS ☺
Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban: 
A modulban értékeljük a mese jelenetekre bontásában való részvételt, az aktivitást. Itt külö-
nösen fontos a kötetlen beszélgetéshez a megfelelő elfogadó légkör kialakítása. Igyekezzünk 
csak háttérből irányítani, rámutatni az egész és a rész összefüggéseire.

A hirdetések olvasásakor beszéljük meg a műfaj formai és tartalmi követelményeit; ennek 
megértését ellenőrizhetjük, ha megkérünk egy-két gyereket, alkosson hirdetést a többihez 
hasonlóan.
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/1.  Mondókák, felelgetős játék

a Kikiáltó vers
(3 perc)

Befogadás frontális melléklet

b

c

Márványkő palota – felelgetős 
körjáték
Újra nyitottabb csoportoknak

Három szabólegények
(10 perc)

Szabálykövetés

Reproduktív be-
szédképesség

frontális melléklet

I/2. Ládanyitási szertartás

Ládanyitási szertartás
(1 perc)
A ládában hirdetések 

Empátia frontális Varázsláda melléklet

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. Mesterségek

A hirdetések elolvasása
(2 perc)

Felolvasás egyéni Varázsláda melléklet

II/2. Beszédtechnikai gyakorlat

Weöres Sándor: Tudom én már, mit 
csinálok
Játék a hangerővel
(10 perc)

Reproduktív be-
szédképesség 
Helyesejtés

egyéni és 
csoportos

melléklet

II/3. Kézműves munka

Agyag- vagy gyurmafelrakásos 
edény készítése
Gyurma- vagy agyagkeretben 
tükör
Képkeret készítése agyagból
(15 perc)

Lehetséges órabontás!

Vizuális kreati-
vitás

egyéni vagy 
kiscsoportos

Varázsláda

II/4. Amerikából jöttünk…

Amerikából jöttem... c. játék
Folytasd az akciót!
(10 perc)

Szabálykövetés 
Konvertálóképes-
ség

frontális, 
egész csopor-
tos

melléklet



SZÖVEGÉRTÉS–SZÖVEGALKOTÁS • 1. ÉVFOLYAM 188

TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/5. Mesefeldolgozás bábokkal és mozgásjátékokkal

a Vajkai Miklós: A kovácsmester 
felesége
A mese felolvasása megadott 
részig
(3 perc)
A mese egyes részeinek eljátszá-
sa pantomimmal
(10 perc)
A mese eljátszása bábokkal
(15 perc)
A befejező rész néma olvasása
(5 perc)
A befejező rész eljátszása bábok-
kal
(15 perc)

Befogadás
Szövegértés

Nemverbális és 
verbális beszédké-
pesség

frontális, 
váltakozva 
egyénivel

csoportmun-
ka

egyéni

csoportmun-
ka

Varázsláda melléklet

b Bechstein: A szegény takács szeren-
cséje c. mese felolvasása az adott 
részig
A mese egyes részeinek eljátszá-
sa pantomimmal
A mese eljátszása bábokkal
A befejező rész néma olvasása
A befejező rész eljátszása bábok-
kal
(Időbeosztása ugyanaz.)

frontális

csoportmun-
ka

egyéni

csoportmun-
ka

melléklet

III. HANGULATI LEVEZETÉS

III/1. Zenehallgatás

Ránki György: Pomádé király új 
ruhája
Szövőkettős
(2 perc)

Zenei kreativitás frontális CD,
CD-lejátszó,
melléklet

III/2. Ládazárási szertartás

Ládazárási szertartás
(1 perc)

Empátia frontális Varázsláda
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MELLÉKLETEK

I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

I/1. Kikiáltó mondókák, felelgetős játék 

a

Fele ingyen, fele ráadásba.
Szedje, néném, bele a kosárba!

Megjött Pestről Ócsó János;
Tele falu, tele város.
Nadrág, kabát,
ködmön, kucsma,
Csapjon, bátyám, a markomba!

b

c
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I/2. Ládanyitási szertartás 

A ládanyitás szertartásosan menjen végbe, felfokozhatjuk az érdeklődést 
kissé titokzatos viselkedésünkkel.

A ládanyitás varázsige: 
Csiribú, csiribá, Láda, tárulj!

II. Új tartalom feldolgozása

II/1. Hirdetések felolvasása 

• A hirdetési szöveg kivétele a ládából
• Úgy látszik, hogy újabb várlakókkal ismerkedhetünk meg.
• Ki melyik hirdetésre jelentkezik?
• Weöres Sándor: Tudom én már, mit csinálok c. versével lehet jelentkezni.

KITERJEDT VEVŐKÖRREL RENDELKEZŐ ÜVEGESMESTER  
INAST VENNE FEL ÉS TANÍTANA!

FAZEKAIRÓL MESSZE FÖLDÖN HÍRES GERENCSÉRMESTER  
TANULÓT VENNE FEL!

ASZTALOSMESTER INAST KERES!

II/2. Beszédtechnikai gyakorlat 

Weöres Sándor: 
TUDOM ÉN MÁR, MIT CSINÁLOK

Tudom én már, mit csinálok,
üvegesinasnak állok,
apró tükröket csinálok,
annak örülnek a lányok.
Tudom én már, mit csinálok,
Gerencsérinasnak állok,
Apró babákat csinálok,
Azon nevetnek a lányok.
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Tudom én már, mit csinálok,
Asztalosinasnak állok,
Apró ágyakat csinálok,
Abban álmodnak a lányok.

• Versszakok jelentkezés szerinti szétosztása
• Versek elosztása
• Segítség a nehezen memorizáló csoportnak
• Beszédtechnikai gyakorlat: súgjuk egymás fülébe a versszakot!
•  A bátrabbak álljanak ki, és valódi kikiáltói bátorsággal, kiabálva vagy vál-

takozó hangerővel beszéljenek.
•  Mutassuk meg, hogy a kiabálás és az artikulálatlan ordítás között mekko-

ra a különbség.

II/4. Amerikából jöttem… c. játék 

a) Amerikából jöttem játék menete 

Két gyerek kimegy a teremből. Gyors tanácskozás után visszajönnek, és a 
következőket mondják: „Amerikából jöttünk, híres mesterségünk címere”: 
itt két betűt neveznek meg, amivel az ő mesterségük egy tevékenységének 
kezdőbetűit jelölik, például: K és Á. Ezután a kertásás tevékenységét utá-
nozzák. Vagyis a megfejtés: Kertet ásni. 

A gyerekek próbálkoznak a szavak megtalálásával. Bármelyik szó helye-
sen megszólal, azt nyugtázni kell. Az nyer, aki elsőnek kimondja mindkét 
szót.

A nyertes másodmagával megy ki, az eddigi páros egyik tagjával, és most 
ez a páros talál ki új tevékenységet.

Ahhoz, hogy eldönthessük, hogy a páros melyik tagjával menjen ki, az 
eddigi páros újra kimegy, és gyors tanácskozás után döntés elé állítja a 
nyertest: „Kihez mész, almához vagy körtéhez?” (rózsához vagy szegfűhöz, 
hegyhez vagy völgyhöz stb.)

b) Folytasd az akciót! c. játék menete 

A csoport egyik tagja bennmarad a teremben, a többi kimegy. A bennma-
radó gyereknek a tanár elmond egy cselekvéssorozatot, amit pantomimmel 
kell eljátszania. Például: asztalos: fog egy szöget, kalapáccsal elkezdi beüt-
ni, a szög elgörbül, harapófogóval kihúzza, majd kalapáccsal kiegyenesíti, 
majd teljesen beveri.
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A többiek egyenként jönnek be, megnézve a jelenetet, szó nélkül eljátsz-
szák a következőnek, és így tovább. Az utolsó gyerek elmondja, hogy mi tör-
tént.

A másik két csoportnak is a „szakmájának” megfelelő, egyszerű cselek-
véssort találjon ki a tanító.

II/5.a 

Vajkai Miklós: 
A KOVÁCSMESTER FELESÉGE

Régebben tengernyi munkájuk volt a kovácsoknak. Pirkadatkor keltek, 
szürkületig dolgoztak, de a munka nem apadt el a kezük alól. A földes gaz-
dák bőven ellátták őket teendővel.

Az egyik ekevasat vitt élesíteni, a másik lovat patkoltatni, a harmadik fej-
szét nyújtani, a negyedik szekérkereket vasaltatni. Órákig tartana számba 
venni sok-sok teendőjüket.

Jól is éltek a kovácsok! Jó pénz ütötte a markukat, s a pénzből kitellett a jó 
koszt. A kovácslegények erősek voltak, izmosak, vállasak. Majd elpattantak 
a jó élettől.

Ennek a kovácsnak, akiről most szó lesz, három legénye volt. Mind a hár-
man ugyanabból a fazékból ettek. Ketten kövérek voltak, hogy majd meg-
fulladtak, a harmadik viszont – bár egészséges volt ő is – olyan sovány volt, 
mint a gebe.

Csodálkozott is a másik kettő:
– Ejnye te! De vékonydongájú vagy! Pedig ugyanazt az étket eszed. 

Apadsz, csak apadsz napról napra.
Pedig a kovácsné neki adta a legjavát.
A legény hallgatott, hallgatott.
Sosem beszélt a soványsága okáról, ám egy napon így határozott: Ha még 

egyszer megkérdezik, hát elmondja, nagyobb baj már úgysem érheti őt.
– Ti is hitványul néznétek ki, ha az én sorsomat élnétek – sóhajtott egy 

napon a kovácslegény. – Minden éjszaka értem jön egy boszorkány, és lóvá 
változtat. Órákon át nincs megállásom. Aztán meg itt a napi munka… Az 
sem gyerekjáték.

A másik kettő felkapta a fejét. Tanakodtak egy ideig.
– Majd én elbánok azzal a boszorkánnyal – határozott a merészebbik se-

géd. – Éjszakára fekhelyet cserélünk.
Ebben maradtak.
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A kövér kovácslegény még lefekvés előtt odakészítette az ágyához a kan-
tárt és a kötőféket. Most az egyszer nem aludt el.

Éjfél volt épp, amikor a boszorkány megjelent. A kovácslegény feléje csa-
pott a lószerszámmal, s a fehérszemély azon nyomban lóvá változott, és ott 
állt a szoba közepén.

A legények sem voltak restek. Kivezették a lovat az udvarra, megpatkol-
ták, s aztán, mint akik jól végezték a dolgukat, visszafeküdtek az ágyba.

Reggel lett. A kovács is, a legények is munkához láttak. Ütötték a vasat, 
dolgoztak serényen.

A zengés-bongás messzire elhallatszott.
Nyolc óra is elmúlt már, ám a kovács felesége még mindig az ágyban 

feküdt. Hiába szólt rá a mester, hogy keljen már föl reggelit készíteni, a ko-
vácsné szabódott, szabódott.

Fölhajtotta erre mérgében az asszonyról a dunyhát, s alig hitt a szemé-
nek: a felesége kezén-lábán frissen felvert patkó díszelgett.

II/5.b 

Ludwig Bechstein: 
A SZEGÉNY TAKÁCS SZERENCSÉJE

Volt egyszer egy takács, szegény, mint a templom egere. Egy nap három 
gazdag diák tért be hozzá, megesett a szívük rajta, s adtak neki száz ezüst-
pénzt, könnyítsen a sorsán. Megörült a takács, elhatározta, hogy hasznos 
dologra fordítja a pénzt, de egy darabig még gyönyörködni akart a csengő 
ezüstökben.

A feleségének nem szólt a szerencséjéről, s jól elrejtette előle, olyan hely-
re, ahol senkinek sem jut eszébe keresni: a rongyok közé.

Néhány nap múlva rongyszedő járt a faluban, s az asszony eladta neki 
néhány garasért az egész halom ócska rongyot. Elbúsult a szegény takács, 
amikor hazaért, s az asszony megmutatta neki a garasokat.

Esztendő múlva megint arra járt a három gazdag diák. Betértek a takács 
házikójába, azt gondolták, meggyarapodott azóta. De még nagyobb nyo-
morúságban találták. Elpanaszolta nekik a szegény takács, hogy s mint járt 
a száz ezüsttel.

Megsajnálták a diákok, adtak újabb száz ezüstöt, s a lelkére kötötték, 
hogy erre jobban vigyázzon.

A takács megfogadta erősen, hogy okosabb lesz. Most sem szólt a fe-
leségének, s eldugta a pénzt a hamus vödörbe. De megint csak megjár-
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ta. Szappanfőző járt a faluban, összegyűjtötte a hamut, s egy-két darab 
szappant adott érte cserébe. Odaadta a hamut a takács felesége is. Az ura 
éppen távol járt.

Elöntötte a keserűség, amikor hazaérve megtudta, hogy mi történt.
A következő esztendőben megint betértek hozzá a diákok, s látták, hogy 

a takács koldusabb, mint valaha, csupa rongy a ruhája, s majd elviszi a szél, 
olyan sovány. Megmérgesedtek a diákok, s egy darab ólmot vetettek elébe, 
s azt mondták: – Többet nem érdemelsz! Egy rézgarast is kár adni neked, ha 
ilyen ostoba vagy! Most látsz bennünket utoljára!

Azzal bosszúsan otthagyták, a takács meg felvette a földről a darab ól-
mot, és az ablakpárkányra tette.

Nemsokára bekopogott hozzá szomszédja, a halász. Megkérdezte:
– Kedves szomszéd, nincs-e egy darab ólmod vagy egyéb nehéz tárgyad? 

A hálómra kellene nehezéknek.
Odaadta neki a takács az ólomdarabot, s a halász megköszönte szép szó-

val, és megígérte:
– Az első hal, amit fogok, a tiéd lesz!
– Bizony jó hasznát látnám – örült meg a takács.
Amikor a halász hazaért, csakugyan hozott a takácsnak egy jókora halat. 

Felbontották, s egy nagy követ találtak a gyomrában. Fogta a takács a követ, 
s az ablakba tette. Este, amikor besötétedett, elámult a takács: a kő világíta-
ni kezdett a sötétben, minél sötétebb lett odakinn, annál tündöklőbb fényt 
árasztott.

– Jó lesz lámpásnak – mondta a takács, s a feleségéhez fordult: – Nehogy 
ezt a követ elkótyavetyéld, mint azt a kétszáz ezüstöt! – És az asztal közepé-
re tette a követ, hogy világos legyen tőle az egész szoba.

Másnap estefelé egy gazdag úr lovagolt el a ház előtt, s meglátta az ablak-
ból a tündöklő követ. Bekopogott, és azt mondta a takácsnak:

– Add el nekem ezt a követ! Tíz ezüstpénzt adok érte.
– Nem eladó! – felelte a takács.
– Húszért sem?
– Annyiért sem.
A gazdag úr egyre többet kínált érte, végül már ezer ezüsttallért ígért, 

mert a kő becses gyémánt volt, s még sokkal több pénzt is megért.
Amikor ezret kínált, akkor a takács a markába csapott, s megvolt a vásár. 

Egy csapásra a falu leggazdagabb embere lett a szegény takácsból. Akkor 
aztán előállt a felesége:

– Látod-e, ember! Ha nem adtam volna el kétszer is a száz ezüstöt, most 
nem lennénk ilyen gazdagok! Nekem köszönheted a szerencsédet!



12. MŰHELYEK ÉS MESTEREK 195

Hogyan játsszuk el a mesét a bábokkal?
• A szabadon variálható bábokat készítsük a ládába! 
• Játsszunk paraván mögött!
•  Beszéljük meg, hogy milyen jelenetekből fog állni a mese. Nevezzük el a 

szereplőket! Jelezzük nemüket, karakterüket rongyokkal, kendőkkel!

A kovácsmester felesége c. mese bábos feldolgozása: 

•  A kovácsmester megmutatja a legényeknek, hogyan kell (például ekeva-
sat) kalapálni. Biztatja a legényeket, hogy csak dolgozzanak, mert ebből 
lesz az étel, ital, gazdagság. Együtt dolgoznak.

•  Jön a feleség, és mindenkinek ad enni. Például kis papírkorongokra, mint-
ha tányér volna, tálból oszt kanállal. Nem fontos, hogy a kanálon legyen 
valami. A sovány fiúnak feltűnően többször is ad, a többiek csak csodál-
koznak, hogy miért kap többet ez a soványka.

•  A sovány fiú szomorú. A többiek vigasztalják, és rábírják a fiút, hogy 
mondja el, miért ilyen szomorú.

•  A fiú elmeséli, hogy mi történik éjszakánként. Amíg mesél, a legényeket 
jelző bábok eltűnnek. A kis botos boszorkány bábjával és egy papírhen-
gerekből készült lóbábbal eljátszhatjuk a varázslatot és a száguldást, a ki-
merülést.

•  Az egyik fiú elhatározza, hogy megfordítja a varázst. Egy szalag megle-
gyintésével lóvá változtatja a boszorkányt, jönnek a legények, és kalapács-
csal és nagy csattogással „megpatkolják a lovat”. A „ló” boszorkányhan-
gon sivalkodik. Elmennek aludni.

•  Jön a kovácsmester, és hívja a fiúkat reggelizni. A fiúk jönnek. Hívja az 
asszonyt. Nem jön. Összenéznek. Megint hívja. Harmadszorra jelentke-
zik az asszony a takaró alól. A mester előrángatja az asszonyt. Kezén a 
patkó.

•  A bábelőadásokon nem szoktuk didaktikusan kimondani a végső igazsá-
got, a nézőre bízzuk a következtetést. Itt viszont a szövegértés a fő szem-
pont. A legkisebb fiú mondja ki az összegzést. Például: „Hát maga volt az 
a boszorkány, aki engem mindig lóvá varázsolt, és meghajszolt. Tegnap 
sikerült megfordítani a varázst, és most élete végéig viselni fogja ezt a 
szégyent!”
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A Bechstein-mese bábos feldolgozása: 

•  A takács és felesége elpanaszolják szegénységüket, és ábrándoznak egy 
nagyobb összegről. Az asszony kimegy a konyhába, hogy kitakarítsa a 
konyhát, ha már úgy sincs mit enniük. A takácshoz megérkeznek a diá-
kok. Megsajnálják a szegény embert. Adnak neki száz ezüstöt. A diákok 
elmennek.

• A takács a rongyok közé dugja az ezüstöket.
•  A feleség visszajön, a takács elmegy, a rongyszedő bejön. Az asszony el-

adja neki a rongyokat. A férj visszajön, és keresi a rongyokat. A feleség 
elmondja, hogy mi történt a rongyokkal. Az asszony kimegy, a férj szo-
morúan megállapítja, hogy szegények maradtak.

•  Jönnek a diákok, és újra megismétlődik a száz ezüst átadása, elrejtése a 
hamus vödörbe.

•  Az asszony bejön, a férfi elmegy, jön a szappanfőző, megtörténik a ha-
muvásár. A férj visszajön, és kiderül, hogy mi történt a hamuval. A nő 
kimegy, a férj panaszkodik a szegénységükről.

•  Jönnek a diákok. Látván a szörnyű szegénységet, odadobják az ólmot a 
takácsnak. A diákok elmennek. Jön a halász, kéri az ólmot, és megígéri  
a halat. A férfi ábrándozik a halevés szépségeiről. Jön a halász. Átadja a 
halat, elmegy. A takács és a felesége felvágja a halat, megtalálják a követ. 
(A kő mögé világítva a zseblámpával érzékeltetni lehet a ragyogást.)

•  Jön a gazdag ember. Megtörténik az alku.

III. Hangulati levezetés

III/1. Zenehallgatás 

Ránki György: Pomádé király új ruhája
A zene humora a gyorsaságból és a szövegből fakad. „Mi megcsalunk, mi 
rászedünk…”

Röviden meséljük el, hogy Pomádé királyt a furfangos takácsok rászedik, 
hogy a legcsodálatosabb kelmét fogják megszőni. Igaz, csak az láthatja, aki 
nem ostoba. A szövés közben meglesik a szorgalmasan semmit sem csináló 
takácsokat, és senki nem meri bevallani, hogy nem lát semmit.
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Játék,
amelyben minden furfangunkra szükségünk lesz, hogy 

visszaszerezzük varázserejű vizünket a  halastavunkba. 
Ebben magunk készítette árnybáb halacskáink fognak 

lubickolni, örömtáncot lejteni.

 KÉSZÍTETTE: LÁNG RITA
  FARKAS SZILVIA
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MODULLEÍRÁS

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA A produktív beszédképesség, a problémamegoldó ké-
pesség és az együttműködési készség fejlesztése 

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 6–7 évesek

AJÁNLOTT IDŐKERET 90 perc (2 tanóra)

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Sík- és kesztyűsbábok mozgatása
Jelenetkészítés egész csoportban és kiscsoportban
Szerepbe lépés és a tanári szerep elfogadása
Árnybábokkal történő játék

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY Kiscsoportos jelenetek készítése

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

Modulokhoz:
Az 1. évfolyam bármely moduljához kapcsolódik

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS  
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: Kreativitás

Kognitív kompetencia: Gondolkodási kompetencia

Szociális kompetencia: Együttműködési kompetencia

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).

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
Az órát megszakítani vagy szünetet tartani a II/4. feladat után érdemes/ajánlott.

Az órán több esetben történik tanári szerepbe lépés és a játszók szerepbe helyezése is.
Soha ne feledkezzünk meg arról, hogy ezt elő kell készíteni, el kell mondani, hogy mi fog 

történni. A szerepbe lépést jellel indítsuk, és a  szerepben történő létezést jelmezzel vagy kel-
lékkel jelezzük, így a kisgyerekeknek könnyebb a tanító néni és  a szerep elválasztása. A sze-
repből történő kilépésnek is legyen jelzése: szóval, tapssal vagy a kellék, jelmez letételével.

A bábjátéknál a gyerekek csoportokban adjanak elő bábjelenetet. A bábmozgatásban kevés-
bé ügyes tanulók csak síkbábot mozgassanak, figyeljenek arra, hogy a báb ne süllyedjen le. 
Figyeljenek a báb karakterének megfelelő mozgásra (ha fiatal, mozogjon fürgébben stb.), és 
arra, hogy ha beszél, akkor mozog is. Az ügyesebbek kesztyűs bábot is mozgathatnak, ezzel is 
hajtsanak végre egyszerű mozdulatokat. Legyen érdekes és rövid a bábok története.

Az órán a gyerekek megismerkedhetnek egy új bábfajtával: az árnybábbal, az árnyjátékkal. 
A tanító hívja fel a gyermek figyelmét arra, hogy a báb nem színes, így a formájának kell 
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nagyon érdekesnek lennie. Ha megszülettek az érdekes formájú bábok, vágják ki őket, és 
egyenként kivetíthetjük az írásvetítőn. Így látható lesz, hogy a bábnak csak akkor lesz szeme 
vagy érdekes mintázata, ha kivágjuk belőle.

Az árnybábok mozgatása kis csoportokban történjen. Nem könnyű! Újfajta mozgást, téri 
tájékozódást igényel, de a gyerekeknek nagyon tetszik. A zenére történő bábtáncoltatással 
kezdjük, így szövegmondásra még nem kell figyelniük. Folyamatosan is nyújthatunk segítsé-
get, szó nélkül, csak a kezük irányításával. Az újfajta báb mozgatásának élményeit, tapaszta-
latait a végén beszéljük meg. Emeljük ki a jó megoldásokat!

TÁMOGATÓRENDSZER
Előd Nóra (szerk.): Add tovább! Drámajáték-gyűjtemény. Candy Kiadó, Veszprém
Gabnai Katalin: Drámajátékok. Marczibányi Téri Művelődési Központ, Budapest, 1993
Kaposi László (szerk.): Játékkönyv. Marczibányi Téri Művelődési Központ, Kerekasztal Színhá-

zi Nevelési Központ, Budapest, 1993
Kaposi László (szerk.): Drámapedagógiai olvasókönyv. Marczibányi Téri Művelődési Központ, 

Magyar Drámapedagógiai Társaság, Budapest, 1995
Székely Andrea: Bábjáték. suliNova, Budapest, 2006
Szentirmai László: Nevelés kézzel-bábbal. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998

ÉRTÉKELÉS ☺
Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban: 
A modulban a szóbeli szövegalkotás mellett megjelenik az írásbeli szövegalkotás is. A szóbeli 
szövegalkotás értékelésére több játék után van lehetőségünk. A várlakók visszaemlékezései c. 
játéknál, a levél értelmezésekor, a Győzzük meg a boszorkányt c. játéknál. Ez utóbbinál jól érté-
kelhető az érvelés, meggyőzés technikája, hatásossága. 

Az írásbeli szövegalkotás a varázsrecept írásakor jelenik meg. Itt értékelhetjük, hogy meny-
nyire értelmes, értelmezhető, illetve kivitelezhető a recept. (Tudjuk-e, miből mennyi kell, mi-
lyen sorrendben, mikor kell melegíteni, keverni stb.) 
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZ-

TENDŐ KÉSZSÉ-
GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/1. Ládanyitás

1. Ládanyitás szertartása mondó-
kával
(2 perc)

Szociális képessé-
gek (kötődés)

frontális,
szertartás

2. Hullámjáték 
(5 perc)

Együttműködési 
képesség
Szabálykövetés

frontális

dráma

melléklet

I/3. Beszédgyakorlat: artikulációs és ritmusgyakorlat

Weöres Sándor: Kacsa-úsztató… 
c. versének elmondása
a) kánonban
b) szavanként körbeadva
c) ritmuskísérettel
(10 perc)

Reproduktív be-
szédképesség

frontális melléklet,
ritmushang-
szerek

I/4. Mozgásgyakorlatok

Ujjunkkal, majd karral, végül 
a láda kék leplével játsszuk el, 
milyen a 
– szellő fodrozta tó
– hullámzó tó
– viharos tó
(5 perc)

Vizuális kreati-
vitás

frontális vagy 
csoportos

dráma

kék színű, 
könnyű, 
hosszú ruha-
anyag

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. Tanítói narráció

A várunk mellett egy nagy tó 
található, teli hallal, víziálla-
tokkal, növényekkel… és a vize 
varázserejű!
(1 perc)

frontális

II/2. A várlakók visszaemlékezései 

A)ü „A tó varázsereje segített…”  
A játszók a várlakók szerepébe 
bújva fejezzenek be kötött kezdé-
sű mondatokat:
Rajtam akkor segített a tó, ami-
kor…
(5 perc)
Szerepjátékban bátortalan csoportnak

Félreproduktív 
beszédképesség

frontális

dráma
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZ-

TENDŐ KÉSZSÉ-
GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

B


Állóképsorral mutatassanak be 
olyan eseményeket, amikor a tó 
varázsereje segített a várlakókon.
(10 perc)
A lényegkiemelés gyakorlását igénylő 
csoportnak

Összefüggés-keze-
lő képesség

frontális

dráma

C


Rövid jelenetek bemutatása a tó 
segítő erejéről: a várban lakókat 
bábokkal jelenítsük meg (botos- 
v. kesztyűs bábokkal)
(15 perc)
Szívesen bábozó csoportnak
A gyakorlottság dönt abban, hogy 
melyik bábfajtát használjuk.

Önkifejezési kész-
ség

egyéni vagy 
csoportos,
báb

a vár lakói, 
saját botos 
bábok vagy 
a láda kesz-
tyűsbábjai 

II/3. A tó lakói

Készítsük el a tó különleges lakó-
it, síkbábokkal!
Halbábok készítése az árnyjá-
tékhoz 
(15 perc)

Vizuális kreati-
vitás

egyéni
munkáltatás

karton, 
olló, sniccer, 
hurkapálca,
cellux

II/4. Élet a tóban

Az elkészített bábok kipróbálása, 
mozgatása árnyjátékban 
(10 perc)

Lehetséges órabontás!

Önkifejezési kész-
ség

egyéni vagy 
csoportos

báb

az elkészített 
bábok,
írásvetítő, 
fehér falfelü-
let v. fólia

II/5. Bajban a vár lakói!

Egy reggel a várlakókhoz szaladt 
az udvari bolond, a következő 
hírrel :
Barak László: Kiszáradt egy nagy 
halastó c. versének tanítói be-
mutatása szerepben, kesztyűs 
bábbal
Egész csoportos improvizáció
(3 perc)

Beszédértés-ké-
pesség/befogadás

frontális

bemutatás

melléklet,
udvari bo-
lond báb

II/6. Levél a boszorkánytól 

A levél elolvasása, közös értel-
mezése
Mit tegyünk? A lehetséges meg-
oldások megvitatása
(3 perc)
Jól olvasó gyerek felolvashatja

Olvasási képes-
ségek

frontális

megbeszélés

melléklet
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZ-

TENDŐ KÉSZSÉ-
GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/7. Győzzük meg a boszorkányt, hogy adja vissza a tavat!

 Fórumszínház
(5 perc)

Problémamegoldó 
képesség

frontális

dráma

melléklet

II/8. Esővarázsló mondóka 

 A mondóka kitalálása, rítus ter-
vezése, megtanulása, eljátszása
(10 perc)
Önállóan dolgozni tudó osztályok 
csoportokban is dolgozhatnak

Alkotóképesség csoportos

munkáltatás

II/9. A kiszáradt tóba szórt varázspor 

 Mi kell hozzá? Miből mennyi?  
A varázspor receptjének megírá-
sa és a por „belehintése a tóba”
(10 perc)
Önállóan dolgozni tudó osztályok 
csoportokban is dolgozhatnak

Alkotóképesség frontális vagy 
csoportos,
munkáltatás

papír,
ceruza

III. HANGULATI LEVEZETÉS

III/1. Újra élet van a tóban!!!

Halak tánca árnyjátékkal, az 
elkészített bábokkal, zenére
(10 perc)

Önkifejezési kész-
ség

frontális árnybábok,
fehér falfelü-
let megvilá-
gítása, saját 
készítésű 
bábok, zenei 
CD

III/2. Ládazárás (1 perc)

báb
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MELLÉKLETEK

I.Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

I/2. Hullámjáték 

A gyerekek szorosan egymás mellé helyezett székeken körben ülnek. Kö-
zépen áll a „kapitány”, ő irányítja a játékot. Ha azt kiáltja: Hullám jobbról!, 
akkor mindenkinek egy székkel balra kell ülnie. Ha azt kiáltja: Hullám bal-
ról!, akkor mindenki egy székkel jobbra ül.

A kapitány olykor Dagály!-t is kiláthat, ilyenkor mindenkinek új széket 
kell keresnie. A kapitány is széket keres magának, és az lesz az új kapitány, 
akinek nem jut szék.

Az utasítások gyorsan egymás után hangozzanak el. 
A játék előtt beszéljük meg, hogy a jobbról jövő hullám balra, a balról jövő 

hullám jobbra sodorja a hajót. Tisztázzuk a dagály fogalmát is. Játsszunk 
több próbajátékot úgy, hogy a tanító legyen a kapitány, hogy a játszók az 
irányokat begyakorolják.

I/3. 

Weöres Sándor: 
KACSA-ÚSZTATÓ

Tó vize, tó vize
Csupa nádszál.
Egy kacsa, két kacsa
Odacsászkál.
Sárban ezer kacsa
Bogarászik,
Reszket a  tó vize
Ki se látszik.
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II. Új tartalom feldolgozása

II/5. Bajban a vár lakói! 

Barak László: 
KISZÁRADT EGY NAGY HALASTÓ 
(részlet)

Csorba flaskó,
lyukas zacskó, 
Kiszáradt egy 
nagy halastó.

Szárcsa, csuka, 
harcsa, ruca,
Költözik a
retyerutya.

Vízibolha, 
ha még volna,
menekülne  
a pokolba.

A tó medre
megtelhetne,
Ha az eső 
megeredne.

Nincsen áldás,
se megváltás.
Esőre most
nincs kilátás.
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Egész csoportos improvizáció: 

A vers bemutatása történjen szerepben. A tanár a játék előtt mondja el, hogy 
ő az udvari bolondot fogja játszani, és mindaddig ebben a szerepben lesz, 
ameddig kezén van az udvari bolond báb. Megkéri a játszókat, hogy ők ve-
gyék fel a vár lakóinak szerepét. Ki-ki azt a szerepet játszhatja, amelyiket az 
óra elején bábbal is megjelenített.

Tapssal vagy más egyezményes jellel induljon az improvizáció. A vers 
megismerése után a tanár ne lépjen ki a szerepből, hanem az udvari bolond 
nevében kérdezze a játszókat a versben hallottakról, kérje ki a véleményü-
ket, provokálja ki, hogy mit tennének most.

Ha már sok vélemény elhangzott (a tanár meggyőződött a szöveg meg-
értéséről), adja elő a boszorkány levelét. Jó, ha ezt játékosan teszi, mintha 
eddig el is feledkezett volna róla. Ez egy udvari bolondtól megbocsátható. 
A levél el- vagy felolvasása még szerepben történjen, és ezt is kövesse a hal-
lottak rövid megbeszélése.

A játék végét egyezményes jel és a báb levétele jelenti.

II/6. A boszorkány levele 

Várlakók!
Már biztos hírét vettétek, hogy szépséges tavatokat elvarázsoltam. 

Örülök, hogy sikerült kifogni rajtatok, túljártam az eszeteken!
Soha nem kapjátok vissza!

Hacsak ki nem találtok egy esővarázsló mondókát és nagy furfang-
gal rá nem jöttök a varázspor receptjére… De ez nektek úgysem 

sikerülhet!
Vegyetek búcsút a tótól, ezt üzeni 

a Boszorkány!
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II/7. Fórumszínház 

Ebben a játéktípusban egy gyerek játszik, a többiek a rendezők. Az ő felada-
tuk, hogy a játék megkezdése előtt ötleteikkel, konkrét mondatok, cselek-
vések ajánlásával készítsék fel a játszó gyereket a szituációban való részvé-
telre.

A mi játékunkban arra kell felkészíteni, hogy mit mondjon majd a bo-
szorkánynak (akit a tanár fog játszani), mivel érveljen, hogyan próbálja 
meggyőzni őt a tó fontosságáról. A szituációs játékot a rendezők tapssal 
megállíthatják, ha úgy látják, hogy a szereplő nem tud mit tenni, mondani 
az adott helyzetben, és segítséget adhatnak neki újabb ötletekkel. A „vissza-
hívás” 2-3 alkalommal lehetséges.

A játék célja a beszédkészség fejlesztése, a meggyőzés, érvelés tanítása, az 
eddigi ismeretek mozgósítása. A tanárnak tehát nem szabad engednie (a go-
nosz egyébként is szinte soha nem meggyőzhető), ezért a boszorkány által a 
levélben kijelölt feladatokat mindenképp el kell végezni, közösen!



14. VÁNDORÚTON

Játék,
amelyben egy igazi, hétpróbás kalandtúra közben arra is 

fény derül, hogy vajon véget ér-e egyszer minden út. 

 KÉSZÍTETTE: CSEKEINÉ VAGÁCS ZSUZSANNA
  PRÁCSERNÉ KÓBOR ERIKA
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MODULLEÍRÁS

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA Szókincsfejlesztés, a produktív szövegalkotás fejleszté-
se, összegzés

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 6–7 év

AJÁNLOTT IDŐKERET 90 perc (2 tanóra) 

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Az év során tanult játékformák, a közös, csoportmun-
ka végzése, szabálytudat, előadói készség, szövegértés, 
szövegfeldolgozási tapasztalatok, változatos dramatikus 
technikák ismerete, fiktív szerepek és helyzetek elfoga-
dása, az azokba való bekapcsolódás

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY Az év során tanult játékformák, a közös, csoportmun-
ka végzése, szabálytudat, előadói készség, szövegértés, 
szövegfeldolgozási tapasztalatok, változatos dramatikus 
technikák ismerete, fiktív szerepek és helyzetek elfoga-
dása, azokba való bekapcsolódás

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

Modulokhoz:
Az összes elsős modulhoz kapcsolható

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS  
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: Önkifejezési készség

Kognitív kompetencia: Nyelvi kommunikációs képesség

Szociális kompetencia: Érdekérvényesítő képesség

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).

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A modul szükség/igény esetén a próbák előtt bontható. Létszám: 15 fő.

Hely: nagyobb terem, amelyben létrehozhatók különböző akadályok.
A hét próba alatt együtt mozog a három csapat. Nem pontozással értékelünk, a próbák te-

jesítése a cél, így a csapatok sem egymással versenyeznek, hanem a próbákat kell kiállniuk. 
A két meserészlet mindegyikének felolvasása javasolt, mert a feltett kérdésre két különböző 
választ adhatnak a tanulók. Az utak kiépítéséhez használhatjuk a hullámpapírt. Az útkeresz-
teződések készítésénél ne valami bonyolult megoldásra gondoljunk. Egy-egy fa képe, jelző-
táblák, nyilak, zsákutcát jelző táblák, úttorlaszok képét kell megrajzolni nagy vonalakban. Az 
egész termet rakjuk tele az utakkal, így érzékeltethető a választás lehetősége. A próbák sor-
rendje a gyerekek útválasztásától függ! Az utolsó próba teljesítése már frontálisan történik.
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TÁMOGATÓRENDSZER
De jó játék ez, gyerekek! Játékgyűjtemény 6–14 évesek számára. Tankönyvkiadó, Budapest, 1986
Halász Judit: Rendkívüli gyereknap. CD, BMC, 1998
Kaláka együttes: Bőrönd Ödön. Tamkó-Sirató Károly megzenésített versei. CD, Gryllus, 2000
O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások. Gondolat Könyvkiadó, Kecskemét, 1982
Varga Ferencné: Sző, fon, nem takács. Mi az? Találós kérdések gyerekeknek. Móra Könyvkiadó, 
Budapest, 1979
Vidor Miklós: Mesélő kert. Móra Könyvkiadó, Budapest, 1972

ÉRTÉKELÉS ☺
Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban: 
Ebben a modulban jól értékelhető, hogy a gyerekek vitakultúrája mennyit fejlődött, meny-
nyire toleránsak, hogyan képesek véleményt alkotni és mások véleményét elfogadni (a Van-e 
vége az utaknak c. játéknál).

Elengedhetetlen az értékelés a próbák teljesítése után, bár a verseny csak szimbolikus, mi-
vel az elsők csak az új útirányt határozzák meg.
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/1. Weöres Sándor: Haragosi c. verse

Elmondása ritmuskísérettel:
taps, dobolás különféle formái-
val: térden, ujjakkal, földön stb.

Nyelvi kommuni-
kációs képesség

frontális,  
dráma, tánc

szöveggyűjte-
mény

melléklet

Szövegmondás mozgással kí-
sérve
(5 perc)

Nem nyelvi kom-
munikációs ké-
pesség

I/2. Útra készülünk: Tengerecki Pál báb útra hív benneteket.

Tamkó-Sirató Károly: Tengerecki 
Pál c. versének tanári bemutatása
A zenei feldolgozás meghallga-
tása 
A dal kísérete ritmushangszerek-
kel, a tér minél nagyobb bejárása 
különböző mozgásformákkal
(8 perc)

Nyelvi kommuni-
kációs képesség
Kreativitás

frontális,
tánc

ritmushang-
szerek

a vers szö-
vege

I/3. Varázsláda nyitásának szertartása

A ládában található az összes 
báb, összeállítható bábkészlet és 
rajzlapok, rajzeszközök, hullám-
papír
(1 perc)

Értékek képvise-
lete

frontális, 
megbeszélés

melléklet,
a láda alap-
anyagai

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. Igaz, hogy minden útnak vége van valahol? 

a

Választ keresünk két meserészlet 
segítségével. Mesehallgatás:
Vidor Miklós: Az utak meséje c. 
mese egyik részletének tanítói 
bemutatása
(5 perc)

Nyelvi kommuni-
kációs képesség

frontális,
bemutatás

melléklet,
szöveg

b Boldizsár Ildikó: A mindenek útja 
c. mese egyik részletének tanítói 
bemutatása
(5 perc)

Nyelvi kommuni-
kációs képesség

frontális,
bemutatás

melléklet,
szöveg

II/2. Útkereszteződések

A csomópontok megrajzolása, az 
útvonal kialakítása, keresztező-
dések helyeinek megállapítása 
– közös rajzolás
(10 perc)

Nyelvi kommuni-
kációs képesség 
Kreativitás

frontális,
alkotómunka

papírok,
rajzeszközök
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/3. Ma ti is vándorútra indultok...

...melynek során 7 próbatételt 
kell leküzdenetek! Az útvonalat 
már elkészítettétek, most három 
csapatot kell alakítanotok, nevet 
választanotok, varázsszót kitalál-
notok. A csapatokat az általatok 
elkészített Tengerecki Pál báb 
vezeti majd.
• 3 csoport létrehozása
• névadás
• varázsige, varázsdal
•  alapbábból Tengerecki Pál 

figura elkészítése
(16 perc)

Nyelvi kommuni-
kációs képesség
Önkifejezési ké-
pesség
Kreativitás
Kapcsolatkezelési 
képesség

frontális, 
alkotómunka

papírok, 
íróeszközök, 
alapbáb, a 
bábkészítés 
eszközei a 
ládában

A Kreatív, jobb nyelvi készséggel 
bíró csoport: varázsdal kitalálása

Nyelvi kommuni-
kációs képesség 
Kreativitás

csoport, 
alkotómunka

papírok, író-
eszközök

B Kevésbé önálló, kreatív csoport: 
varázsige kitalálása

Nyelvi kommuni-
kációs képesség
Kreativitás

csoport, 
alkotómunka

papírok, író-
eszközök

II/4. Első próba

 Varázsdal éneklése vagy varázs-
ige elmondása
(2 perc)

Nyelvi kommuni-
kációs képesség
Kreativitás
Együttműködési 
készség

csoport, 
bemutatás

II/5. Második próba

A


Találós kérdés megfejtése
Jobb nyelvi készséggel bíró csapat: 
önállóan válaszol
(6 perc)

Nyelvi kommuni-
kációs képesség
Kombinatív ké-
pesség

csoport, prob-
lémamegoldás

melléklet,
találós kér-
dés, szövegek 
a gyűjte-
ményben, 
boríték

B


Szólások és történetek összepá-
rosítása – a rövid történetek a 
csoporttal történt eseményeket 
idézik fel 
Kevésbé önálló csapat:  
szóláshalmazból választja az odaillőt
(6 perc)

Nyelvi kommuni-
kációs képesség
Kombinatív ké-
pesség

csoport, prob-
lémamegoldás

találós kér-
dés, szövegek 
a gyűjte-
ményben, 
boríték
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/6. Harmadik próba: „Így hallottam” c. játék

A


 Jobb nyelvi készséggel bíró cso-
port:
– szócsoport
– bonyolult mondat
(2 perc)

Nyelvi kommuni-
kációs képesség 

csoport, 
dráma

melléklet,
játékleírás

B


Gyengébb nyelvi készségű cso-
port:
– egyszerűbb mondat
(2 perc)

Nyelvi kommuni-
kációs képesség

csoport,
dráma

melléklet,
játékleírás

II/7. Negyedik próba: Állókép c. játék

 – Megtámadták a várat!
– Férjhez megy a királylány!
– Vásár van a várban!
(5 perc)

Nyelvi kommuni-
kációs képesség
Kreativitás
Együttműködési 
készség 
Nem nyelvi kom-
munikációs ké-
pesség

csoport, 
dráma

melléklet,
játékleírás, 
boríték

II/8. Ötödik próba: Őrjáték c. játék

 A figyelem, mozgás és együtt-
működés játéka

Kreativitás csoport, 
dráma

melléklet,
játékleírás

II/9.  Hatodik próba: bábozás – egy mesebeli jelenet

 Egy mesebeli jelenet megbeszé-
lése
Bábozás (a láda bábjainak se-
gítségével, paravánnal vagy 
anélkül)
Dramatizálás (mimetikus játék, 
rövid jelenet)
(10 perc)

Nyelvi kommuni-
kációs képesség
Kreativitás
Együttműködési 
készség 

csoport, 
dráma, báb

a láda bábjai meseszö-
vegek (az 
év során 
megismert, 
megkedvelt 
mesékből 
válasszunk)

II/10. Hetedik próba: Halász Judit: Hát nem érdekes? című dala

 A dal feldolgozásának meghall-
gatása, dramatizálása (síkbábbal, 
a láda paravánjának felhaszná-
lásával)
(10 perc)

Nyelvi kommuni-
kációs képesség 
Kreativitás
Együttműködési 
készség

csoport, báb papír, toll, 
rajzeszközök, 
olló, hurka-
pálca

melléklet,
CD, szöveg
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

III. HANGULATI LEVEZETÉS

III/1. Értékelés

 Nekem a … próba tetszett, 
mert...
Nekem a … próba nem tetszett, 
mert...
Szerintem a … próba volt a leg-
nehezebb, mert...
Szerintem a … próba volt a leg-
könnyebb, mert...
(2 perc)

Nyelvi kommuni-
kációs képesség 
Önkifejezési ké-
pesség

egyéni, dráma

III/2.  Meghívó készítése a következő játékos foglalkozás bemutatójára

Ihletadó: Tamkó-Sirató Károly: 
Tengerecki Pál c. megzenésített 
versének hallgatása
(7 perc)

Alkotóképesség egyéni, 
alkotómunka

filctollak meghívók-
nak meg-
vonalazott 
rajzpapír,  
CD
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MELLÉKLETEK

I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

I/1.  

Weöres Sándor:
HARAGOSI

Fut, robog a kicsi kocsi,
Rajta ül a Haragosi,
Din don diridongó.
Ha kiborul az a kocsi,
Leröpül a Haragosi,
Din don diridongó.

Fut a havon a fakutya,
Vele fut a retyerutya,
Din don diridongó.
Ha kiborul a fakutya,
Leröpül a retyerutya,
Din don diridongó.

I/2. Útra készülünk 

Tamkó-Sirató Károly:
TENGERECKI PÁL

Szil,
szál,
szalma-
szál!

Merre jár a Pál?

Tenger szélén?
Hegyek élén?
Havas sziklák
meredélyén?
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Hol bolyong
a messzivágyó,
tűzhegyjáró,
felhőszálló

Tengerecki Pál?

Hol a Bajkál halat dajkál,
kis pej lován ott poroszkál.

Hol porzik a nagy zuhatag,
arany szitakötőt itat.

Megfújja fény-trombitáját,
felölti neon-ruháját.

Viharcsónak legelején
száll a tűztenger tetején.

Göncölszekér útját rója
ezüstszínű űrhajója.

Varázsdallal, muzsikával
harcot vív a Fagykirállyal.

Siklik a villanyfelhők szélén,
kóborol a tenger mélyén.

Szil,
szál,
szalma-
szál!

Gyere haza, Pál!

Vándor kedved
meddig éled?
Játszanék már
újra véled.
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Messzeségből
hozzám térj meg!
Tőlem többé
el ne tévedj,

ecki,
becki,
tengerecki,

Tengerecki Pál!

II. Új tartalom feldolgozása

II/1.a Igaz, hogy minden útnak vége van valahol? 

Vidor Miklós
AZ UTAK MESÉJE
(részlet)

A vándorló legény leereszkedett a hegyekből, elmaradt mögötte a sziklás 
rengeteg. Rálépett az alant kanyargó útra, s megkérdezte tőle:

– Meddig viszel?
– Ameddig velem jössz.
A legény elmosolyodott.
– De hol a véged?
– Sehol – felelte az út.
– De azt már nem hiszem.
– Majd meglátod, hogyha kitartasz velem.
Lépkedtek hát együtt, s közben változott a tájék.
Széles réten vágtak keresztül, majd a folyóparthoz értek, a víz irányát 

követték hűségesen. Később árnyas fasor koronázta az utat, aztán dombnak 
fordult, majd meg ismét völgybe ért. Vitte, vitte a vándorlót.

A nap is jókorát haladt odafönn, délutánba hajolt lassan. S alkonyat előtt, 
mikor a vándorló legény árnya hosszúra nyúlt, s a távoli, zöld kontyú bok-
rok szürkéskékre váltották színüket, az út beletorkollott egy másik, jóval 
szélesebb útba.

A legény elmosolyodott.
– Köszönöm, hogy elhoztál idáig – mondta az útnak –, hanem most már 

ezen a másikon megyek tovább.
– Másikon? Miféle másikon?
– Hiszen eljutottunk a végedig, most már átadsz neki.
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– Nem értelek – csodálkozott el az út. – Nem látod, hogy az is én vagyok? 
Csak megnövekedtem.

A vándor szótlanul folytatta lépteit, már a széles úton koppant botja. Föl-
jöttek a csillagok, s az árok szélén letelepedett éjszakára, hogy kipihenje 
magát. Tarisznyabontás után jutott csak eszébe, hogy ezzel az úttal is szóba 
elegyedjék.

– Hát te merre igyekszel?
– Mindig csak tovább.
– Városnak viszel?
– Oda. S azon túl is.
– És hol a véged?
Az út habozott egy kicsit.
– Ezen én is sokat gondolkoztam már, de még nem sikerült kitalálnom.
– Vagyis azt akarod mondani, hogy teneked sincsen véged?
– Miért? Tán más is beszélt már ilyesmit? – kérdezte vissza az út.
– Hogyne, az öcséd, aki a hegyekből hozzád vezetett. S mielőtt átléptem 

a te sávodra, azt akarta elhitetni velem, hogy te is csak ő vagy.
– Különös.
– Ugye, különös? Mert igazság szerint, ahol te elindulsz, ott ér ő véget.
– Azt nem tudom – mondta az út. – Valahol minden elkezdődik, de hol 

ér véget?

II/1.b 

Boldizsár Ildikó:
A MINDENEK ÚTJA
(részlet)

A mindenek útja olyan út, hogy aki egyszer arra rálép, az nem térhet le 
többé róla. Napkeltétől napnyugtáig, napnyugtától napkeltéig mennie kell 
rajta, s csak akkor állhatna meg, ha a végére érne. Csakhogy a mindenek 
útjának soha nincsen vége! Megkerüli a Földet háromszázhatvanhétszer, 
aztán fölvezet a csillagokig s azokon túl is, odáig, ahonnan még senki nem 
jött vissza. Mert ezen az úton egyáltalán nem lehet visszafelé járni: aki meg-
fordul, az egy lépéssel sem juthat tovább.

A mindenek útját nem könnyű megtalálni. Ezer- és ezerféle út van szer-
te a világban, és mindegyik vezet valahová. Mindegyiknek van eleje és 
vége. Mindegyik megrajzolható, lemérhető. Mindegyiket csúfíthatják vagy 
díszíthetik irányjelző táblák és kilométerkövek, keresztezhetik más utak. 
Készülhetnek róluk térképek és útleírások. Elnevezhetik őket híres embe-
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rekről, városokról, virágokról vagy egyszerűen megszámozhatják mindet: 
egyes út, kettes út, hármas út, négyes út. Persze a megszámozott utak job-
ban örülnének, ha valaki nekik is nevet adna, ezért maguk között – csupa 
nagybetűvel – így szólítgatják egymást: a Göröngyök Útja, a Kátyúk Útja, a 
Zivatarok Útja, a Nevető Leányok Útja és így tovább. Az utak hallottak már 
a mindenek útjáról, de furcsállják, hogy még soha nem találkoztak vele. 
Ott, ahol keresztezik egymást, ilyen beszélgetéseket hallani:

– Összefutottatok-e már a mindenek útjával? – kérdezi például a Nevető 
Leányok Útja.

– Tegnap találkoztam a Zivatarok Útjával, aki azt állította, hogy látta – 
meséli a Kátyúk Útja –, de szerintem nem mondott igazat.

– Előbb-utóbb csak összeakadunk vele – dünnyögi a Göröngyök Útja, s 
ebben megnyugodva tovább járják az útjukat.

A mindenek útja csak mosolyog eközben. Valójában ott van ő közöttük 
és mellettük, olykor még rajtuk is, de senki nem veszi őt észre. Az utak, ha 
róla beszélnek, magukhoz hasonló, kikövezett utat képzelnek el, szabályos 
kanyarokkal, pihenőhelyekkel, festett táblákkal és villanyoszlopokkal. Ta-
lán még utálkoznának is, ha megtudnák, hogy a mindenek útjának nincse-
nek betonkockái és macskakövei, s még a legegyszerűbb helyi ösvénynél is 
egyszerűbb. A mindenek útja ugyanis láthatatlan, az veszi csak észre, aki 
jó helyen kutat valami olyasmi után, amit valaha elveszített. Keresni persze 
többféleképpen lehet. A legkönnyebb hirdetést feladni, és megkérni máso-
kat, hogy kutakodjanak helyettünk. Semmivel sem nehezebb rossz úton el-
indulni vagy az első adandó alkalommal sarkon fordulni. És legyintgetni is 
könnyű, mintha mi sem történt volna, és új dologgal pótolni azt, ami elve-
szett. A mindenek útjára rálelni – ez az igazán nehéz feladat. És százszorta 
nehezebb annak, aki saját magát veszíti el valahol.

II/5.A Második próba: Találós kérdések megfejtése 

Találós kérdések:

Mindennap felkel láb nélkül? (nap)
Melyik szekérre nem lehet szénát rakni? (Göncölszekér)
Apának és anyának gyermeke, és mégsem emberek fia. Ki az? (a leány)
Édesanyád gyermeke, és neked nem testvéred. Ki az? (te magad)
Melyik tóban nincs víz? (ajtóban, hintóban)
Mi az, ami nélkül senki sem tud élni? (levegő)
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II/6.A Harmadik próba: „Így hallottam” c. játék 

Szólások és történetek összepárosítása

Szólások: 

Egyik kutya, másik eb
Eltörött a mécses
Faképnél hagy
Fején találtad a szöget!
Hiányzik egy kereke
Hűlt helyét találja
Idegen tollakkal ékeskedik
Ígért fűt, fát
Inába szállt a bátorsága
Kereket old
Lóvá tesz
Még neki áll feljebb
Otthagy csapot-papot
Orránál fogva vezet valakit
Sok van a rovásán

II/6.B Harmadik próba: Így hallottam c. játék 

A játék a koncentrációt, a rövid távú memóriát és a hallásérzékelést fejleszti. 
Célja, hogy a csapat minden tagja pontosan elismételje a hallott szöveget.
A gyerekek három oszlopba állnak. A játékvezető három rövid, összetar-
tozó mondatból álló szöveget, kevésbé jó nyelvhasználattal rendelkező 
csoportoknál egy szóláncot súg a csoport első embereinek, úgy, hogy azt 
más ne hallhassa. Ezek a gyerekek szintén súgva adják tovább a szöveget 
az utánuk következő társuknak, törekedve a legpontosabb, szó szerinti is-
métlésre. A csoport utolsó emberei hangosan elmondják, hogy mit értettek.  
A legügyesebb csapat az, amelyik a legpontosabban adja vissza a mondato-
kat, illetve a szóláncot.
Az eredmény függvényében 1., 2., 3.-ként haladnak tovább a csapatok.
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II/7. Negyedik próba: Állókép c. játék 

A játék összetartozást, fantáziát, beleélést fejleszt.
Célja minél élethűbb, fotószerű kép létrehozása, amelyből jól láthatóak a 
szereplők közötti viszonyok.
A csapatoknak 3 boríték közül kell választaniuk, amelyekben 3 különböző 
állóképtéma szerepel. A csapatok tervezzék meg az állóképet, esetleg egyi-
kük fotósként irányíthat is. Osszák ki a szerepeket, majd egyenként álljanak 
be az állóképbe, s vegyék fel a szereplő mozdulatát, arckifejezését.
Javasolt képcímek: Lakoma, Bál, Vásár, Csata stb.

II/8. Ötödik próba: Őrjáték c. játék 

A játék mozgáskoordinációt, figyelmet és együttműködést fejleszt.
Célja, hogy egy furcsán látó őrt megérintsen egy másik csapat bármely 
embere.
Mindhárom csapatból kiválasztanak egy-egy őrt, aki csak a mozgó alako-
kat képes érzékelni. Az őr a terem egyik falánál hátat fordít, a másik csapat 
tagjai pedig a terem másik oldaláról indulva megpróbálják megközelíteni 
őt. Amikor az őr elkiáltja magát, hogy: „Állj!”, mindenkinek mozdulatlanná 
kell merevednie. Akit a hátraforduló őr mozdulni lát, az visszamegy a kiin-
dulópontra. A csapat akkor oldotta meg a próbát, ha egyikük elérte az őrt. 
Minden csapatból egy-egy őrt választanak, akit a másik két csapat tagjai 
próbálnak elérni. Amelyik csapat játékosa előbb éri el az őrt, az a csapat kap 
1 pontot. Döntetlen esetén újabb játék következik. 
Vita esetén a tanító vagy – fejlett szociális érzékkel rendelkező osztály ese-
tén – a két csapat egy-egy tagja döntőbíráskodik.

II/10. Hetedik próba: Halász Judit: Hát nem érdekes? 

Vörös A. – Pomázi Z. – Krecsmáry L. – Halász Judit:
HÁT NEM ÉRDEKES?

Két füle van a fazéknak,
Mégis süket szegény,
feje van a csizmának, de
Nincsen haj a fején.
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Nyelve van a cipőnek, de
Nem felel a szóra.
S nem érzi az illatokat,
hiába van orra.

S hasztalan van a szőlőnek
Ki tudja, hány szeme,
Akármilyen erősen néz,
semmit sem lát vele.

Négy lába van az asztalnak,
S mégsem táncol tvisztet,
háta, oldala a hegynek,
amely sose viszket.

A kabátnak ujja van, de
Köröm nincsen rajta,
A fésűnek foga van, ám
Hiányzik az ajka.

Nem társalog a kemence,
Hiába van szája,
És nem köthet nyakkendőt
Az üveg a nyakára.

Nem fordul az utca sarkon,
Bár van neki sarka,
S nem döf fel az eke senkit,
Hiába van szarva.

S hiába van tolla minden 
Kacsának és lúdnak:
Én írom a verset, hisz ők
Még ennyit se tudnak.



15. A VÁRKAPU BEZÁRUL

Játék,
amelyben az elmúlt év kedvenc foglalkozásait felidézzük, 

megidézzük, és vendégeinket elvarázsoljuk.

 KÉSZÍTETTE: KOVÁCS HEDVIG
  SCHMIDT MAGDOLNA
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MODULLEÍRÁS

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA Az év során átéltek felelevenítése. A legfontosabb epizó-
dok újrateremtése, bemutatása

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 6–7 évesek (15 fő) és a vendégek

AJÁNLOTT IDŐKERET 90 perc (2 tanóra) 

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Csoportjáték, dramatizálás, bábjáték

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY Báb- és drámajáték további alkalmazása

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz:
Báb és dráma: dramatizálás, megjelenítés, animálás
Magyar nyelv és irodalom: félreproduktív szövegek lét-
rehozása
Embertan: együttélési képességek

Modulokhoz:
Az év során megismert játékok ismeretére építünk.

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS FÓKUSZAI Személyes kompetencia: Az önkifejezés területei

Kognitív kompetencia: Kombinatív képesség

Szociális kompetencia: Csoportkezelő képesség

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).

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
Az év végi záró foglalkozás nem a hagyományos értelemben vett „előadás”. Inkább találkozás 
és bemutatása annak, amit megéltünk az év közben foglalkozásainkon. Célja: az együtt töl-
tött idő „ünnepszerű” átélése. Éppen ezért a foglalkozás tartalmazza az év során megtanult, 
elsajátított legkedvesebb játékokat, gyakorlatokat. Hívjuk meg a gyermekek szüleit, rokonait, 
hogy láthassák, mi is történt csoportunkkal az év folyamán. Fontos, hogy megfelelő térről és 
helyről gondoskodjunk ez alkalommal. A záró foglalkozásra előzetesen készítsük el a meghí-
vókat, és a tér átalakítása is nagyon fontos. Ez a modul nemcsak a gyermekek játszó kedvére 
apellál, hanem játékra hívja a vendégségbe érkezőket is. Ezt is jó, ha előzetesen tisztázzuk a 
meghívón. (Egy ötletet adunk, lásd a 7. mellékletet!)

Javasoljuk, hogy készüljön egy kiállítás is, amelyen a növendékek munkái láthatók. Maga a 
kiállítás felépítése is a modul része. Előzetes megbeszélések szerint válogassuk ki és állítsuk 
össze a tárlaton megmutatni kívánt tárgyakat, díszletelemeket, rajzokat, bábokat. Játékosabb 
kedvű csoportok panoptikumképpel is fogadhatják a vendégeket, amikor a csoport önmagát 
is berendezi a kiállított tárgyak közé. Ezek az élőképek akár változhatnak is. Megmutathatja 
magát a csoport élőképek sorozatában, felmutatva sajátos viszonyait, illetve az év során a 
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várban tapasztaltakat. Így lehetnek: vár, a várban élő lovagok, piaci vagy csatajelenet pillanat-
képei. A foglalkozást vezető pedagógus válogassa ki a legsikerültebb és legkedveltebb szob-
rokat. Jó lenne erre egy próbát tartani! Hasonlóan érdemes előzetesen felkészülni a kedvenc 
mesejelenet és bábjelenet bemutatására is.

A bábfigurák bemutatásához a Varázsládában rendelkezésre állnak a pálcás bábok. Az év 
során megtanult rövid versekkel is bemutatkozhatnak a bábfigurák. Természetesen a saját ké-
szítésű bábok is játszhatnak. Ennél a játéknál nem szükséges a ládából kialakítható paraván 
mögé bújni.

A kedvenc bábjelenetet a foglalkozásokon legjobban kidolgozott vagy a gyerekekhez leg-
közelebb álló meserészletek közül közösen válasszuk ki, a záró foglalkozásra való felkészülés 
során. Ha a csoport az év során önálló mesét is alkotott, azt is bemutathatják a gyerekek.  
A jelenet előadásakor használjuk a paravánt is. 

A modul együttjátszásra invitálja a szülőket, barátokat, rokonokat. A csoport egyszerre ját-
szó és előadó fél is, a vendégek is kettős szerepben vannak, hiszen nézők és játszók is lehet-
nek. Ezzel együtt a játék nem kötelező, erőszakkal ne vonjunk be senkit a vendégek közül 
a foglalkozásba. Fontos viszont, hogy a közös játékokban és a közös zenélésben (II/1.A, illet-
ve III/1. feladatok) minden gyermek részt vegyen. Ha az osztályterem kicsinek bizonyulna, 
akkor egy nagyobb helyiséget válasszunk ki, de ügyeljünk arra is, hogy a tér ne nyeljen el 
bennünket! Ha mégis a tornaterem marad csak nekünk, akkor térelemekkel válasszuk le a 
magunk játék- és nézőterét.

Építsünk ki külön sarkot a jelenetek megmutatására, de legyen elég helyünk a közös játék-
ra is. Hívjuk fel a vendégek figyelmét arra is, hogy kényelmes, laza ruhában jöjjenek, mert a 
gyakorlatok során a földre is kerülhetünk. A játékok fölvezetésénél és a megbeszéléseknél ja-
vasoljuk, hogy körben helyezkedjünk el. Kb. 30-40 fővel tudjuk a foglalkozást megtartani. Az 
időfelhasználásról: a megadott időhatárok változtathatók, akár szünetet is iktathatunk az első 
45 perc után. Ennek a modulnak nem célja az értékelés, minősítés, az most látensen történik. 
Ha jól éreztük magunkat: már elértük a célunkat. Sok sikert kívánok, Kedves Kollégám!

TÁMOGATÓRENDSZER
A foglalkozás szervezéséhez és megrendezéséhez színjátékos-rendezői ismeretek nyújthat-
nak segítséget. A térszervezés kérdéséhez Nánay István: A rendezés c. könyve ajánlott. Ne 
ijedjenek meg azok sem, akik nem foglalkoztak még rendezéssel! Nem előadást készítünk.

Jól használható még Debreczeni Tibor: Gyermekdramaturgia c. kiadványa is a színpadi terek 
kialakításához.
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZ-

TENDŐ KÉSZSÉ-
GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/1. Térkialakítás

1. Építsük meg a néző- és játszóte-
ret, készítsük be az eszközöket, 
kellékeket. Jó, ha az előre megbe-
széltek szerint külön felelőse van 
a székrakodóknak, kellékeknek 
stb.
(15 perc)

Együttműködés
kivitelezése

csoportos és 
egyéni

a megbeszélé-
sek szerint

melléklet, 
ötletek 

2. Vendégek fogadása, köszöntése
(3 perc)

melléklet 

I/2. Ládanyitási szertartás

1. Napköszöntés: közös légzőgya-
korlat.
(5’)

Koncentráció
Empátia

egész csoport,
gyakorlat

melléklet, 
Napköszöntés 
játékleírása

2. Közös bemelegítés, játékos gya-
korlatokkal:
• mozgásutánzás
• ringlispil
• távolságbecslés
• kígyó
• óriáskígyó
• hogyan beszéljek?
(22 perc)

Testkép
Önkifejezés
Empátia
Szövegmondás
Figyelem
Játékélmény

egész csoport melléklet, 
játékleírás

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. Így játszunk mi!

A Jelenetek bemutatása: kedvenc 
játék megmutatása
(10 perc)

Játékbátorság egész csoport játékleírások

B Egy már előzőleg dramatizált 
mese vagy meserészlet bemuta-
tása
(10 perc)

Rögtönzés egész csoport 
vagy
kiscsoportos,
jelenet

II/2. Hogyan élednek meg a bábok? Bábok vagy bábjelenet bemutatása

A Különféle bábfigurák bemutatá-
sa, egy ismert mese egy részleté-
nek bemutatása
(10 perc)

Játékbátorság egész csoport 
vagy
kiscsoport

bábjelenet 
forgatóköny-
ve

B Bábjelenet bemutatása
(10 perc)

Játékbátorság bábjelenet
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZ-

TENDŐ KÉSZSÉ-
GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/3. Társasjátékszínház 

A Játsszunk együtt a szülőkkel! 
Közös szoborkészítés: készítsünk 
élő szobrokat, tablóképeket, jele-
neteket!
A képek életre keltése hangokkal
A képek, szobrok „átalakítása” 
jelenetté
(20 perc)

Tervezés
Empátia
Alkalmazkodás

kiscsoportos,
dráma

melléklet, 
leírás 

III. HANGULATI LEVEZETÉS

III/1. Zenéljünk együtt!

Komponáljunk közösen zenét!
(5 perc)

Együttjátszás egész csoport melléklet, 
ötletek 
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MELLÉKLETEK

I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

I/1. 

1. Térkialakítás 

A térkialakítást és -rendezést játékosan lehet megoldani. Legyenek külön 
felelősei a tevékenységnek. Lehetnek külön bábfelelősök, színházi felelő-
sök, akik a maguk eszközeit, tárgyait, jelmezeket, bábokat, díszletelemeket 
rendezik. 
Fontos a jó térkialakítás. Épüljön meg a nézőtér, a játszótér, a bábparaván, 
találjuk meg a Varázsláda helyét is. A térben legyen hely a közös játékra is. 
Legyen külön helye a játékban használandó eszközöknek is. Ha túl nagy a 
tér, ügyelni kell a térmegosztásra. Ne vesszünk el a (nagy) térben! Székek-
kel, zsinórral zárjuk le a túl nagy tereket! 

2. Vendégek fogadása, köszöntése 

A vendégeket köszönthetjük egy kedves dallal vagy verssel. Például: a Ka-
rácsony első napja van c. köszöntő vers közös elmondása. A versmondást épít-
sük fel ritmusában és hangerejében is. Játszhatunk a szöveggel úgy is, hogy 
először közösen, majd sorokra bontva vagy szavanként mondjuk el.

KARÁCSONYI MONDÓKA
(angol népköltés, Tarbay Ede fordítása) 

Karácsony első napja van, 
köszönt és minden jót kíván 
egy csíz a csupasz körtefán.

Karácsony második napja van, 
köszönt és minden jót kíván 
két gerle és 
egy csíz a csupasz körtefán.
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Karácsony harmadik napja van, 
köszönt és minden jót kíván 
három veréb-zenész,  
két gerle és 
egy csíz a csupasz körtefán.

Karácsony negyedik napja van, 
köszönt és minden jót kíván 
négy nyafka macska,  
három veréb-zenész,  
két gerle és 
egy csíz a csupasz körtefán.

Karácsony ötödik napja van, 
köszönt és minden jót kíván 
öt szélkakaska, 
négy nyafka macska,  
három veréb-zenész,  
két gerle és 
egy csíz a csupasz körtefán.

Karácsony hatodik napja van, 
köszönt és minden jót kíván 
hat tyúkanyó, 
öt szélkakaska, 
négy nyafka macska,  
három veréb-zenész,  
két gerle és 
egy csíz a csupasz körtefán.

Karácsony hetedik napja van, 
köszönt és minden jót kíván 
hét hattyú, tolla tiszta hó, 
hat tyúkanyó, 
öt szélkakaska, 
négy nyafka macska,  
három veréb-zenész,  
két gerle és 
egy csíz a csupasz körtefán.
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Karácsony nyolcadik napja van, 
köszönt és minden jót kíván 
nyolc nyúl a vadász oldalán,  
hét hattyú, tolla tiszta hó, 
hat tyúkanyó, 
öt szélkakaska, 
négy nyafka macska,  
három veréb-zenész,  
két gerle és 
egy csíz a csupasz körtefán. 

Karácsony kilencedik napja van, 
köszönt és minden jót kíván 
kilenc kötényes kisleány, 
nyolc nyúl a vadász oldalán,  
hét hattyú, tolla tiszta hó, 
hat tyúkanyó, 
öt szélkakaska, 
négy nyafka macska,  
három veréb-zenész,  
két gerle és 
egy csíz a csupasz körtefán. 

Karácsony tizedik napja van, 
köszönt és minden jót kíván 
tíz tekergő kéményseprő, 
kilenc kötényes kisleány, 
nyolc nyúl a vadász oldalán,  
hét hattyú, tolla tiszta hó, 
hat tyúkanyó, 
öt szélkakaska, 
négy nyafka macska,  
három veréb-zenész,  
két gerle és 
egy csíz a csupasz körtefán. 

Karácsony tizenegyedik napja van, 
köszönt és minden jót kíván 
tizenegy táncos, tarka úrnő, 
tíz tekergő kéményseprő, 
kilenc kötényes kisleány, 
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nyolc nyúl a vadász oldalán,  
hét hattyú, tolla tiszta hó, 
hat tyúkanyó, 
öt szélkakaska, 
négy nyafka macska,  
három veréb-zenész,  
két gerle és 
egy csíz a csupasz körtefán. 

Karácsony tizenkettedik napja van, 
köszönt és minden jót kíván 
tizenkét ugra-bugra úr, 
tizenegy táncos, tarka úrnő, 
tíz tekergő kéményseprő, 
kilenc kötényes kisleány, 
nyolc nyúl a vadász oldalán,  
hét hattyú, tolla tiszta hó, 
hat tyúkanyó, 
öt szélkakaska, 
négy nyafka macska,  
három veréb-zenész,  
két gerle és 
egy csíz a csupasz körtefán.

I/2. Ládanyítási szertartás 

1. Napköszöntés: közös légzőgyakorlat 

A gyakorlathoz először álljunk körbe, fogjuk meg egymás kezét. A köszön-
tést zenére is végezhetjük. A légzőgyakorlatot kilégzéssel kezdjük. Az első 
feladat, hogy figyeljük meg levegővételünket. Aztán figyeljük a mellettünk 
álló légvételének ritmusát. Próbáljunk meg együtt lélegezni vele. Majd ami-
kor már érezzük a közös lélegzést, erőteljesen fújjuk ki a levegőt szájon ke-
resztül. Ahogy eresztjük ki a levegőt, testünk ellazul, vállaink lesüllyednek. 
A belégzés orron keresztül történjen, ahogy beáramlik a levegő a tüdőnkbe, 
lassan emeljük meg karunkat, s mint egy virág szirmait, nyissuk ki. Tekin-
tetünket emeljük fölfelé. Természetesen a felnőtteknek ügyelniük kell arra, 
hogy a kisebbekhez igazodva emeljék karukat. A gyakorlatvezető a lélegzés 
közben lassú ingást indíthat el.
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2. Közös bemelegítés 

Mozgásutánzás:
A csoport tagjai menetirány szerint haladva lassan körbejárnak. Minden-
ki a saját ritmusa és stílusa szerint, improvizáltan mozog. Egy idő után a 
sor elején haladó a játékvezető tapsjelére tetszés szerinti járásformát kezd,  
a többi követi, ez után az első hátra megy a sorban, így mindenkire sor ke-
rül. Ugyanezt végezzük zenére is, ekkor két csoportban dolgozzunk!
A gyakorlat végeztével hallgassuk meg az élménybeszámolókat!

Ringlispil:
A csoport menetirány szerint körben áll. A résztvevők a kör közepe felé 
eső kezükkel összefogóznak, elkezdenek forogni, de a mozgásritmusra vi-
gyázzanak. Egészen lassan indul a mozgás, és fokozottan gyorsul, a tem-
pó mindig a legkevésbé gyors gyermek elbírható tempójához igazodik. Vi-
gyázzunk egymásra!

Távolságbecslési gyakorlat:
A csoport lassan körben jár, majd a kört fellazítva szabad mozgásirányt vá-
laszt. (Össze-vissza járkálhatunk a térben.) Tapsra megállunk. Ez után ki-
ki megmondja, hogy a többiek milyen távolságban vannak tőle. Ugyanez 
nehezíthető úgy is, hogy tapsra megállunk, három másodpercig körülné-
zünk, majd a szemet lehunyjuk, és így kell a távolságot felbecsülni. A vezető 
helyesbít.

Kígyó:
A csoport menetirány szerint, vállfogással (kicsik csípőfogással) egy kígyót 
képez. A kígyó feje alkotja a mozgásirányt, az élen járó adja a ritmust és a 
mozgástípust. Ne szakadjunk el egymástól! Váltsuk a vezetőket, hogy sok-
féle mozgást alakíthassunk!

Óriáskígyó:
Két csoportban játsszunk! Hason fekvésben „óriáskígyót” alkotunk egy-
más lábának megfogásával. A kígyó feje vezeti a mozgást, lassú kúszással. 
Ügyeskedjünk, hogy ötletesen csúsztassuk a testünket előre, és ne szakad-
jon el a kígyó.
(Bagdy-Telkes gyakorlatai, a pontos forrást lásd a felhasznált irodalom-
ban!)
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Hogyan beszéljek? 

A gyakorlathoz üljünk le körben a földre. Készítsük elő egy-két lassú ki- és 
belégzéssel a játékot. A játékvezető mond egy hívó mondatot arról, hogy 
éppen hogyan beszél. – Halkan beszélek – mondja halkan. A csoport utá-
nozza a vezetőt. Ezután a sorban következő folytatja: – Hangosan beszé-
lek! – mondja hangosan. Mindenki megismétli. A játék lassan körbemegy, 
mindenki mond egy mondatot, mindenkit utánzunk. Bátortalanabb cso-
portnál a vezető előre felkészülhet a különféle variációkkal: sírósan, félve, 
izgatottan, rekedten, öblösen, nevetve, szomorúan, katonásan, mérgesen 
stb. beszélünk. Ekkor a hívó mondat: – Sírósan beszélek! – és sírva is kell 
mondani! Úgy nehezíthetjük a gyakorlatot, ha már jól megy, hogy az ér-
zelmi fokozatokat is beépítjük. Sírni lehet: pityeregve, szipogva, bömbölve, 
ordítva stb.

II. Új tartalom feldolgozása

II/1.A Egy kedves játék bemutatása 

Fontos, hogy a csoport minden tagja szerepeljen benne.

II/1.B Egy mesejelenet bemutatása 

Az ajánlóban írtak szerint, a kiválasztott jelenetre készülhetnek a gyerekek, 
próbálhatnak elõzetesen.

II/2.A Bábfigurák bemutatása 

Az év során megtanult rövid versekkel is bemutathatóak a figurák. A Va-
rázsládában a saját készítésû figurákat is használhatjuk.

II/2.B 

A legkedvesebb és legkidolgozottabb bábos mese vagy önálló jelenetek el-
játszása. A tanárét is használhatjuk.

II/3.A Társasjátékszínház  

A játékhoz a résztvevőket 6-7 fős csoportokba osztjuk. Közös csoportba ke-
rüljenek a gyermekek és vendégeik. Minden csoport hasonló feladatot kap, 
de más címmel.
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Közös szoborkészítés:
A csoportok azt a feladatot kapják, hogy mutassanak be szobrokkal egy-egy 
jellemző alakzatot a vár életéből, lakóinak tevékenységéből. Az alkotások-
nak adjanak címet, de ezt ne árulják el előre. A csoportvezető a témákat 
„titkosan” adja ki, mert a bemutatások alkalmával a „néző” csoportnak az a 
feladata, hogy felismerje, mit jelenített meg a másik csoport. 

Ajánlott témák: 
• lovagok és várurak életéből
• lakoma
• várépítés
• várbörtön
• mesterségek bemutatása
• vigasság
• mutatványosok

Az elkészült képeket egymás után mutassuk be és beszéljük meg. Minden 
csoport munkáját közösen értékeljük. Az értékelés ne a feladatot minősít-
se, ne arról szóljon, hogy jónak vagy rossznak találjuk a jelenetet, hanem 
annak mentén haladjon, hogy hogyan sikerült megoldani a játékot. Példá-
ul: Nagyon ügyes volt a térszervezés, mert mindent jól lehetett látni. Vagy: 
Ügyesek voltak a szereplők, de legközelebb figyeljenek arra is, hogy ne for-
dítsanak a nézőknek hátat. 

A feladat második része az előzőhöz kapcsolódik. Keltsük életre hangok-
kal a képeket. A csoport tagjai beszéljék meg, tervezzék el, hogy milyen 
hangokkal mutatnák be a rádióban az előző képet. Nem szöveges improvi-
zációról van szó. A tevékenységek alatti hangokat kell bemutatni. Például: 
a várépítés hangjai: fűrészelés, kalapálás, dobogás, gépek, eszközök zöreje. 
Belevehetők a természet hangjai, morajai: szél, erdőzúgás; a lakoma hang-
jai: az edények zöreje, az evés hangjai stb. Rövid felkészülés és megbeszélés 
után hallgassuk meg egymás „hangjátékát”. 

A harmadik rész szintén csoportmunka, adjunk rövid felkészülési időt 
rá. A bemutatott szobrok keljenek életre, s egy rövid jelenetet rögtönözze-
nek a játszók. 

A jelenetek bemutatása után beszéljük meg a látottakat. 
A segítséggel dolgozó csoportoknál előre készülhetünk rövid jelenetötle-

tekkel. Ezekből mutatunk be az alábbiakban néhányat:

•  A várbörtön foglyai szökésre készülnek. A jelenet szóljon arról, hogy mi-
lyen módon akarják kijátszani a várőrök figyelmét, milyen módon és mi-
kor akarnak elszökni. A jelenet végén váratlanul toppanjon be egy őr.

•  A lovagok és várurak vendégeket fogadnak. Igen ám, de titkos szándékuk, 
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hogy a vendégségbe érkezők tulajdonában lévő mesebeli kincset szeret-
nék megszerezni. A jelenet végén érkezzenek meg a vendégek.

•  A várépítés közben váratlan akadállyal kell szembesülniük az emberek-
nek. A várfal leomlik. Hogyan állítsák meg a falat? Erről szóljon a törté-
net.

III. Hangulati levezetés

III/1. Zenéljünk együtt! 

Minden résztvevőnket szólítsuk fel arra, hogy keressen magának egy 
„hangszert”, amelyen zenélni fog. Találjunk ki közösen zenét, amely fejezze 
ki, hogy hogyan is éreztük ma magunkat. A játékhoz zajkeltő eszközökre 
van szükségünk, de használhatjuk a saját testünket is hangszernek. 
Az előre elkészített eszközök lehetnek: kavicsok, papírok, üvegpoharak, ka-
nalak, gyufásdoboz, félig teli üvegek stb. Bármilyen használati tárgy, amely-
lyel hangot tudunk varázsolni. Keressünk a térben egy helyet, üljünk le kü-
lön-külön, és szólaltassuk meg a hangszerünket. Először próbáljuk ki, majd 
a hangkiadás közben kezdjünk el figyelni a másik hanghatásaira is, kezd-
jünk el járkálni a térben. Ha kedvünk van, válaszoljunk egy adott hangra 
vagy csatlakozzunk hozzá. A foglalkozás lezárásaként közösen varázsoljuk 
vissza az eszközöket a ládába az ismert mondókával.
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A foglalkozás előkészítéséhez: 

Meghívó

Akarsz-e játszani?

Ha igen, várunk, gyere!

Időpont:

Helyszín:

Aláírás




