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A modul célja A belső képkészítés, a képi ábrázolás fejlesztése
Az irodalmi művek iránti fogékonyság alakítása
Konfliktusok, szorongások feldolgozásának elősegítése mesehallgatás segítségével.

Időkeret A mesehallgatás időtartama: a tanítás elején vagy végén napi 15-20 perc

Ajánlott korosztály 6–9 év

Modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben
NAT 2003: A társas-társadalmi együttműködéshez szükséges szóbeli nyelvi képességek fejlesztése. Szókincsfej-
lesztés, beszédbátorság növelése

Szűkebb környezetben
Szóbeli szövegalkotás és szövegértés fejlesztése, metakommunikációs eszközök fejlesztése.
Az együttműködés és a tolerancia fejlesztését célzó szociális kompetencia modulok

A képességfejlesztés fókuszai a) Nyelvi kommunikáció fejlesztése
b)  Olvasás-szövegértés (magyar nyelv és irodalom): beszédbátorság növelése, a mese szövegének befogadása, 

értelmezése. Eljátszás esetén: kapcsolattartás a társakkal. A közösséggel. A gyermek anyanyelvének lelki 
gazdagságában való megragadása

c) Ember és társadalom: kommunikáció
d)  Információs és kommunikációs technológia: megismerési képességek; megfigyelési és kifejezőképesség 

komplex fejlesztése

AjÁNLÁS

A mesehallgatás idejét – bensőségessége miatt – érdemes elkülöníteni a tanulás más formáitól. Legyen a teremben meseszék, legyen mesesarok, ahol a 
gyerekek és a tanító kötetlenebbül helyezkedhetnek el. (Ez lehet a beszélgetőkör helye is, esetleg szőnyeggel, a szőnyegen a szülők által varrt ülőpárnák-
kal.)

A tanító, ha lehet, „fejből” meséljen! Hiszen az otthon memorizált, belsőleg is átélt szöveg közvetlenebbül, mélyebben hat a gyermekekre. A fejből mesé-
lés másik előnye, hogy a mese mondása közben jobban megfigyelhetők, észrevehetőbbek a gyermeki arc rezdülései. Ez segíti a tanítót abban, hogy a mese 
részleteit hol mondja kifejezőbben, részletesebben. Szorosabb kapcsolat szövődik a hallgatóság és a mesélő között.

A MESEHALLGATÁST KÖVETő AjÁNLOTT TEVÉKENySÉGEK

A történetek lerajzolása, lefestése, szabadon hagyva a gyermeki fantáziát
Kézműves tevékenységek: agyagozás, gyurmázás, applikációs képek készítése, képeskönyv rajzolása a mesékről
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A mese szerepe épp olyan fontos a hallássérült gyermek, mint ép társai számára. Hogy hozzájusson a mese által szerzett élményekhez, né-
hány szempontot figyelembe kell venni.

Ha a fenti ajánlat szerint az osztályteremben kialakított mesesarok van, úgy a gyermekek elhelyezkedése félkörben legyen – középtájban a 
nagyothalló gyermekkel. A mesélő szájára megfelelő fény essen, és szemből látszódjon. Hasznos ebben az esetben is, ha a gyermeknek van 
adó-vevő készüléke. (Az adó-vevő használatával kapcsolatos tudnivalók megtalálhatóak az Eszközrendszer hallássérült gyermekeknek c. útmu-
tatóban, de a szurdopedagógus is segítséget nyújt.)

A mese előadásmódjáról: színes, érzelemdús, érdeklődést felkeltő, egy kicsit túlzott imitálású, élénk mimikájú, esetleg gesztusokkal kísért 
legyen.

Hogyan támogassuk meg a mese megértését? A felolvasott mese a bonyolult szószerkezetekkel, az elvont fogalmakkal, az ismeretlen szavak-
kal bármilyen tökéletes előadásmód mellett „elszáll a gyermek feje felett.” Bár időigényes, de mégis fel kell készülni a differenciált feldolgozásra. 
A történet eseményeit leegyszerűsítve, rövid mondatokban, kulcsszavakkal jelenítjük meg azt a nagyothalló gyermek számára. Minden tartalmi 
egységhez rendelünk egy-két fő mondatot a lényeg kiemelésével, amelyeket rajzzal illusztrálunk. Legjobb, ha ez leporellós formában készül. Az 
ismeretlen szavakat már előre összegyűjtjük, és a későbbi egyéni megsegítés során ezeket tisztázzuk. Ezt a feldolgozást csak azután kapja meg 
a gyermek, miután a többiekkel együtt meghallgatta a mesét. Segíti a jobb megértést a támogató kérdések feltevése, valamint a dramatizálás.

A feldolgozás egy lehetséges módját a 2. mellékletben található Fésűs Éva: A pitypang bóbitája c. mese alapján mutatjuk be.

TÁMOGATó RENDSZER

Szöveggyűjtemény a napi mesehallgatáshoz
A Tanítói kézikönyv Mesehallgatás című fejezete
Urbánné Deres Judit (szerk.): Ajánlások hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Szövegértés-szövegalkotás. Sulinova 

Kht., Budapest, 2006.

A fELDOLGOZÁS MENETE

A mintaként szolgáló mese példát ad arra, hogyan lehet a napi mesehallgatást megszervezni, különböző, hozzá kapcsolódó tevékenységekkel tovább 
alakítani. 

A mesehallgatás mindig a nap végén szerepeljen. Zárja le a tanulási időszakot, hogy a gyermekek a délután folyamán és az alvási időszakban tovább 
töltekezhessenek belőle, s másnap egy láthatatlanul kiépített érzelmi szállal térhessenek vissza a közösségbe, az együttes munkába. A meseszék vagy 
mesesarok meghittséget árasszon, a mesehallgatás formája legyen kötetlen. A mesékből született rajzok, festmények, kézműves munkák kerüljenek ki az 
osztály falára, illetve állítsuk ki őket az osztályban, hogy a gyermekek kellő figyelmet és törődést érezzenek munkáikkal szemben. Utána gyűjtsük össze 
őket egyszerű papírmappákba, hogy év végén egyben átadhassuk munkáikat. A dramatizálások során törekedjünk az egyszerűségre, a könnyen elkészít-
hető jelmezekre. Elég egy szép selyemanyag vagy egy papírból elkészített fejdísz. A gyermekek belső fantáziájuk segítségével és a szerepjáték iránti vágyuk 
felkeltésével úgyis élővé és színessé teszik azokat. Az itt adott példák mintaként szolgálnak a napi mesehallgatás feldolgozására. A lehetőségek tárháza 
természetesen végtelen. A mesehallgatás részletes leírása megtalálható a kézikönyv Mesehallgatás című részében.
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Tanítói instrukciók

Ez a mese olyan osztálynak szól, ahol a gyerekekben fontos tudatosítani, hogy aprókat lépve, becsületesen nyered el nehéz küzdelmekben a jutalma-
dat. Ezért fontos kiemelni és nagyon részletesen elmondani a mese azon mozzanatait, amelyekben a madár visszaszerzéséről van szó. Ebben a mesében a 
küzdelem és a becsületesség elnyeri méltó jutalmát. Sárkány, ezüstmedve, tűzmadár. A sárkány hét feje az ősi tudás megszerzését jelképezi, a tűzmadár a 
halhatatlanságot, az emberi lélek elpusztíthatatlanságát. A rózsa a fényt, a szeretetet és az életet szimbolizálja.

A mese elmondása után adjunk lehetőséget a belső képek kivetítésére, önálló rajzban! Ne szabjuk meg, hogy miről szóljon a rajz, hagyjuk a gyerekeket 
szabadon ábrázolni! Ezzel megengedjük, hogy a bennük felhalmozódott belső képek a papírra kivetítve megszülethessenek.

Eszközök: rajzlap, színes ceruza, esetleg zsírkréta.
A megszületett rajzokból csináljunk kiállítást; együtt beszélgessünk arról, hogy ki melyik részletét rajzolta le a mesének. Fontos, hogy ne vonjunk le 

következtetéseket, ne magyarázzuk meg a mesét. Ezt bízzuk a gyerekekre és a mese mitikus hatására.

1. MELLÉKLET

A tűzmadár (népmese)

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember, s a szegény embernek három fia. Ennek a szegény embernek csak egy kicsi kertje volt, de ebben 
a kicsi kertben olyan gyönyörű szép rózsák termettek, hogy aki látta, megcsudálta. Volt abban a kertben egyéb virág is, olyan, amelyiknek az illatja hét 
mérföldre terjedt, olyan is, hogyha valaki hozzányúlt, megcsendült, s csengett, mint az aranycsengő. De nem sok öröme volt ennek a szegény embernek 
ebben a sok szép csodálatos virágban, mert éjnek idején berepült egy tűzmadár, akinek a tolla és a szárnya olyan volt, mintha lánggal égett volna, s mire 
észrevette magát a szegény ember, mire észrevették a fiai, egytől egyig lecsipkedte a virágokat, s vitte, senki sem tudta, merre.

Megpróbáltak mindent, hogy valami módon megőrizzék a virágokat. Próbálta a szegény ember, de vagy elaludott, vagy ha el nem aludott, a tűzmadár 
lánggal égő tolla egy percre, kettőre elvette a szeme világát. Se meg nem lőhette, se meg nem foghatta a madarat. Ugyanígy járt a szegény embernek a két 
idősebb fia is.

Akkor aztán Laci próbált szerencsét, a legkisebb fiú. Egy hétig le sem hunyta a szemét, de a tűzmadár nem jött el. Hanem a hetedik éjjel egyszerre csak 
beröppent, s éppen arra a rózsabokorra szállott le, amelyik mellé Laci húzódott. Egyik kezével befogta a szemét, a másikkal a madár után kapott, de éppen 
csak egy toll maradott a kezében: a tűzmadár elrepült. Hát hiába, nem tudják megőrizni a rózsákat. Azt határozzák a legények, hogy elmennek hetedhét 
ország ellen, s addig meg nem nyugszanak, amíg valahol a tűzmadarat meg nem találják. Mennek, mendegélnek, s a hetedik nap egy rengeteg erdőbe ér-
nek, rengeteg erdőben egy világos kertre találnak, ahol éppen olyan szép rózsák voltak, mint az ő kertjükben. A két idősebb legény nem állhatta meg, hogy 
be ne menjen a kertbe. Hiába beszélt Laci, bementek, s az egyik bokorról rózsát szakasztottak. Hát uram-teremtőm, abban a pillanatban megnyílik a föld, 
s kiugrik egy hétrőfös szakállú ember, megragadja a két legényt, szót sem szól, s viszi le magával az alsó világba. Laci egyedül maradott. Nem tudta, mit 
csináljon, merre menjen a bátyjai után. Gondolta, majd csak valahogy előkerülnek, vagy így, vagy úgy.

Ment tovább nagy búsan, s amint megy, mendegél, meglát egy rettentő magas sziklát s annak a sziklának a hasadékában egy kardot. Odamegy. Kihúzza 
a kardot, s ím, abban a pillanatban a kard után kiugrik egy hétfejű sárkány. No, Lacinak se kellett több. Neki a sárkánynak, s addig vagdalódzik jobbra, 
balra, előre, hátra, míg a sárkánynak mind a hét fejét le nem vágta. A sárkánynak úgy ömlött a vére, mint a patak. Laci fogta magát, megmosakodott a 
sárkány vérében, s olyan erős lett, mint egy óriás. Akkor elindult be, a szikla hasadékán, de még kettőt sem lépett, jön szörnyű morgással szembe az ezüst-
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medve. Megnézik egymást, összekapnak: ropogott a csontja mind a kettőnek, de Laci erősebb volt, s úgy vágta földhöz a medvét, hogy megnyekkent belé. 
Azt mondta a medve:

– Látom, erősebb vagy, te legény. Hagyd meg az életemet, bizony, nem bánod meg. Kívánj akármit, minden kívánságodat teljesítem.
– Nem kívánok én egyebet – mondotta Laci –, csak vígy el a tűzmadárhoz.
– Ülj fel a hátamra, viszlek.
Felül Laci a medve hátára, azzal megiramodik a rettentő nagy állat, vágtatott a szélnél sebesebben, még a gondolatnál is sebesebben, egyszerre csak 

megállott egy kacsalábon forgó palota előtt, s mondotta Lacinak:
– Eredj, menj fel abba a várba, ott van a tűzmadár az üvegkalickában. Most alszik a várban mindenki, a király is, a katonái is, de úgy nyúlj bele a ka-

lickába, hogy a kezed hozzá ne érjen, mert ha megcsendül, felébrednek az emberek, s nagy bajba kerülhetsz.
Felmegy Laci a palotába, meg is találja az üvegkalickát. Nyitva volt az ajtaja. Bedugja a kezét, de egy kicsit mégis hozzáért, s akkorát csendült a kalicka, 

hogy egyszeriben talpon termett az udvarban minden ember. Összeszaladnak az emberek, megfogják Lacit, viszik a király elé, s jelentik, hogy mit akart 
ez a legény.

– No – mondja a király –, most karóba húzathatnám a fejedet, de nem teszem, hanem még a tűzmadarat is neked adom, ha elhozod a vaskirály arany-
sörényű paripáját.

Kimegy Laci, felül az ezüstmedvére, s mondja neki, hogy mit akar a tűzmadár gazdája.
– Jól van – mondja a medve –, könnyen elhozhatod, ha megfogadod az én szavamat. Annak a paripának mindig hátán az aranynyereg. Azt mondom hát, 

hogy a nyereghez hozzá ne nyúlj, mert ha úgy alusznak, mint a fekete föld, akkor is felébrednek, olyan nagyot csendül az a nyereg.
Még el sem mondta jóformán ezt az ezüstmedve, már ott is voltak, a vaskirály ajtaja előtt. A legények aludtak mind. Bemegy Laci az istállóba, eloldja 

a paripát a jászoltól, de amint vezette ki, hogy, hogy nem, hozzáért a nyereghez, s attól akkorát csendült, hogy egyszeribe felébredtek a kocsisok, tolvajt 
kiáltottak, megfogták Lacit, vitték a király elé. Azt mondja a király:

– No, te betyár, karóba húzathatnám a fejedet, de nem teszem, hanem azt parancsolom, indulj el mindjárt Tündérországba, hozd el onnét a tündérkirály 
leányát, aki a palotának éppen az ötvenedik szobájában lakik.

Felül Laci az ezüstmedve hátára, elvágtatnak Tündérországba, felmegy a Tündérkirály palotájába. Keresztülmegy negyvenkilenc szobán, egy lelket sem 
talált. Bemegy az ötvenedik szobába, hát ott ül az aranylócán a tündér királykisasszony, s amint meglátta Lacit, mindjárt felszökött az aranylócáról, s azt 
mondta:

– Te az enyém, én a tied, ásó-kapa s a nagyharang válasszon el minket!
Hiszen örült is, búsult is ennek Laci. Egy szóval sem merte mondani, hogy nem magának viszi a tündér királykisasszonyt. Látta a medve Laci nagy 

szomorúságát, s mikor a vaskirály palotájához értek, azt mondta neki:
– Csak hagyjuk kint a királykisasszonyt, a többit bízd rám.
Abban a pillanatban az ezüstmedve megrázkódott, s szakasztott olyan tündérleány lett belőle, mint a tündér királykisasszony. Felment a palotába, Laci 

meg az aranysörényű paripán elvitte a tündér királykisasszonyt. De még oda sem ért ahhoz a várhoz, ahol a tűzmadár volt, már ott volt az ezüstmedve. 
A vaskirály szeme láttára visszaváltozott medvének, s elnyargalt, mint a sebes szél.

Örült Laci, hogy visszakerült az ezüstmedve, de most meg az aranysörényű paripát sajnálta a királytól. Szerette volna, ha a paripa is megmarad, és a 
tűzmadarat is megkapja. Az ezüstmedve eltalálta a gondolatát. Megrázkódott, s éppen olyan aranysörényű paripa lett, mint a másik. Az igazi paripa kint 
maradt a királykisasszonnyal, Laci meg felvezette az ezüstmedvéből lett paripát a királyhoz. Hej, örült a király! Egyszeribe odaadta a tűzmadarat kalic-
kástul, mindenestül. De az ezüstmedvéből lett paripa csak azt várta, hogy Laci jó messzire nyargaljon a tűzmadárral. Visszaváltozott medvének, s úgy 
otthagyta a királyt, mintha ott se lett volna. Éppen abban az erdőben érte utol Lacit, ahol a bátyjait a hétrőfös szakállú ember levitte az alsó világba.
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– Van-e még a szívednek kívánsága? – kérdezte a medve.
– Nincs egyéb, édes medvém, csak az az egy: szabadítsd meg a bátyáimat.
Ahogy ezt mondta, az ezüstmedve nagyot dobbantott a lábával, megnyílt a föld, s hopp, eltűnt. De még egy óra sem telt belé, kiugrott a föld alól: ott ült 

a hátán a két legény.
Most már szépen hazamehettek. Velük ment az ezüstmedve is. Többet el sem eresztették, mint az édes testvérüket, úgy tartották. A tűzmadár ezután 

nem pusztíthatta el a rózsákat, s a drága szép virágokkal tenger kincset szereztek. Olyan gyémántpalotát építtetett Laci, hogy abban jó szívvel ellakhatott 
a tündérkirály lánya. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

2. MELLÉKLET

Fésűs Éva: A pitypang bóbitája

1.

Tücsök úrfi a hegedűjét hangolta, és körülnézett a réten, hogy melyik virágnak muzsikáljon. Megakadt a szeme a pitypangon. Igazán bájos volt, amint 
sárga szoknyáját lobogtatta, libegtette, játszi szélben teregette, pipiskedve hajladozott, bogárkáknak bólogatott.

A hőscincér kipödörte hosszú bajuszát, ha arra sétált, de még a harcias szarvasbogár is megszelídült a közelében. A pitypang remegett a boldogságtól:
– Ó, de szép lehetek! Mindenkinél szebb! Mosolyog rám a nap, körültáncolnak a lepkék, és örül a harmatcsepp, amely a szoknyámra hull! Milyen jó élni!

2.

A tücsök is naphosszat erről hegedült, és a hiú pitypang öntelten hallgatta. Egyszer aztán még gyönyörűbb akart lenni. Elhatározta, hogy felteszi hófe-
hér bóbitáját, hadd ámuljanak-bámuljanak ezek a botladozó bogarak, és hadd irigykedjék a többi virág, hogy neki olyan is van! Vigyázva ringatta pelyhes 
fejecskéjét, és jó magasra emelte, hogy mindenki lássa.

3. 

Éppen akkor szaladt arra egy pajkos szellő. Belekapott a fehér bóbitába, megcibálta, és huss! – magával sodorta. Repültek a pici bolyhok szanaszét, szem 
nem is követhette őket. A pitypang ott állt kopasz fejecskéjével a rét közepén, és sikoltozva hajladozott a szél után:

– Add vissza! Hozd vissza! Gonosz szellő, fújd vissza!
De hol járt már akkor a szél!…
A pitypang gyökérlábaival mérgesen rugdalta a földet:
– A bóbitámat akarom! Hozzátok vissza a bóbitámat!

4.

Könnye hullott, mint a záporeső, úgy szégyellte magát dísztelenségében. A tücsök nagyon megsajnálta, és így szólt:
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– Ne búsulj, kis virág, majd én megkeresem azt a bóbitát. – Azzal mindjárt útnak is eredt. A pitypang pironkodva mélyre hajlott, hogy elrejtse magát a 
kíváncsiak elől, és türelmetlenül számolgatta a fűszálak zizzenését, amíg a tücsök vissza nem jött.

5.

Igen ám, de üres kézzel…
– Ó, te ügyefogyott! Hát mégsem találtad meg? – zokogott keservesen a pitypang.
– De bizony, megleltem – felelte vígan a tücsök –, csakhogy azt már soha többé nem teheted a fejedre!
– Még, hogy én kopasz maradjak? – kiabálta a pitypang. – Mi történt a bóbitámmal?

6.

– Minden pelyhén egy-egy magocska vitorlázott, és már valamennyien beleültek a tóparti, puha földbe. Jövő tavaszra kikelnek, és szakasztott olyanok 
lesznek, mint te.

– Mint én?
– Ugyanúgy teregetik szirom-szoknyácskájukat, örülnek a nyárnak, az éltető napsugárnak. Hát nem csodálatos?
– Hiszen akkor azok az én virág-gyermekeim!
– Úgy bizony. És talán közöttük is akad majd olyan, aki csak szép és büszke akar lenni, semmi több – amíg bóbitáját el nem viszi a szél…

7.

A réti virágok összenéztek. A pitypang nem tudott válaszolni, mert valami meleg nedvecske hirtelen a torkára szaladt. Azután a füvek halkan lábujj-
hegyre álltak, úgy hallgatták a tücsköt, aki újra hegedülni kezdett. És megértették, hogy most a pitypangnak hegedül.

Példamondatok:
1. Egy tavaszi napon a Tücsök meglátott egy szép pitypangot. Sárga bóbitáját lengette a szél. Boldog volt. Azt gondolta: „Óh, de szép vagyok! 

Engem néz mindenki: a tücsök, a hőscincér, a szarvasbogár, a virágok és a nap.”
2. Még szebb akart lenni, fehér bóbitát növesztett.
3. Hirtelen a szél elfújta a bóbitáját. Ott maradt kopasz fejjel. Sírt.
4. A tücsök vigasztalta: „Ne búsulj, kis virág, majd én megkeresem azt a bóbitát.”
5. De a tücsök üres kézzel jött vissza. „Mi történt a bóbitámmal?” – kérdezte a pitypang.
6. „Magok lettek belőle és a föld alá bújtak. Virágok lesznek belőlük, olyanok, mint te” – felelte a tücsök.
7. A pitypang újra boldog volt, mert megértette, hogy bóbitájából kis virágok születtek.


