
JEGYZETEIM

Meseváros 
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó és szöveg-
alkotó óra (magyar, vizuális kultúra, ének-zene)

A mesék, versek nemcsak a bennük rejlő történetektől szé-
pek, hanem a szavak hangalakja, ritmusa is esztétikai élményt 
nyújt. Ebben a tanegységben a gyerekek tapasztalatot szerez-
nek a szavakban rejlő szépségekről, és megalkothatják saját 
mesevárosukat, ahol ezek a csodás szavak élnek. 

Áttekintő vázlat
3.1 A mi mesénk  45 perc

3.1a Melyik a legszebb szó?  15 perc
3.1b Választhatsz  10 perc
3.1c Szokatlan alakok  20 perc

3.2 Meseváros  45 perc
Összesen:  2x45 perc

A szövegalkotás elmozdulhat a versalkotó megoldások megfi-
gyelése és alkalmazása felé is. Ha ebbe az irányba szeretnénk 
elvinni az órát, az az óraszerkezet bővítését vagy átalakítását 
kívánja meg. Ezt előre gondoljuk át a gyerekek érettsége és nyelvi 
készségei figyelembevételévelǃ
Kérjük meg a szülőket és a gyerekeket, hogy már év elejétől 

gyűjtsék (vagy gyűjtsük az osztályban) a különböző színes papírokat (díszcsoma-
golók) és a különböző minőségű papírokat (hullámpapírok, papírgurigák, selyem-
papírok, gyűrt papírok, kartonok stb.)ǃ

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 A mi mesénk

3.1a Melyik a legszebb szó? 
A gyerekeket kérjük meg, hogy írják le azt a szót, ami szerintük a legszebb 
HANGZÁSÚǃ Tehát ne a szó jelentésére gondoljanak, hanem csak a hangzására fi-
gyeljenekǃ A szavakat írjuk fel a táblára, és rendezzünk szavazást, hogy az osztály 
melyik szót tartja a legszebbnekǃ
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Kántor Péter: 
Választhatsz
Müller Péter Sziámi: 
A mi mesénk
Horgas Béla: Meseváros

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Internet, projektor, 
hangfal

Tábla, kréta/filc
Színes, mintás, maradék 
papírok a kollázskészí-
téshez
Rajzlap
Olló, ragasztó

ÉVFOLYAM
2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek szerezzenek 
tapasztalatot a szavak 
hangalakjának szépsé-
géről, különlegességéről.

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

3. 
tanegység

15
perc

45
perc
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szógyűjtés hangalak 
alapján
Szavazás
Versolvasás
(Versszerkezet megfigye-
lése, alkotó alkalmazása)
Szómagyarázat
Kreatív szövegalkotás 
csoportban vagy egyé-
nileg

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tábla, kréta/filc

JEGYZETEIM 

Variáció
Ha nehéznek tartjuk a feladatot, használhatjuk Balázs Géza nyelvész szavait, aki 
2009-ben indította el a ,,Legszebb magyar szó” elnevezésű kampányt a Magyar 
Nyelv Éve alkalmából, s amelyben az alábbi szavak nyertek: édesanya, lenolaj, 
édesem, fricska, cipőfűző, szerelem, pillangó, guriga, szeretlek, alkony. 
Ezer megkérdezett (magyarul nem tudó) külföldi szavazatai közül magasan a 
cipőfűző nyert. 
A fenti szósor azonban felnőtt gondolkozást és viszonyulást tükröz, gyanítható 
tehát, hogy a gyerekek egészen más szavakat fognak javasolni.

3.1b Választhatsz 
Olvassuk el Kántor Péter Választhatsz című versét, és kérjük meg a gyere-
keket, hogy itt is válasszák ki azt a szót, ami a legjobban tetszik nekikǃ 
Mit jelenthet a körömház, komornyik, aranysúly, skótszoknya, csengettyű?
Ismerünk-e még ilyen érdekes hangzású és jelentésű szavakat? Gyűjtsünk minél 
többet, és írjuk fel ezeket is a tábláraǃ 

Variáció
Soroló versiskola
A strófa- és szószerkezet megfigyelésével a kreatív versalkotás irányába is elme-
hetünk, ha fogékonyak rá a gyerekek. Ezt vagy egy plusz órával, vagy a feladat-
szerkezet átalakításával lehet megoldani.
A részletes feladatsort lásd az Egyéb ötletek között.

3.1c Szokatlan alakok 
Müller Péter Sziámi A mi mesénk című versében szintén sok fura alakot és 
szót találunk. Gyűjtsük ki ezeket a szavakat is, és szintén írjuk fel a tábláraǃ 
Van, ami magyarázatra szorul? Kérjük meg a gyerekeket, hogy ők magyarázzanak 
meg egymásnak egy-egy szót, ha szükségesǃ (Pl. transzformer, karatemester, dili-
manó, dalia, papírmasé.) 
Rájött valaki, mit jelent az elemetes, és miért ilyen fura a szóalak? – A versben 
feltehetőleg a gyerek beszél az apjához, és visszaemlékszik, hogy kicsi korában 
az „emeletes” szót úgy mondta: elemetes. Vannak ilyen magunk alkotta szavak is, 
mind a gyerekek, mind a költők nyelvében. 

Alkossanak a gyerekek kis csoportokat, és a táblára felírt furcsa szavak segítségé-
vel (a szavak közül válogatva) alkossanak egy-egy mesét szóban vagy írásbanǃ Ha 
valaki egyedül szeretne mesét írni, azt is megteheti. 

20
perc

10
perc



JEGYZETEIM

3.2 Meseváros

Az óra előtt, a szünetben rakjuk ki a kollázshoz összegyűjtött papíranyagotǃ 
Hagyjuk, hadd nézegessék a gyerekek, ismerkedjenek a papírokkal, vegyék kézbe, 
tapogassák, nézegessékǃ 
Olvassuk el Horgas Béla Meseváros című versét, majd beszélgessünk arról, hogy 
milyennek képzeljük el ezt a várostǃ Gyűjtsük ki azokat a szavakat, amelyekkel 
leírja a költő várost, majd ezekhez a szavakhoz párosítsanak a gyerekek különbö-
ző papírokat. 
Pl.:

tükrös – alufólia
tornyos – papírguriga
csipkés – tortacsipke 
cikornyás – mintás csomagolópapír
stb.

Végezetül készítsék el a gyerekek papírkollázzsal a Meseváros képétǃ A különböző 
minőségű, színű és mintázatú papírokból a gyerekek vágják ki a formákat, és azo-
kat ragasszák fel a rajzlapraǃ A kép síkban készül, de tartalmazhat domborhatású 
elemeket is, pl. hullámpapír, lapított papírguriga, gyűrt papír.
Motivációként (nem mintaként) megmutathatunk egy papírkollázzsal készült me-
sés városképet (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán).

Variáció
Amíg a gyerekek dolgoznak, meghallgathatjuk a megzenésített verset Halász Judit 
előadásában, Mákosrétes című lemezéről (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűj-
temény aloldalán).
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek szerezzenek 
tapasztalatot a szavak 
és az anyagminőségek 
közötti összefüggésről.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Ismerkedés a papírokkal
Versolvasás, szógyűjtés
Szó-papír párosítás
Papírkollázs készítése
(Zenehallgatás)

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Színes, mintás, maradék 
papírok a kollázskészí-
téshez
Rajzlap
Olló, ragasztó

45
perc


