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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Hervay Gizella: Tévé-me-
se (online)
Csoóri Sándor: Moziba 
megy a Hold
Gryllus Vilmos: Hirde-
tőoszlop

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Mozgóképkészítés anya-
gai, eszközei: fehér lap, 
jegyzetlap, olló, tűzőgép, 
iratcsipesz, ceruza, filc

ÉVFOLYAM
1–2. osztály

JEGYZETEIM 

Rajzfilmősök
3x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

(magyar, ének-zene, vizuális kultúra)

A mese világa ma már legtöbbször a képernyőn jelenik meg a 
gyerekek számára. Éppen ezért nem árt, ha beszélünk a televízió-
zás vagy a számítógép- és telefonhasználat szabályairól a gyere-
kekkel, amit kreatív tevékenységekkel is megerősítünk. 

Áttekintő vázlat
4.1 Moziba megy a Hold  45 perc

4.1a Hold a Moziban  10 perc
4.1b Moziba megy a Hold  25 perc
4.1c Hirdetőoszlop  10 perc

4.2 Rajzfilmhősök  45 perc
4.2a Kedvenc rajzfilmhősöm  10 perc
4.2b Tévé-mese  15 perc
4.2c Mesetranszformáció  20 perc

4.3 Csináljunk rajzfilmet!  45 perc
Összesen:  3x45 perc

A mesefilmnézés a felnőttek részéről gyakran a gyerek lepasszo-
lását jelenti: addig is nyugton van, amíg a tévét nézi. Ezt a negatív 
gyakorlatot a családban kevésbé tudjuk befolyásolni, de ha az 
osztályunkkal másképp csináljuk, azzal pozitív mintát adhatunk a 
gyerekek számára. Érdemes tehát megszervezni a délutáni film-

nézést, ami együtt a pedagógussal történik, majd beszélgetés követi, és később 
is visszautalhatunk a filmre, a szereplőkre, karakterekre. Tehát olyan „mozit” 
szervezzünk, ami nem csupán időkitöltés a délutánban, hanem hasonló közös 
élményt ígér, mint mondjuk egy kirándulás. 
Az egyszerű animáció készítése hasonló élménnyel járhat, ezért érdemes rászán-
ni az időt és energiát már a felkészülésre is. Ha be tudunk mutatni néhány jól 
sikerült modellt, az a gyerekeket erősen motiválni fogja.

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

4. 
tanegység



JEGYZETEIM

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Moziba megy a Hold

4.1a Hold a Moziban 
Játsszuk le a gyerekeknek előzetes magyarázat nélkül a DreamWorks Stú-
dió logóját (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán)ǃ 

Beszéljük meg, mit láttakǃ Mese lehet ez, vagy valóság? Pár mondatban próbál-
juk meg kitalálni, hogyan kerülhetett a kisfiú a Holdra, és miért, mire horgászikǃ 
Egyáltalán: ki lehet ez a gyerek?
Majd kérdezzük meg, hogy ismerős-e a gyerekeknek ez a kisfiúǃ Ha igen, akkor 
honnan? Ha nem, akkor mondjuk el, hogy egy nagy amerikai filmstúdió logóját 
láttuk, amelynek az a neve, hogy DreamWorks, tehát Álommunkák. Miért választ-
hatták éppen ezt a nevet és logót? Találgassunkǃ

Végül kérdezzük meg, hogy emlékszik-e valaki olyan filmre, aminek az elején ez a 
horgászó kisfiú voltǃ 
Ha nem tudnak ilyet mondani, az sem baj. A Wikipédián megtaláljuk a DreamWorks 
Stúdió filmjeinek listáját (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán 
is). Közöttük van többek között az Így neveld a sárkányodat, Shrek, Szilaj vagy ép-
pen az Egyiptom hercege, amely Mózes életét mutatja be, vagy a József, az álmok 
királya.

Variáció
Ha van időnk, például délután, megnézhetünk a gyerekekkel egy DreamWorks 
filmet. 

4.1b Moziba megy a Hold 
Beszélgessünk egy kicsit arról, ki szeret moziba menni, mikor volt utol-
jára moziban, és mit látottǃ Beszélgessünk arról is, hogy náluk mi alapján és ki 
választja ki a filmet, amit moziban, a tévében vagy a számítógépen megnézhet a 
gyerek? 

Olvassuk el Csoóri Sándor Moziba megy a Hold című versét, majd beszéljük meg 
a következőket: 
Mi az a tízfilléres? Hány tízfilléres tesz ki egy forintot? (A fillér a forint váltópénze, 
ma már nincs forgalomban. 100 fillér = 1 forint.)
Fejszámolás: Ha egy mozijegy ára az 1960-as években, amikor a vers íródhatott, 
10 Ft volt, hány tízfilléres kellett a zsebbe, hogy meglegyen a jegy ára? És ha 
olcsóbb jegyet vett valaki 5 vagy 2 forintért, ahhoz hány tízfilléresre volt szükség? 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek számoljanak 
be filmélményeikről, és 
értsék meg, miért fontos, 
hogy csak a nekik való, 
nem korhatáros filmeket 
nézzék meg.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Rövidfilm megtekintése
Beszélgetés
Vers olvasása, 
értelmezése
Mímes-mozgásos játék
Zenehallgatás
Szoborjáték

10
perc

25
perc

45
perc
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JEGYZETEIM 

Olvassuk el újra a verset, és játsszuk el a Hold cselekvéseit: foglaljuk el a helyün-
ket a páholyunkban! (Itt lehetőség adódik a páholy szót tisztázni.) Nézzünk le a 
Földreǃ Hogyan nézhet le a Földre a Hold? Gőgösen? Büszkén? Kedvesen? Nem is 
néz. Bámul! Mi a különbség a nézés és a bámulás között? Mutassuk megǃ Most azt 
játsszuk el, ahogyan a filmet nézi a Holdǃ Meglátja a görgő dinnyét. Tetszik neki, 
nevet. De rájön, hogy vaddisznó. Megijed, és puff! Leesik a székről.

Végezetül beszélgessünk arról, előfordult-e már a gyerekekkel, hogy megijed-
tek valamilyen film nézése közbenǃ Előfordult-e, hogy rosszat álmodtak ezután? 
Tudjuk-e, mi segíthet a megfelelő filmek kiválasztásában? Milyen „karikás” filmet 
biztonságos egy első-másodikosnak megnézni? Miért ne nézzük meg a nagyob-
baknak, mondjuk a 12 éveseknek szóló filmet? Volt-e erről már tapasztalatuk? 

Megjegyzés
A filmnézés szabályai, az életkori határok betartása fontos kérdés, amire 
érdemes odaszánni az időt. Hagyjuk, hogy a gyerekek elmondják a saját élmé-
nyeiket (lehet, hogy sehol máshol nincs erre lehetőségük), és ha kell, hagyjuk el 
inkább a következő feladatotǃ

4.1c Hirdetőoszlop 
Kérdezzük meg a gyerekektől, hogy láttak-e már hirdetőoszlopotǃ Mi célt 
szolgál? (Budapesten, illetve a nagyvárosokban biztosan láttak már a gyerekek, 
de kisvárosban vagy falun nem biztos, hogy találkoztak klasszikus hirdetőoszlop-
pal, inkább csak hirdetőtáblával. Ha így van, nézzük meg a Hirdetőoszlop című 
tankockátǃ A kép klikkeléssel nagyítható.)
Majd hallgassuk meg Gryllus Vilmos Hirdetőoszlop című dalátǃ (A tankocka és a 
dal elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán.)

Beszéljük meg, hogy mi mindent lehet megtudni a vers alapján a hirdetőoszlop 
plakátjairólǃ Közöttük van a moziplakát is. A vállalkozó gyerekek párosával vagy 
kis csoportokban elevenítsék meg kedvenc filmük moziplakátját vagy a filmből 
egy jelenetet, és a többiek találják ki, melyik filmről van szóǃ 

4.2 Rajzfilmhősök

4.2a Kedvenc rajzfilmhősöm 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy gondoljanak a kedvenc rajzfilmhősükreǃ 
A vállalkozó gyerek menjen ki, súgja a tanító fülébe a hős nevét úgy, hogy az 
osztály ne halljaǃ A többiek barkochbakérdésekkel próbálják kitalálni, ki lehet a 
kedvenc rajzfilmhősǃ Figyelem: egy rajzfilmhős csak egyszer szerepelhet!

10
perc

10
perc

45
perc



JEGYZETEIM

4.2b Tévé-mese 
Olvassuk fel Hervay Gizella Tévé-mese című meséjét (elérhető a reftan-
tar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán)ǃ Beszéljük meg, vajon miért rajzolt Ko-
bak pofozkodó óriásokat a tévéjébe? Helyes-e, hogy ennyi erőszak van a tévében, 
az interneten? Mit gondoltok, miért találták ki a korhatárokat? Mi jelzi a tévében 
a korhatárt? Be szoktuk-e tartani, amikor otthon tévét nézünk? Miért igen, miért 
nem? Vajon miért baj, ha olyan dolgokat nézünk, ami nem nekünk való? Mi törté-
nik ekkor?

Vedd figyelembe!
Kényes kérdés: Hogyan lehet egy gyerek „tudatos tévénéző”, ha a családja ebben 
nem támogatja? Mert mindenki nézi azt a korhatáros filmet, amit neki nem lenne 
szabad? Mit mondhat, mit tehet ilyenkor egy kisgyerek?
Ha elég érett az osztály, és felvetődik a probléma, tapintatosan (nem a szülői 
döntések ellen hangolva) erről is érdemes beszélgetni.

4.2c Mesetranszformáció 
Beszéljük meg, milyen fázisokból áll Lábanagy és Kezenagy meséjeǃ Ha 
filmen/rajzfilmen látnánk, mi lenne az első jelenet? Mi lenne a második? Stb. 

Fogalmazzuk át közösen (esetleg kis csoportban) szóban a jeleneteket úgy, hogy 
ne az erőszak domináljon! 
Lehet benne küzdelem, harc vagy birkózás, de akkor sportszerűen, mint egy 
sportfilmen. Lehet benne veszekedés, de akkor jussanak el a kibékülésig. Lehet 
benne csetlés-botlás, mint egy Chaplin-filmben, de helyezzünk el benne bátorító, 
vigasztaló elemeket isǃ Segítsünk Lábanagynak és Kezenagynak egymásra és 
békességre találniǃ

4.3 Csináljunk rajzfilmet! 

Készítsünk a gyerekekkel kétfázisú animációt egy papírcsík és egy ceruza segít-
ségévelǃ A papírcsíkot hajtsuk félbe, az ajánlott videón látható módon az alsó 
„végére” rajzoljuk le Kezenagyot, Lábanagyot vagy mindkettőjüket, majd a felette 
lévő laprészre ugyanazt az alakot vagy alakokat, amint egy mozdulatot tesz(nek)ǃ 
Az ajánlott videófilm elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán.

Több lap összefűzésével több fázisból álló mozgóképet készíthetnek a gyerekek. 
Ehhez legegyszerűbb az összeragasztott jegyzetlapok használata. Egy lapra egy 
fáziseseményt rajzoljanak leǃ
A reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán elérhető két videófelvétel a több-
fázisú mozgókép készítéséhez.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg, 
miért kell kritikus 
szemmel nézni a (rajz)
filmeket.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Barkochba
Meseolvasás, beszélgetés
Szövegtranszformáció

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg a 
rajzfilmkészítés alaplé-
péseit.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Két- és többfázisú 
animáció (mozgókép) 
készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Mozgóképkészítés anya-
gai, eszközei: fehér lap, 
jegyzetlap, olló, tűzőgép, 
iratcsipesz, ceruza, filc

15
perc

20
perc

45
perc


