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FELDOLGOZOTT MŰVEK
A kiskakas gyémánt 
félkrajcárja – magyar 
népmese, Arany László 
feldolgozása

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

(Internet, projek-
tor, hangfal)

Diavetítő, diafilm(ek)
(Multimédiás tábla)
Rajzlap, színes és mintás 
papírok
Grafikai és festő esz-
közök
Blu Tack vagy csipesz, 
zsineg

ÉVFOLYAM
1–2. osztály

JEGYZETEIM 

Diadélután
Minimum 60 perc (magyar, vizuális kultúra)

A diafilmvetítés még a mai szülők gyerekkorában is kedvelt tevé-
kenység volt, ami sajnos majdhogynem kikopott a családok éle-
téből. Elevenítsük fel ezt a lehetőséget, amelynek során nemcsak 
irodalmi művekkel ismerkednek meg a gyerekek, hanem közelebb 
kerülnek a szüleikhez isǃ 

Áttekintő vázlat
5.1 A kiskakas gyémánt félkrajcárja  min. 60 perc

5.1a Krajcárkeresés  10 perc
5.1b Dianézés  10 perc
5.1c A kakas és a szultán  10 perc
5.1d Rajzfilmkockák  min. 30 perc

Összesen:  min. 60 perc

Ezt a foglalkozást a szülőkkel, nagyszülőkkel közösen érdemes 
megtartani. Hirdessük meg előre az alkalmat, szerezzük be a 
diavetítőt, és kérjük meg a szülőket, hogy hozzák el ők is kedvenc 
diafilmjüketǃ Ha lehet, főzzünk teát, a szülők hozhatnak süte-
ményt és rágcsálnivalót isǃ Az alkalom valójában nem kell, hogy 

másból álljon, mint az együttlétből, az összebújásból és a diafilmek akár végte-
lennek tűnő nézéséből, olvasásából.

Az alábbiakban a Kiskakas gyémánt félkrajcárja című népmese feldolgozásához 
adunk ötleteket, de bármely diát vagy diákat megnézhetünk a diadélutánon, 
feladatok nélkül is. Ha előre tudjuk, milyen diák kerülnek sorra, kidolgozhatunk 
hozzá mi is feladatokat. Tehát az alábbi óraterv szigorúan csak ajánlás!

Az órához készítsünk félkrajcárokat: egy A/3-as karton mindkét oldalára kasíroz-
zunk rá (lehetőleg arany, esetleg ezüst színű) alufóliát, majd vágjunk ki annyit, 
ahány gyerek van az osztályban. A krajcárokat rejtsük el a teremben. 
A termet rendezzük be kötetlenebb formába: a gyerekek és szülők ülhetnek pár-
nákra vagy székekre, félkörbe rendezve. 
Állítsuk be előre, és próbáljuk ki a diavetítőtǃ 

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

5. 
tanegység



JEGYZETEIM

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 A kiskakas gyémánt félrajcárja

5.1a Krajcárkeresés 
A gyerekek keressék meg a szülőkkel közösen a krajcárokatǃ Ha egy gyerek 
megtalált egy krajcárt, üljön le a helyére, a szülő pedig melléǃ 

5.1b Dianézés 
Nézzük meg A kiskakas gyémánt félkrajcárja (magyar népmese, Arany 
László feldolgozása) című diafilmetǃ Ha nincs rá módunk, akkor a YouTube-ról is 
megnézhetjük (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán), de ez 
nem adja vissza igazán a dianézés hangulatát.

5.1c A kakas és a szultán 
Olvassuk el szereposztás szerint a mesét! A tanító legyen a narrátor, a 
gyerekek a kiskakas, a szülők a török császárǃ A tanító szövegolvasását a szemük-
kel kövessék, és amikor ők következnek, szerep szerint olvassák fel a szövegüketǃ 
A szülők „alakítsák” a kút vizét, a kemencét és a méheket isǃ A kútba dobáskor 
ujjaikkal hullámzó mozgást végezve simogassák körbe a gyerekük arcátǃ A ke-
mencénél a láng mozgását idézve nagyobb kézmozdulatokkal simogassák meg 
őket, a méheknél pedig óvatosan bökdössék vagy csipkedjék meg a gyereketǃ 
A gyerekek a mese dramaturgiája szerint szívják fel a vizet, a tüzet, a méheket, 
majd az adott ponton fújják is kiǃ A méhek kifújásánál a szülők török császárként 
jajgassanak hangosanǃ 

Vedd figyelembe!
Most nem az olvasástechnika javítása, hanem a gyerek-szülő kapcsolat erősítése 
a cél. Tehát nem baj, ha a kiskakasok vagy a szülők nem egyszerre, egy ritmusban 
mondják a szöveget, hanem mindenki a saját tempója szerint olvassa, játssza a 
szerepét. 

5.1d Rajzfilmkockák 
Ezután a szülők és a gyerekek valamilyen grafikai, festő technikával vagy 
papírkollázzsal készítsék el a rajzfilm egyes kockáitǃ Egy gyerek-szülő pár egy 
jelenetet tervezzen meg és készítsen el közösenǃ 
A jeleneteket lehetőleg az osztálylétszámnak megfelelően osszuk felǃ Itt látha-
tunk egy lehetséges felosztást (ha nem tízzel osztható az osztálylétszám, vegyünk 
ki a jelenetek közül):
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Szülő-gyerek kapcso-
lat erősítése a közös 
diafilmnézés és képalko-
tás által.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Félkrajcár keresése
Dianézés
Szereposztás szerinti 
olvasás
Képalkotás párban: grafi-
ka, festés, kollázs

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Diavetítő, diafilm(ek)
Rajzlap, színes és mintás 
papírok
Grafikai és festő eszkö-
zök
Blu Tack vagy csipesz, 
zsineg

min. 
30 perc

10
perc

10
perc

10
perc

min. 
60 perc
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JEGYZETEIM 

1. Kiskakas a szemétdombon
2. A török császár elveszi a félkrajcárt
3. A kiskakas a kerítésen 
3. A kiskakas a török császár ablakában 
4. Kiskakas a kútban
5. Kiskakas az égő kemencében
6. Kiskakas a méhes kasban
7. Kiskakas a török császár bugyogójában
8. Menekül a török császár
9. Kiskakas a kincseskamrában

10. A kiskakas otthon

Egy osztály minimum két képsort készít. Ha elkészültek a képek, ragasszuk vagy 
csipeszeljük fel (kifeszített zsinegre) a képsorokat a falra, és szemléljük meg a 
saját diafilmünket! 


