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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Kányádi Sándor: 
Paszulyka és Fuszulyka
Miklya Zsolt: 
Én is változok 
Máté Angi: 
Amikor mérgüket pity-
pangszáron fújták

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Maréknyi babszem
Pingponglabda (páron-
ként egy)

ÉVFOLYAM
1−2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek szembe-
süljenek a veszekedés 
értelmetlenségével.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Meseolvasás, beszélge-
tés a mese alapján
Új cím adása
Tulajdonsággyűjtés
Dramatikus olvasás

JEGYZETEIM 

Testvérviszály
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

(magyar, természetismeret)

A testvérek között gyakori jelenség a veszekedés, ami sokszor 
értelmetlen. A tanegységben tisztázzuk a testvérek közötti viszo-
nyok kifejezési módját, és azt is, hogy a harag könnyen elfújható 
a testvérek között. 

Áttekintő vázlat
4.1 Paszulyka és fuszulyka  45 perc

4.1a Nálatok mi a helyzet?  15 perc
4.1b Paszulyka és Fuszulyka  30 perc

4.2 Testvérviszonyok  45 perc
4.2a Változások  25 perc
4.2b Elszáll a harag  20 perc

Összesen:  2x45 perc

Szerezzünk be egyfajta babszemből legalább annyit, hogy minden 
gyereknek kettő-kettő jussonǃ Érdemes már óra előtt szétteríteni 
a babot egy asztalon, amit majd körbeállunk a gyerekekkel.
Pingponglabdából szerezzünk be annyit, hogy páronként verse-
nyezhessenek a gyerekekǃ Próbáljuk ki előre, hogy a padon vagy a 
földön működik-e jobban a labdafújás.

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Paszulyka és fuszulyka

4.1a Nálatok mi a helyzet?
Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy min szoktak a testvérek veszekedniǃ Ha 
már sok mindent soroltak, akkor kérdezzük meg, hogy ők min szoktak a tesójuk-
kal veszekedni? Vannak-e, voltak-e olyan vitáik, amiknek nem sok az értelmük? 

4.1b Paszulyka és Fuszulyka 
Álljunk körbe egy asztalt, amire babot szórtunk, és kérdezzük meg a 
gyerekektől, mi van az asztalonǃ A válasz valószínűleg az lesz, hogy bab. És még 
hogy hívják? Talán elhangzik a paszuly szó is. Ha nem, akkor mondjuk el, hogy a 
babot sok helyütt paszulynak, illetve fuszulykának hívják. Kérjük meg a gyereke-
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JEGYZETEIM

ket, hogy mindenki válasszon ki két-két babszemet, amelyek szerintük testvérek 
lehetnekǃ Az egyik neve Fuszulyka, a másiké Paszulyka. Róluk szól a következő 
mese.

Hallgassuk meg Illyés Kinga előadásában Kányádi Sándor Paszulyka és Fuszulyka 
című meséjét (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán)!
Forrás: Illyés Kinga – Kányádi Sándor: A táltosmadár (Kányádi Sándor versei és 
meséi; Hungaroton, 1985)
Ha nem sikerül megszerezni, a tanító olvassa fel „mesemondó” stílusban! 

A gyerekek nézzék meg a kezükben lévő babaszemeketǃ Van-e különbség Fuszuly-
ka és Paszulyka között? Lehet, hogy van, mert az egyik nagyobb, a másik kisebb, 
vagy az egyik tarkább kicsit, mint a másik. De lényeges különbség nincs, hiszen 
mindkettő babszem. A mesében ráadásul egy tőről, egy karón nőttek, tehát test-
vérek, és az otthonuk is egy. Volt-e értelme, oka Paszulyka és Fuszulyka viselke-
désének? Ki járt jobban a mese végére? Miért?

Ha új címet adnánk a mesének, mi lenne az? Ötleteljünk!
Melyik közmondás illik címként ehhez a meséhez? (A feladat a Paszulyka és 
Fuszulyka című tankockán is elérhető, a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény alol-
dalán.)
• Aki á-t mond, mondjon b-t is!
• Okos enged, szamár szenved.
• Járt utat a járatlanért el ne hagyj!

Milyen volt Paszulyka? Keressük ki az ő mondataitǃ Hangoztassuk, játsszuk elǃ
Milyen volt Fuszulyka? Keressük ki a mondataitǃ Hangoztassuk, játsszuk elǃ
Végül olvassuk el dramatizálva a mesét, szereposztás szerint (a mesélő szerepét 
megoszthatjuk több gyerek között)ǃ 
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MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Maréknyi babszem
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A testvérek közötti 
viszonyra alkalmazható 
kifejezések tisztázása, 
a beképzeltség, a harag 
feloldása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Testvérviszonyok tisz-
tázása
Vers- és meseolvasás, 
beszélgetés 
Kifejezések vizsgálata
Pingponglabdafújó 
versengés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Pingponglabda (páron-
ként egy)

JEGYZETEIM 

4.2 Testvérviszonyok

4.2a Változások 
Beszéljük meg, hogyan nevezzük az 

– idősebb fiútestvért,
– a fiatalabb fiútestvért,
– az idősebb lánytestvért,
– a fiatalabb lánytestvértǃ

Nyújtsa fel az a kezét, akinek van
– bátyja,
– öccse,
– húga,
– nővére,

vagy aki szeretné, ha lenneǃ
Ki az, aki többször is nyújtotta a kezét? 

Nyújtsa fel a kezét, aki úgy érzi, ő jó 
– bátyja,
– öccse,
– húga,
– nővére

a testvérénekǃ

Olvassuk el Miklya Zsolt: Én is változok című versét, és állapítsák meg a gyerekek, 
ki kinek a bátyja/nénje, öccse vagy húgaǃ 
(Annyit elárulhatunk, hogy Robi és Eszter testvérek, és a szomszéd bácsi unokái. 
Együtt szoktak játszani Pityuval és a versbeszélővel, akinek választhatunk nevet. 
Megkérdezhetjük a gyerekektől, hogy szerintük Göndör fiú vagy lány? Mit gondol-
nak róla a neve és a viselkedése alapján?)

Milyen viszony van a testvérek és játszótárak között? Mit jelent a „változás” az 
életükben? Lehet-e valaki beképzelt, nagyképű, csupán azért, mert idősebb? Mi 
az, ami okot adhat valakinek a büszkeségre?
Ti mire lennétek büszkék felsős „nagytesóként”?

4.2b Elszáll a harag
Olvassuk el Máté Angi Amikor mérgüket pitypangszáron fújták című mesé-
jétǃ Beszéljünk arról, hogy a mese költői hangon szólal meg, olyan kifejezéseket 
tartalmaz, amiket nemcsak látunk, hanem szinte érzünk isǃ

20
perc

25
perc

45
perc



JEGYZETEIM

Keressünk ilyen érzékletes kifejezéseket, és beszéljük meg a következőket:
– Milyennek képzelünk el egy tündérrigólányt? Valós személy? Mesebeli lény? Ha 

mesebeli, miben különbözik az embertől? Ha ember, milyen tulajdonságokkal 
rendelkezhet, hogy tündérrigónak nevezik? Ha rigó, mitől lesz tündér?

– Milyen kifejezéssel jellemzi az író az egyik és a másik tündérrigólányt? Milyen 
lehet a limonádéhajú, és milyen a faodúbarna tündérrigólány? Melyik lehet 
az édes? Melyik a kedves? A savanyú-szomorú? A körbeölelő, gondoskodó? Te 
melyikkel barátkoznál szívesebben, és miért? 

– Hogyan írja le a haragot az író? Miért jó ez a kép a harag leírására?
– Hogyan száll el a harag? Miért találó ez a kép is?

Most a padtársak legyenek a tündérrigólányok (vagy tündérrigófiúk)ǃ A pitypan-
got egy-egy pingponglabda fogja jelképezni. Rakjuk le a labdát a pad közepére 
(ha egyenes a lapja. Ha nem, akkor a földre, a két gyerektől egyenlő távolságra.) 
Jelzésre mind a két gyerek kezdje el fújni a „pitypangot”ǃ Váljon igazi mérkőzéssé, 
hogy kinek a fújása erősebb, ki tudja átfújni a másik térfelére a labdátǃ Annak 
száll el a haragja hamarabb, aki jót nevetve abbahagyja a versengést. 

Vedd figyelembe!
Ez a mese is Máté Angi: Az emlékfoltozók című mesekötetéből való, ami a két tün-
dérrigólány hétköznapjairól szól. Találkozhattunk már velük az Amikor a diók újra 
ugrottak című mesében, Az ősz ízei című téma 4. tanegységében (02-1/4). 
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