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Mesefa
Minimum 45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

vagy mesedélután a szülőkkel közösen 
(magyar, technika)

A mesehallgatás a kisgyermekkor egyik legfontosabb tevékenysé-
ge, amelynek során nemcsak a gyerekek képzelőerejét és szókin-
csét fejlesztjük, hanem lefektetjük az alapokat az olvasóvá neve-
léshez. A mesehallgatás során a gyerekek képzeletben felépítik 
saját mesevilágukat, amelyet a kreatív szövegalkotási feladattal 

felszínre is hozhatnak. Mindez megoldható órai keretek között, de ha ezt (egy dél-
utáni foglalkozáson) a szülőkkel együtt tehetjük, akkor még mélyebb hatást tudunk 
kiváltani, és a szülőket is motiválhatjuk a gyerekeknek való mesélésre. 
Ez az alakalom indítója lehet egy meseolvasó foglalkozás/délután sorozatának is, 
amely hagyománnyá válhat az osztályunkban.

Áttekintő vázlat
3.1 Mesefa min. 45 perc

3.1a Magamtól nem emlékezem  10 perc
3.1b Mesefa  min. 15 perc
3.1c A mi mesefánk  10 perc
3.1d Kedvenc mesém  min. 10 perc 

Összesen:  min. 45 perc

Mesedélután megszervezése a szülőkkel, mesefa alapjának elő-
készítése.
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Balázs Imre József: Ma-
gamtól nem emlékezem
Miklya Zsolt: Mesefa

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Szöveggyűjtemény
Mesefához szükséges 
anyagok, eszközök: barna 
karton, színes papír, olló, 
ragasztó

ÉVFOLYAM
1−2. osztály

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

3. 
tanegység
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek kapjanak 
kedvet a mesehallgatás-
hoz, meseszövéshez.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vershallgatás, felelgetés 
ringató ritmusban
Versolvasás, beszélgetés 
a versről
Meseszövés
Mesefa megalkotá-
sa közösen, levélen 
kedvenc mesék címe 
vagy jele

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Mesefához szükséges 
anyagok, eszközök: barna 
karton, színes papír, olló, 
ragasztó

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Mesefa

3.1a Magamtól nem emlékezem 
Mesedélutánon 
Balázs Imre József Magamtól nem emlékezem című verse ringató ritmusú, így 
ha a szülőkkel közösen tartjuk az alkalmat, kérjük meg őket, hogy vegyék a 
gyereküket az ölükbe, és felsőtestüket ringatva, kétsoronként ismételjék velünk a 
verset! Ezek után kérjük meg őket, hogy a gyereküket ölben tartva meséljenek el 
neki egy rövid történetet (és csak neki, akár fülbe súgva), ami olyan kicsi korában 
történt, hogy nem emlékezhet rá!

Tanórán 
A gyerekek üljenek körbe, és dülöngélve, ringatózva mondják utánunk a verset 
kétsoronként!
Ebben a versben vajon ki beszél? Mire nem emlékszik? Ehelyett mi mindent kér-
dez? Vajon hová vezetnek ezek a kérdések? Álomba? Mesébe?

Vedd figyelembe!
A vers legtöbb sora nyolcszótagos, úgynevezett felező nyolcas, aminek egyik felé-
re jobbra, másik felére balra dőlhetünk. Példasorok ritmusképlettel:

Magamtól nem emlékezem,        ti-ti-ti-ti   ti-ti-ti-ti

A hétszótagos sorokban ez így módosul:

csak ha elmondod nekem.         tá-ti-ti   ti-ti-ti-ti

3.1b Mesefa 
Olvassuk fel Miklya Zsolt Mesefa című versét, majd szőjük együtt tovább 
a mesét: Vajon mi lett a királykisasszonyokkal a későbbiekben? Milyen élet várt 
rájuk, miután férjhez mentek? Hogyan fordult jóra a színesincs királykisasszony 
élete? Hogyan kapta meg, találta meg a színeit?

Ha a szülők is jelen vannak, akkor a meseszövésbe ők is beszállhatnak! (Ügyelve 
rá, hogy inkább bevonják, mintsem elnyomják a gyerekeket.)

min. 
15 perc

10
perc

min. 
45 perc
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3.1c A mi mesefánk 
Beszéljük meg a gyerekekkel, hogy nekünk is lesz egy mesefánk, amire 
azok a mesék kerülnek, amelyek a kedvenceink! Készítsünk egy nagy méretű, 
kartonból kivágott vagy rajzolt fatörzset, csupasz ágakkal! A gyerekeknek adjunk 
színes papírt, amiből vágjanak ki leveleket, mindenki egyet! A levélre írják rá a 
kedvenc meséjük címét. De vigyázat! Olyan mesecímet írjanak, amely mesét majd 
meg tudnak osztani a többiekkel (tehát mesekönyvben vagy online elérhető)! A 
leveleket ragasszuk rá a mesefára! 
A leveleket egyszerű hajtogatással is elkészíthetjük. (A hajtogatás fázisrajzai elér-
hetők a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán.)

Vedd figyelembe!
Első osztályosok még nem tudnak írni (legfeljebb néhányan, nyomtatott betűk-
kel), ezért az ő meséik címét a mesedélutánon felírhatják a szülők. Tanórán pedig 
a gyerekek rárajzolhatják a levélre a mese jelét, amiről legalább ők felismerik, 
mire gondoltak.

3.1d Kedvenc mesém
Végül hangozzék el valakinek a kedvenc meséje! Ha a szülők jelen vannak, 
és valamelyikük vállalkozik rá, akkor az egyik szülő is mesélhet. Ha nem, akkor 
a tanító hozza be a kedvenc meséjét, és olvassa fel a gyerekeknek! A következő 
alkalmakra előre beszéljük meg, hogy kinek/kiknek a meséje kerül majd sorra! 
Tegyük szokássá, hogy csak annak a meséje hangozhat el, aki eljuttatta előző 
héten a meséjét a tanítónak, vagy akinek a szülője vállalja a mese elmesélését! 
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10
perc

min. 
10 perc


