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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Ijjas Tamás – Lackfi 
János: A világ legrövi-
debb meséi (részlet)
Kiss Ottó: Üveghegy
Kiss Ottó: Földön túl
A Mennyei Jeruzsálem – 
a Jelenések könyve 21. 
része alapján (online)
1Korinthus 13,12 (online)
(Károlyi Amy: 
Arany ablak)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal  

Biblia (a bibliai szöveg 
elérhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)
Rajzlap
Rajzolás, festés eszközei

ÉVFOLYAM
1−2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Differenciálódjon a gye-
rekek valós és képzelet-
beli távolságfogalma.

Az Üveghegyen is túl
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó és 
képalkotó óra (magyar, vizuális kultúra)

A távol-közel ellentétpár konkrét megértése már készségszintű 
egy második osztályos gyereknél, ám a konkrét megtapaszta-
lás (akár a távolságtartás esetében is) és a képzelet szerepe is 
fontos lehet. A mesei távolságok fel- és megismerése segítséget 
nyújthat a gyerekek mennyországképének kialakításában is.

Áttekintő vázlat
4.1 Az Üveghegyen is túl  45 perc

4.1a Távol és közel  10 perc
4.1b Mesei messzeségek  10 perc
4.1c Hétmérföldes  10 perc 
4.1d Az üveghegyen is túl  15 perc

4.2 Angyalosdi  45 perc
4.2a Angyalosdi  10 perc
4.2b Milyen a mennyország?  35 perc

Összesen:  2x45 perc

Ne ijedjünk meg a Jelenések könyve Mennyei Jeruzsálem-képé-
től! Nem teológiai pontossággal kell most értelmeznünk a képet. 
Csupán a gyerekek mennyországképét segíthetjük jobban kibon-
takozni, a mesei ábrázolások párhuzamaként, a csodák, a rácso-
dálkozás elemi örömével.

Ehhez illik a festői kép megjelenítése is, ami önmagában is „tükör általi”. A tükör 
itt most a gyerekek képzelőereje, ami csodákra képes.

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Az Üveghegyen is túl

4.1a Távol és közel 
A gyerekek válasszanak párt maguknak! A teremben (vagy a folyosón, 
udvaron) álljanak fel a párok egymástól körülbelül 4-5 méter távolságra egymás-
sal szemben! Mindenki csukja be a szemét, és a pedagógus jelzésére kinyújtott 
karral, lassan induljanak meg a párok egymás felé! A cél, hogy minél közelebb ke-
rüljenek egymáshoz, de ne érjen össze a kezük. Menet közben tilos lesni! Amikor 

4. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

10
perc

45
perc
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úgy érzik, hogy most már nagyon közel vannak egymáshoz, akkor Stop! felkiáltás-
sal álljanak meg! Vajon melyik pár tudott/mert legközelebb menni egymáshoz? A 
játék többször is megismételhető.

Variáció
Pandémiás időszakban ezt a játékot a távolságtartás gyakorlására is használ-
hatjuk. Először nyitott szemmel álljanak meg a párok egymással szemben kb. 
másfél méter távolságra! Lehetőleg egy kihúzható, fém centiméterrel mérjük meg 
a távolságot (ez látványosabb, szemléletesebb). Majd távolodjanak el egymás-
tól a párok! Nyitott szemmel induljanak el egymás felé, és próbáljanak megállni 
egymástól másfél méterre! Az nyer, aki leginkább megközelíti ezt a távolságot. Aki 
másfél méteren belül áll meg, azonnal kiesik. Ezután csukott szemmel is eljátsz-
hatjuk ugyanezt. 

4.1b Mesei messzeségek 
Gyűjtsünk a gyerekekkel mesei kifejezéseket, amelyek a távolságra utal-
nak, majd oldjuk meg az ehhez kapcsolódó, Mesei távolságok című tankockát 
(elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán)!

Ezek után szóban csoportosítsuk a mesei kifejezéseket! Melyik jelenti azt, hogy 
valami messze, távol van, és melyik azt, hogy közel?

Távol:
Az Üveghegyen is túl…
Túl az Óperencián…
Az égig érő fa tetején…
Hetedhét országon is túl….

Közel:
Ahol a kurta farkú malac túr…
Ott, ahol a veréb is hármat lépett…
A kidőlt-bedőlt kemence oldalán…
A rokolya egy ráncában…
Hol volt, hol nem volt, kis ház mellett nagy ház, nagy ház mellett kis ház…

Hívjuk fel a gyerekek figyelmét arra, hogy gyakran előfordul együtt, egy mondat-
ban a távol és közel megjelölése! Pl.: Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is 
túl, ahol a kurtafarkú malac túr… 

90

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos játékok
Interaktív multimédiás 
feladat
Csoportosítás
Fogalomtisztázás
Versolvasás
Megfigyelési feladat 
Kreatív szövegalkotás 
szóban

10
perc
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4.1c Hétmérföldes 
Olvassuk el Ijjas Tamás és Lackfi János A világ legrövidebb meséi című 
könyvéből a hétmérföldes csizmáról szóló rövid mesét! A gyerekek keressék meg 
a távolságra utaló kifejezéseket! 
Tisztázzuk, hogy a mérföld nem mesei elem, hanem valós mértékegység, az 
angolszász kultúrában (Brit-szigeteken, Egyesült Államokban) használják! Egy 
mérföld kicsit több, mint másfél kilométer (1600 méter). Valószínűleg ez sem 
mond sokat az elsős-másodikos gyerekeknek, ezért adjunk konkrét példát: mi az, 
ami kb. egy mérföldre (1600 méterre) van az iskolától? Mi az, ami hét mérföldre 
(11 200 m, közelítőleg 11 km)? Ha van olyan település vagy városrész, ami közel  
10 km-re van, azt is felhozhatjuk példaként: olyan, mintha Kecskemétről csak egy 
lépés lenne eljutni Szentkirályig, Lakitelekig pedig kettő. 

Mi ugyan nem tudunk hétmérföldeset lépni, de nézzük meg, ki lépi a legnagyobbat!
A gyerekek sorakozzanak fel egy vonalba, és mindenki tegyen egy nagy lépést 
előre, majd álljon meg! Lássuk, kinek van esélye a hétmérföldes csizmára!
Tudjuk-e, mi a nulla mérföld? Az a pont, ahonnan az adott országban egy főút 
vagy főutak távolságait mérik. Meseországban ezek szerint a Nullamérföldes csiz-
ma egy ilyen kiindulópont, ami nem is olyan rossz helyzet. Vajon Magyarországon 
hol van a főutak kiindulópontja? (Budapesten, a Clark Ádám téren áll a Nulla 
kilométerkő.) Mutassunk róla egy képet (lásd a Nulla kilométerkő című tankockát 
a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán)!

Megfigyelési feladat: 
Ha főútvonalon haladnak a gyerekek, figyeljék meg az út szélén a kis zöld ki-
lométerjelző-táblákat, amelyek azt mutatják, hány kilométerre vannak a Nulla 
kilométerkőtől! 

4.1d Az üveghegyen is túl 
Olvassuk el Kiss Ottó Üveghegy című versét, majd beszélgessünk arról, 
hogy mi minden látható Meseországból az Üveghegyen keresztül? 
Igen ám, de vajon hogyan lehet „keresztüllátni” az üveghegyen? Vigyünk be egy 
(vagy több) olyan üvegpoharat, amelynek oldalán metszet, „törés” van! A klasz-
szikus presszókávés üvegpohár is teljesen megfelel erre a célra. Az Üveghegy 
ugyanis nem síküveg, hanem hegy voltából adódóan csúcsok, völgyek, tehát 
törések, hajlatok borítják. Nézzünk keresztül a poháron! Tisztán látjuk-e, ami 
mögötte van? Miért nem?
Majd közösen, láncmeséléssel (egy-két mondatot hozzászőve) próbáljuk meg le-
írni, hogy milyennek láthatjuk Meseországot akkor, ha keresztülnézünk az Üveg-
hegyen! 

15
perc

10
perc
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4.2 Angyalosdi

4.2a Angyalosdi 
Olvassuk el Kiss Ottó Földön túl című versét, majd beszélgessünk: 
Hol játszik az angyal? Mi lehet az a kiterített, kerek rét? 
Milyen lehet az emberesdi játék? 
Próbáljuk ki! A vállalkozó gyerekek álljanak ki az osztály elé, és tegyenek egy 
olyan mozdulatot, ami az embereket jellemzi, a többiek pedig utánozzák! 
Majd játsszunk angyalosdit! Vajon mit csinálhat egy angyal? Tudjuk-e, kik az an-
gyalok? (A Biblia szerint Isten küldöttei, üzenetvivői.) Mit csinálhatnak az angya-
lok szabadidejükben, amikor éppen nem Istent dicsőítik vagy az üzeneteit viszik 
az embereknek? Az önként vállalkozók mutassák be ezt is egy-egy mozdulattal, a 
többiek pedig ismételjék meg a mozdulatot! 

4.2b Milyen a mennyország? 
A gyerekeknek minden bizonnyal van egyfajta mennyországképük. Kérjük 
meg őket, hogy meséljenek róla, majd olvassuk fel a Jelenések könyve válogatott 
verseit, hogy meglássuk, milyennek írja le János apostol a Mennyei Jeruzsálemet: 
A Mennyei Jeruzsálem – a Jelenések könyve 21. része alapján. Olvassuk fel Pál 
apostol gondolatát is (1Korinthus 13,12), és utaljunk a poharas kísérletre, hiszen 
János apostol is csak emberi testben láthatta a mennyei Jeruzsálemet, kicsit úgy, 
mint ahogyan mi a poháron keresztül láttuk a világot! (A két bibliai szöveg felolva-
sásra javasolt, válogatott verseit megtaláljuk a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény 
aloldalán.)

Majd kérjük meg a gyerekeket, rajzolják vagy fessék le az ige alapján a Mennyei 
Jeruzsálemet! (Érzékeltethetik azt is, hogy ez egy „tükör általi” kép.) 

Variáció
Elolvashatjuk Károlyi Amy: Arany ablak című versét is, és a vershez kapcsolódva 
beszélgethetünk, majd rajzolhatnak a gyerekek. Bővebben lásd a feladatleírást az 
Egyéb ötletek között (7.1)!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A mennyországról alko-
tott kép differenciálása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás, beszélgetés 
a vers alapján
Bibliai párhuzam megis-
merése
Képi ábrázolás: rajz, 
festés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Biblia (a bibliai szöveg 
elérhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)
Rajzlap
Rajzolás, festés eszközei

35
perc

10
perc

45
perc


