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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Elekes Dóra: Mese a 
királylányról, aki csilla-
gász volt (részlet)
Döbrentey Ildikó: Miféle 
bolt az a holnembolt? 
(részlet)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz
Tábla, kréta/filc

ÉVFOLYAM
2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerked-
jenek a modern mesék 
világával és nyelvével.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Kreatív szövegalkotás
Mese olvasása, beszélge-
tés a meséről
Csoportmunka:
Nyomozás a szövegben
Karakteralkotás

Saját Óperencia
2x45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 

(magyar)

Szeretik a gyerekek klasszikus népmeséinket, ám azok száznál is 
több éve keletkeztek. Így nem csoda, ha a modern vagy kortárs 
mesék közelebb állnak a mai gyerekekhez. Ettől függetlenül érde-
mes felfedezni a klasszikus meseelemeket is a modern mesék-
ben, nem beszélve a humorról, ami minden órát megelevenít. 

Áttekintő vázlat
5.1 Saját Óperencia 45 perc

5.1.a Saját Óperencia  10 perc
5.1b Zsuzsi királykisasszony  25 perc
5.1c A mi mesehősünk 10 perc

5.2 Holnembolt játéklakói  45 perc
5.2a Holnembolt  10 perc 
5.2b A mi mesénk  35 perc

Összesen:  2x45 perc

A szóbeli és részben írásbeli szövegalkotás szervezése azon múlik, 
a gyerekek mennyire gyakorlottak a szövegalkotásban, csoport- és 
páros munkában. Ennek megfelelően akár bevezető óraként, akár 
gyakorló csoportmunkaként is szervezhetjük a szövegalkotást. 
Lehetőség van a látens differenciálásra is azáltal, hogy a gyerekek 

választanak csoportot, párt, egyéni vagy nagycsoportos (frontális) munkát.

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Saját Óperencia

5.1.a Saját Óperencia 
Ötleteljünk a gyerekekkel közösen (kiscsoportban vagy frontálisan), mi-
lyen mai mesekezdéseket tudnánk alkotni! Pl.: 
Egyszer volt, hol nem volt…

… a világhálón is túl…
…az olvadó jéghegyeken is túl…
…a Covid-vírus idején… stb.

5. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

10
perc

45
perc



JEGYZETEIM

5.1b Zsuzsi királykisasszony 
Olvassuk el Elekes Dóra Mese a királylányról, aki csillagász volt című me-
séjének részletét! A gyerekek figyeljék meg, mi mindenben más ez a mese, mint a 
szokásos népmesék! Azután rendezzünk nyomozást:
Vegyék elő a gyerekek a szöveggyűjteményt, és alkossanak kis csoportokat! Ők 
lesznek a nyomozók, akiknek az a feladata, hogy kiderítsék, mi mindenben tér el 
Zsuzsi királykisasszony meséje a megszokottól. A feladatot úgy is megoldhatjuk, 
hogy minden csoport külön megfigyelési szempontot kap. Pl.:
Milyen Zsuzsi egy „rendes” királykisasszonyhoz képest?
Milyen a családja, az otthona?
Milyen a sárkány?
Vannak-e a mesében olyan szavak, kifejezések, esetleg tárgyak, szereplők, nevek, 
amelyek nem megszokottak a népmesékben? 
A csoportok 10–15 perc nyomozás után számoljanak be az eredményről, amit 
jegyezzünk fel a táblára. 

Vedd figyelembe!
Ha a gyerekek nem dolgoztak még fel ilyen formában szöveget, akkor érdemes 
időt szánni a módszer bevezetésére. A „mesenyomozó csoportban” ugyanúgy, 
mint a valódi nyomozóknál, különböző feladatok vannak. A nyomozás vezetője 
hangolja össze a csoport munkáját, majd számot ad róla, vagy kijelöli, ki számol-
jon be a nyomozás eredményéről. A csoport legjobb olvasója lesz a „nyomrögzí-
tő”, aki felolvassa a mesét, lassan, hogy a nyomozók mindent jól meg tudjanak 
figyelni. A jegyző lejegyzi a megfigyeléseket, és figyel rá, hogy ne jegyezzék le 
kétszer ugyanazt, a nyomozók pedig keresik a kérdésre a válaszokat. (Olvasás 
közben alá lehet húzni azt a szövegrészt, ahol van valami nyom.)

5.1c A mi mesehősünk
Milyen (klasszikus) népmesei karaktereket ismerünk még a királykisasszo-
nyon kívül? Beszélgessünk róluk egy kicsit, majd minden csoport válasszon egy 
karaktert (királyfi, lovag, banya, öreg király, lovag stb), és közösen alkossák meg 
a saját mesei karakterüket, akit az osztálynak is mutassanak be! A karakternek 
adjanak nevet is. A karakteralkotásban segíthet a következő vázlat:
A mesehős

– hogy néz ki?
– milyenek a belső tulajdonságai? 
– vannak-e különleges képességei?
– mi a fő foglalatossága? 
– ezt hogyan, miként, mivel csinálja?
– hol lakik?
– vannak-e barátai, segítői? ha igen, kik?
– mi a neve?
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MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tábla, kréta/filc

10
perc

25
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Modern mese megal-
kotása szóban, esetleg 
írásban.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Meseolvasás, beszélge-
tés a meséről
Kreatív mesealkotás

5.2 Holnembolt játéklakói

5.2a Holnembolt 
Emlékeztek még, hogyan is kezdődött a Zsuzsi királykisasszonyról szóló 
mese? Ahogy nagyon sok népmese kezdődik: „Hol volt, hol nem volt, élt egyszer 
egy…” 
Figyeljétek meg, a következő mese hogyan kezdődik! 
A pedagógus olvassa fel Döbrentey Ildikó: Miféle bolt az a holnembolt? című 
meserészletét!
Beszéljük meg, miben hasonlít, és miben különbözik a két mese kezdete? Miben 
tér el ez a mese a megszokott népmeséktől? Mit gondoltok, kik lesznek a hol-
nembolt meseszereplői? 
A játék lakók. De kik lakhatnak ott, ahol száz polcon ezer holmi található? 
Ötleteljünk! Soroljunk fel néhány játék lakót.
Melyiknek mondjuk el a meséjét?

5.2b A mi mesénk 
A gyerekek érettségi és szövegalkotási szintjüknek megfelelően egyénileg, 
párban, kis csoportban vagy frontálisan alkossanak egy mai mesét, amelynek 
főszereplője az egyik játék lakó (tárgy, állatfigura, baba stb. is lehet)!
Kiscsoportos, páros és egyéni munka esetén a meséket jegyezzék le egy-egy 
szóval, emlékeztető kifejezéssel a gyerekek, hogy óra végén meg tudják osztani a 
többiekkel! 
Frontális munka esetén először közösen válasszuk ki a játék lakót, és alkossuk 
meg a karakterét! (Segít az előző óra karaktervázlata.) 
Válasszunk mellé további szereplőket! Nekik milyen a karakterük?
Mi történik velük? Milyen kalandba keverednek együtt?
Milyen humoros elemet tudunk bevinni a mesébe?
Mi legyen a mese vége (hova fusson ki a cselekmény)?

Ezeket a szempontokat a kiscsoportos, páros és az egyéni munka előtt is megbe-
szélhetjük a gyerekekkel. 
Végül egy-egy vállalkozó röviden elmesélheti a csoport, alkotópár vagy a saját 
meséjét.

10
perc

35
perc

45
perc


