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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Miklya Luzsányi Mónika – 
Miklya Zsolt: 
Iringó és Imola (részlet)
(Kiss Benedek: 
Fény ácsol színpadot)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Cipősdoboz
Karton, színes papír 
Rajzlap, rajzeszköz
Hurkapálcák
Ragasztó, Blu Tack
Olló (szike és alátétlap a 
pedagógusnak)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Hangutánzó szavak 
hangulat- és hangfestő 
szerepének felismerése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Virágnévpárosítás
Mese olvasása és értel-
mezése
Játék a hangutánzó 
szavakkal

Iringó és Imola 
3x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 
(magyar, dráma, vizuális kultúra, technika)

A tavasz ébredése erdőn és mezőn nemcsak színpompás, hanem 
tele van hangokkal. A feldolgozott mesében is nagyon sok hang-
utánzó szó és nyelvi játék van. Ezek felhasználásával játékosan 
köszöntjük egy hang- és bábjátékkal a tavaszt. 

Áttekintő vázlat
3.1 Tavasz a réten  45 perc 

3.1a Virágnév-párosító  15 perc
3.1b Iringó és Imola  10 perc
3.1c Hangok és ritmusok  20 perc

3.2 Hang- és bábjáték  2x45 perc 
Összesen:  3x45 perc

A tervezett csoportok számának megfelelően anyagok, eszközök 
előkészítése a bábszínházhoz. Érdemes külön asztalt beállítani a 
szikével való vágáshoz, megfelelő alátétlappal.

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Tavasz a réten 

3.1a Virágnév-párosító 
A Reftantáron elérhető Virágnevek című tankocka segítségével párosítsuk 
a virágokat és nevüket!

• Mi a közös ezekben a virágokban? 
• Milyen virág elnevezésű női neveket ismerünk még? 
Lásd: Anyakönyvezhető női nevek, virághoz köthető jelentéssel a Reftantáron.

3.1b Iringó és Imola
Olvassuk el Miklya Luzsányi Mónika és Miklya Zsolt: Iringó és Imola című 
meserészletét, majd beszélgessünk róla!
• Kik a mese főszereplői? Mi a feladatuk? 
• Kikhez fordulnak tanácsért, segítségért? Ki segít végül?
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Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

3. 
tanegység

15
perc

10
perc

45
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
Bábszínház és hangjáték 
készítésével egy komp-
lex, közös alkotófolyamat 
átélése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Hangjáték készítése: 
forgatókönyvírás, próba-
folyamat, bemutató
Doboz-bábszínház és 
síkbábok készítése 

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Cipősdoboz
Karton, színes papír 
Rajzlap, rajzeszköz
Hurkapálcák
Ragasztó, Blu Tack
Olló (szike és alátétlap a 
pedagógusnak)

JEGYZETEIM

3.1c Hangok és ritmusok 
A mesében nagyon sok hangutánzó szó van. Keressünk ilyeneket!
Milyen dalokkal ébresztgetik az erdők-mezők lakóit az évszaktündérek? 
Keressünk még olyan hangutánzó szavakat, melyek a patakcsobogást utánozzák!
Játsszuk el csak hangokkal, ahogyan a patak a kövek között fut, szalad, csörgedezik!

Hasonlóan dolgozzuk fel a madarakról és virágokról szóló részt is, hangutánzó 
szavak keresésével! Majd játsszuk el csak hangokkal, ahogyan egy virágos mező 
felébred téli álmából, illetve adjunk tavaszi madárhangversenyt! 

És az Öregtölgy ébresztése milyen? Hogyan változik meg itt a Szellő énekhangja? 
Játsszuk el, milyen lehet a feléledő tölgy recsegő-ropogó nyújtózása, majd hajla-
dozása a széllel!

Vedd figyelembe!
László Noémi: Kérdezgető című versében a rigó hangja hasonlít az Öregtölggyel 
beszélgető Szellő hangjához. Nemcsak az „egyszer itt, egyszer ott” formula miatt, 
hanem a szellő és rigó játékosságának rokon jellege miatt is. 
Bővebben lásd az 5. tanegység anyagában!

3.2 Hang- és bábjáték  

A mese (Miklya Luzsányi Mónika és Miklya Zsolt: Iringó és Imola) kiválóan alkal-
mas hang- és bábjáték készítésére. A gyerekek alkossanak kis csoportokat (6-8 
fő), és osszák fel egymás között a szerepeket! Szereplők:
• Mesélő (2 fő is lehet)
• Iringó
• Imola
• Madarak (2-3 fő)
• Szellő
Készítsenek hangjátékot a mese alapján, de ez ne csak a mese felolvasását 
jelentse, hanem valóban játsszanak a zajokkal, zörejekkel, hangutánzó szavak-
kal! Vázlatos forgatókönyvet is készíthetnek, mikor ki és mivel következik, a 
hangeffektusokat is jelezve.

Ha összeállt a forgatókönyv, és el is próbálták a darabot, készítsenek közösen 
cipősdobozból bábszínházat, és készítsék el hozzá a bábokat! Ügyeljünk rá, hogy 
a cipősdoboz-bábszínházba felülről lógatják be az egyszerű, hurkapálcára ragasz-
tott síkbábokat, amelyeknek mindkét oldala megrajzolható. 
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2x45
perc

20
perc
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Kétféle bábszínházat mutatunk be:
1. Az egyszerűbb változatban a cipősdoboz alsó részének egyik oldalára egy 

hosszú nyílást kell vágni szikével (itt eresztjük be a bábokat a színpadtérbe). 
Ezt a műveletet a pedagógus végezze! A gyerekek a cipősdoboz belső oldalára 
zsírkrétával rajzolhatják meg, vagy papírkollázzsal ragaszthatják fel a díszletet.

 Forrásoldal képgalériával elérhető a Reftantáron.

2. A bonyolultabb változat elkészítése nehezebb is, mert szikével ki kell vágnunk 
(a felnőttnek!) a doboz hátulját, és több csíkot (vezetősávot) a tetején. Ezzel a 
módszerrel azonban a bábok több síkban mozoghatnak, és a hátoldalra több-
féle cserélhető díszletet is rajzolhatnak, ragaszthatnak a gyerekek. A doboz 
hátoldalára kívülről lehet a díszleteket ábrázoló rajzokat, képeket Blu Tack 
ragasztóval ráerősíteni. 

Az angol nyelvű forrásoldalon képekkel illusztrálva megtaláljuk a cipősdoboz-
bábszínház elkészítési módját (elérhető a Reftantárról.)

Vedd figyelembe!
A bábszínház munkamegosztással készül: a gyerekek közül néhányan a 
színházdobozt és a díszleteket készítik, a többiek a bábokat. 
A hang- és bábjáték lehetőséget ad a látens differenciálásra, hiszen lehet olyan 
csoport, amelyik a hangjáték kidolgozásával tölti el a két órát, a másik csapat 
pedig inkább a bábszínházra koncentrál. Engedjük a gyerekeket, hadd alkossanak 
a saját képességeiknek és a csoportdinamikának megfelelően! Nem a produktum 
tökéletes kivitelezése számít, hanem az alkotás folyamata.

Kapcsolódó
Miféle színpad jelenik meg Kiss Benedek: Fény ácsol színpadot című versében? 
Milyen hangokat hallunk? Milyen látványban van részünk ezen az előadáson? Kik 
a szereplői az előadásnak? (Ki lehet-e maradni belőle?)
Mi juthat eszünkbe erről a képről: „a menny kárpitja meghasad”? (Jézus halálakor 
a templom kárpitja kettéhasadt, a föld megrendült, a sziklák meghasadtak. Máté 
27,51; Zsidók 10,19–20) 
Kiss Benedek versében a világ színpadát a világ világossága alakítja. (Vö.: Zsoltá-
rok 36,10; János 12,46)
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