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FELDOLGOZOTT MŰVEK
A bolond falu – magyar 
népmese

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Tárgyak a funkcióváltó 
játékhoz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek érzékenyí-
tése az abszurd humor 
irányába.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos játékok
Meseolvasás, abszurd 
elemek keresése
Hangjáték készítése 
csoportmunkában
Kreatív írás: név- és 
karakteralkotás vagy me-
seírás közmondáshoz

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tárgyak a funkcióváltó 
játékhoz

A bolond falu 
2x45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 

(magyar, dráma, kreatív írás)

Az abszurd humor a magyar népmesékben gyakran előfordul, 
elsősorban a bolond falu / Bolond Istók típusú mesékben. A 
gyerekek a mese és a különböző játékok kapcsán ízelítőt kapnak 
ebből a fajta humorból. 

Áttekintő vázlat
2.1 A bolond falu  90 perc 

2.1a Nálunk mindenki így csinálja  10 perc
2.1b Ez nem egy…  5 perc
2.1c Bolondságok  15 perc
2.1d Hangjáték  30 perc
2.1e Bolondos nevek / Bolondos mese  30 perc

Összesen:  90 perc

Készítsünk elő a játékhoz különböző alakú és funkciójú tárgyakat, 
hogy legyen miből választani! A kreatívírás-feladat két lehetősége 
közül mi magunk, de a gyerekek is választhatnak. Utóbbi jó lehe-
tőség a látens differenciálásra.

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 A bolond falu  

2.1a Nálunk mindenki így csinálja 
Az óraindító mozgásos játék lényege, hogy mindig az utasítás ellenkezőjét 
kell végrehajtani. A pedagógus kezdi, az irányító szerepében:
Képzeljétek el, hogy egy olyan faluban laktok, ahol mindent fordítva csinálnak! Ha 
azt mondják, ülj le, felállnak. Ha azt, fogd meg a jobb füled, megfogják a balt. Ha 
azt, emeld fel a kezed, akkor a lábukat emelik fel (vagy leengedik, ha előtte fele-
melték). Kövessétek az utasításaimat, mintha ti lennétek ennek a falunak a lakói! 

Vedd figyelembe!
Az utasítások elhangzása után nem baj, ha minden gyerek mást csinál! Sőt, az a 
lényeg, hogy minél nagyobb legyen az összevisszaság, és ezzel együtt a vidám-
ság. Először egyszerű, egyértelmű utasításokkal kezdjünk, hogy belejöjjenek a 
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gyerekek a játékba! (Például: Álljatok fel! Lépjetek egyet előre! Stb.) Később olyan 
utasításokat is adhatunk, melyeknek az ellenkezője nehezen értelmezhető, és 
éppen ezért viccesebb. (Például: Nézzetek ki az ablakon! Ugorjatok magasra!) Az 
is érdekes, ki hogyan értelmezi egy utasítás ellentétét.

Ha jól megy a játék, a gyerekek közül is választhatunk irányítót. Itt kaphatnak 
szerepet az úgynevezett túl „eleven” gyerekek, akik lehet, hogy épp a mozgásos 
intelligenciájuk miatt „nem férnek a bőrükbe”.

2.1b Ez nem egy… 
Mozgásos játék, amelynek során a megnevezett tárgyat nem a saját funk-
ciójában használjuk, hanem egészen másra.
Ebben a bolond faluban más furcsaságok is vannak: nem úgy használják a tár-
gyakat, dolgokat, ahogyan kellene. Figyeljetek csak! 
• Ez nem egy ceruza, hanem… (például villa: olyan mozdulatot teszünk, mintha 

próbálnánk egy ceruzát villaként használni, felszúrva rá az ételt.)
• Ez nem egy mosdótál, hanem… (egy fazék, amiben éppen főzök.)
• Ez nem egy filctoll, hanem… (egy fogkefe.)
• Ez nem radír, hanem… (egy mobiltelefon.)
• Stb.

A bemutató játék után a gyerekek próbálkozzanak önállóan! Jó, ha van kéznél 
több olyan tárgy, amit előre odakészítettünk. De bármilyen tárgyat használhatnak 
a játékhoz a teremben. 

2.1c Bolondságok 
A gyerekek magukban, némán olvassák el A bolond falu című magyar nép-
mesét, és keressék meg a benne a bolondságokat! Majd beszéljük meg, hogy mi 
miért volt bolond dolog!

2.1d Hangjáték 
A gyerekek alkossanak kis csoportokat, osszák ki egymás között a szere-
peket, és adják elő a mesét hangjátékként! Ne csak a kifejező, hangos olvasást 
gyakorolják, hanem próbálják az adott szereplő hangkarakterét is eljátszani! 
Emellett zajokkal, zörejekkel, hangutánzó szavakkal is fessék alá a mesét! A hang-
játékot vagy annak egy részletét adják elő egymásnak a csoportok! 

Szereplők (egy gyerek több szerepet is játszhat):
• Mesélő
• Gazdasszony (asszony, örömanya)
• Gazda (ember)
• Bíró
• Rozi, szomszédasszony
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• Vőlegény
• Menyecske
• Nagyapám öregapja

2.1e Bolondos nevek / bolondos mese 
Figyeljék meg a gyerekek, hogy a mesében (Rozin, a szomszédasszonyon 
kívül), nincs senki a saját nevén megnevezve! Milyen „beszélő nevet” adhatnánk 
a szereplőknek? Kik lehetnek még a bolond falu lakosai? Ötleteljünk!

Az ötletbörze után minden gyerek válasszon vagy alkosson egy bolondos nevet, 
és írja le a karaktert (készítsen rövid, tömör jellemzést) a név alapján! A vállalko-
zók olvassák is fel a műveiket!

Vedd figyelembe!
Ha az önálló névadás és karakterleírás nehezen megy, akkor segítsünk a gyere-
keknek: adjunk meg nekik vicces neveket, és közösen gyűjtsük össze a karakter-
vonásokat! Biztassuk őket arra, hogy ne csak a beszélő névhez szorosan kap-
csolódó tulajdonságokat mondják, hanem képzeljék el a figurát, és azt is, hogy 
milyen ember!
Beszélő nevek – például:

Nagyfülű Pista
Hézagos János
Galuska Jolán
Kalyiba Sára stb.

A névválasztásnál vigyázzunk, nehogy csúfolódás legyen a dologból! Lehetőleg 
ne alkossanak/válasszanak a gyerekek olyan nevet, ami van az osztályban, vagy 
amiből személyeskedés lehet!

Variáció
A bolondos nevek feladata mellett vagy helyett közmondásokra épülő feladatot 
is adhatunk a gyerekeknek: 
Az alábbi közmondások közül melyik illik legjobban a meséhez?

A bolond a maga kárán se tanul.
Bolond beszél, okos hallgat.
Bolond lyukból bolond szél fúj.
Egy bolond százat csinál.

Válasszatok a közmondások közül egyet, tegyétek meg címmé, és írjatok hozzá 
egy bolondos mesét! 
(Ne legyen túl hosszú a mese! Ha mégsem elég az idő, a befejezés maradhat 
otthoni feladat.)



155

30
perc


