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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Benedek Elek: Pityi Palkó
A toronyépítés – Lukács 
evangéliuma 14,28–30

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg 
a vágyálmok és azok 
megvalósítása közötti 
viszonyt. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Projekciós játék
Meseolvasás, beszélge-
tés a meséről
Folyamatábra készítése
Igeolvasás
Saját terv készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tábla, kréta vagy táb-
lafilc (esetleg szókártyák, 
Blu Tack)

Pityi Palkó
45 perces szövegfeldolgozó óra 

(magyar, etika, hittan)

A tréfás mesék egyik visszatérő figurája „Pityi Palkó”, aki csak 
ábrándozik, de nem tesz semmit a céljai elérése érdekében. Ez 
a mese lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek megértsék, hogy a 
célkitűzéseink sokszor az ábrándképekben jelennek meg, de ez 
nem elég, tenni is kell a megvalósulásukért. 

Áttekintő vázlat
4.1 Légvárépítés  45 perc 

4.1a Mi leszel, ha nagy leszel?  10 perc
4.1b Pityi Palkó  15 perc
4.1c Ábránd és valóság  20 perc

Összesen:  45 perc

A folyamatábrát szemléletesebbé tesszük, ha felkerül a táblára. 
Írással lassabb, előre elkészített szókártyákkal és jelekkel pörgő-
sebb a dolog. Az óra összekapcsolható az előző tanegység (Furcsa 
álmok) órájával is.

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Légvárépítés  

4.1a Mi leszel, ha nagy leszel? 
A gyerekekkel üljünk körbe, és mindenki mondja el, mi a legnagyobb vá-
gya, mit szeretne csinálni, elérni felnőtt korában! Ne csak foglalkozásokat mond-
janak, hanem valódi vágyálmokat:
Mindenki mondjon egy mondatot arról, mit szeretne a legeslegjobban csinál-
ni, ha felnőtt lesz! Világ körüli utazásra menni? Eljutni a Marsra? Vagy szeretnél 
világhírű modell, esetleg autóversenyző lenni? Ne fogd vissza magad! Oszd meg 
velünk az álmaidat! 

Figyelj arra…
hogy mindenkit hallgassatok meg, és senkit se nevessenek ki az álmai miatt! 
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Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

4. 
tanegység

10
perc

45
perc
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4.1b Pityi Palkó 
A gyerekek olvassák el hangosan Pityi Palkó meséjét Benedek Elek feldol-
gozásában! Beszéljük meg:
• Mit jelent az, hogy „nem fele kár, amit megeszel, hanem egész”?
• Milyennek ismertük meg Palkót a mesében?
• Mit tett, mit gondolt, és milyen hibát követett el?
• Hiba-e az ábrándozás? Miért igen, miért nem? Vitassuk meg!
• Mi kell ahhoz, hogy az ábrándjaink valósággá váljanak?

4.1c Ábránd és valóság 
Ezek után a gyerekek ábrázolják folyamatábrán Palkó ábrándjait:

tej → tyúk → tojás→ csibe→ juh→ bárány→ tehén→ boci →ló→ feleség→ fazék 
pénz→ gyerekek

Beszéljük meg, hogy reális volt-e Palkó terve! Ha igen, miért nem válhatott való-
sággá?
Ha nem, mi lett volna a reális cél? 

Olvassuk el A toronyépítés – Lukács evangéliuma 14. részének 28–30. igeverseit! 
• Miről szól ez a bibliai szakasz? 
• Mi köze van a meséhez? 
• Mit kellett volna tennie először Palkónak ahhoz, hogy megvalósulhassanak a 

tervei?

Az óra elején mindenki elmondta, hogy mit szeretne felnőttként elérni. Most 
készítsetek egy olyan tervet, amellyel megvalósíthatjátok a vágyatokat! A tervet 
próbáljátok meg lépésről lépésre kidolgozni! Folyamatábrával is jelölhetitek, 
miből, mi után, mi következik.

Például:
Autóversenyző szeretnék lenni
Beiratkozom gokartszakkörre → Versenyekre járok → Számítógépes szimuláción 
fejlesztem a versenytudásomat → Megtanulok vezetni → Elvégzem az autószerelő 
szakképzést → Sokat vezetem a saját autómat → Javítom a vezetéstechnikámat → 
Keresek egy autóversenyző „istállót” → Beállok dolgozni → Igyekszem kitűnni → 
Jelentkezem egy próbafutamra → Nem adom fel, ha elsőre nem sikerül → Sokat 
edzek stb. 
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perc

20
perc


