
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Lázár Ervin: A fába szo-
rult hernyó
Egy, kettő, három, négy… 
– magyar népi mondóka, 
Nagymácséd (Mátyus-
föld)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Írólap, rajzlap
Festés, rajzolás eszközei

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék 
fel a hasonló jelentésű 
szavakat, vegyék észre a 
soroló gondolatritmus 
poétikai értékét. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mesehallgatás 
Szinonimák gyűjtése
Hangjáték készítése 
csoportmunkában

A fába szorult hernyó
2x45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 

(magyar, dráma, kreatív írás, vizuális kultúra)

Lázán Ervin művei poétikusak, és nem utolsó sorban viccesek is. 
A hasonló jelentésű szavak halmozása-sorolása igencsak jellem-
ző Lázár Ervin alkotásaira, ami az egyik humorforrása is ennek 
a mesének. Mivel ez a mondókák ritmuselve alapján működik, a 
gyerekek könnyen „rákaphatnak” a mondókázásra.

Áttekintő vázlat
2.1 A fába szorult hernyó  45 perc 

2.1a Esti mese  15 perc
2.1b Szóhalmozások  15 perc
2.1c Hangjáték  15 perc

2.2 Hernyómese  45 perc
2.2a Karének  10 perc
2.2b Szinonima keresések  10 perc
2.2c Hogyan szorult fába a hernyó?  25 perc

Összesen:  2x45 perc

Ne féljünk a mondókázástól, nem lesz „dedós”, hiszen elemi 
hangzásélménnyel jár! Ez teszi a Lázár-meséket is hangulatossá. 
Nyugodtan felidézhetünk a gyerekek által ismert mondókát közül 
is néhányat.

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 A fába szorult hernyó

2.1a Esti mese 
Lázár Ervin: A fába szorult hernyó című meséjét hallgassuk meg Rudolf 
Péter előadásában (elérhető a Reftantáron)! A színművész nagyon érzékletesen 
játszik a hangjával, érdemes felhívni rá a gyerekek figyelmét. 

A mese meghallgatása után beszéljük meg, melyik rész tetszett legjobban a gye-
rekeknek!
Nagy valószínűséggel említeni fogják az azonos vagy hasonló jelentésű szavak 
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sorolását. Ekkor mondjuk el a gyerekeknek, hogy ez a meseíró, Lázár Ervin jel-
lemző stílusjegye! Meséiben gyakran találkozunk ilyen mondókaszerű felsorolá-
sokkal, gyakran elrejt bennük egy-egy soroló mondókát. Figyeljük meg alaposab-
ban a mondóka-játékait.

Vedd figyelembe!
Népi mondókáink egyik formai típusa a soroló, amelyet halmozó vagy építkező/fo-
kozó gondolatritmus (paralelizmus) alakít. Többféle funkcióban is hatékonyan mű-
ködik, lehet például számsoroló („Egy – megérett a meggy…”), napsoroló („Hétfőn, 
egy szem makkot leltem…”), hónapsoroló („Január elöl jár…”), hintázó („Egy üveg 
alma, két üveg alma…”), ujjkiolvasó („Ez elment vadászni…”) vagy felelgető mese 
(„Egy szem borsót ültettem, / Megette a kismadár. / Hol az a kismadár?”).
A hintáztató és felelgető mondókák szép példája a szöveggyűjteményben is meg-
található sorolóének (Egy, kettő, három, négy… – magyar népi mondóka, Nagy-
mácséd (Mátyusföld).

2.1b Szóhalmozások 
A gyerekek három csoportban dolgozzanak, csoportonként más-más szó szino-
nimáit keresve a műben!
Keressétek ki a meséből, hogyan fejezi ki az író, amikor valaki:
– sír,
– nevet,
– beszél, tanácsot ad!

A szógyűjtéseket olvassák fel, mintha egy mondókát olvasnának! Majd játsszuk is 
el a sírás és nevetés szavait! 

2.1c Hangjáték 
A csoportok készüljenek fel egy-egy részlet hangos kifejező, szereposztás szerinti 
felolvasására, majd mutassák is be a hangjátékaikat! 
1. csoport:

„Egyszer fába szorult… – …Az egér, a cincér s a katica: szoprán.”
2. csoport:

„Az meg ott fent sírt-rítt tovább… – … az egyént, aki fent bömböl.”
3. csoport:

„Nosza, felugrottak egymás hátára… – …Sírhatott-ríhatott.”
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek a megismert 
poétikai, stiláris eszkö-
zöket alkalmazzák önálló 
szövegalkotó munká-
jukban. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Játék a hangszínnel, 
hangmagasságokkal
Kreatív írás: mese-előz-
mény (vagy felelgető 
mondóka) írása 
Hernyókarakter rajzolá-
sa/festése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Írólap, rajzlap
Festés, rajzolás eszközei
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2.2 Hernyómese

2.2a Karének 
Osszuk a gyerekeket szólamokba! Legyenek a gyerekek:
• medvék, farkasok, rókák – basszus
• kecskék – tenor
• borzok, nyulak – alt
• egerek, cincérek, katicák – szoprán
Ezek után mindenki keresse meg a saját szövegét a mese (Lázár Ervin: A fába 
szorult hernyó) első szakaszából, és gyakorolja a szerepének megfelelő hangfek-
vésben!
Majd komponáljunk karéneket! A pedagógus legyen a karmester, ő szólítsa a 
különböző szólamokat (itt már elszakadhatunk a mesében leírt sorrendtől), míg 
végül egy összhangzatban szólaljon meg minden gyerek/állat/szólam a saját 
hangmagasságának megfelelően! 

Vedd figyelembe!
Nem biztos, hogy a gyerekek ismerik a hangmagasságok elnevezéseit. Ha nem, 
mondjuk el nekik, hogy a basszus a legmélyebb, a tenor a legmagasabb férfi-
hang! Míg az alt a legmélyebb, a szoprán pedig a legmagasabb női énekhang. 

2.2b Szinonima-gyűjtés 
A csoportok maguk is írjanak szinonimákat a következő igékre:
– megy
– eszik
– alszik
– fél
– örül stb.

2.2c Hogyan szorult fába a hernyó? 
A gyerekek írjanak egy mesét Lázár Ervin stílusában arról, hogyan szorult 
fába a hernyó!

Lázár Ervin nagyon érzékletesen festi le szavaival a hernyót. Ha módunk van rá, 
adjunk a gyerekeknek választási lehetőséget! Aki meseírás helyett szívesebben 
lerajzolná vagy lefestené a hernyót, nyugodtan megteheti.

Variáció
Az Egy, kettő, három, négy… kezdetű sorolóének (magyar népi mondóka, Nagy-
mácséd (Mátyusföld) mintájára írjanak egy felelgető mondókát a gyerekek, amely 
a hernyó és a mese valamelyik szereplője (vagy egy kitalált versbeszélő) között 
zajlik! A mondóka fő kérdése ugyanaz: hogyan szorult fába a hernyó?
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