
JEGYZETEIM 

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Ijjas Tamás – Lackfi Já-
nos: A világ legrövidebb 
meséi (részletek)
(Szepesi Attila: Kőkirály)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Internet, projektor, 
hangfal

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek éljék át a 
lovagok (királyok) néző-
pontjából a korszakvál-
tások nehézségeit

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Időutazás, interaktív 
multimédiás feladat
Mozgásos játék
Mese olvasása, értel-
mezése
(Versolvasás)
Kreatív írás: történet, 
mese (vers) írása sze-
rep-nézőpontból

Lovagok között 
45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 

(magyar, kreatív írás)

A történeti korszakváltások szerepváltásokkal járnak, ami egy-egy 
szereplő nézőpontjából fájdalmas vagy tragikus is lehet. Az interak-
tív feladatok és szövegek révén egy-egy korba és szerepbe érkez-
nek a gyerekek, és átélhetik a történelmi alakok problémáit. Majd a 
kreatívírás-feladatokon keresztül továbbgondolhatják ezeket.

Áttekintő vázlat
4.1 Lovagok között  45 perc 

4.1a Időutazás  10 perc
4.1b A lovag  10 perc
4.1c A páncélos lovag  25 perc

Összesen:  45 perc

A szövegfeldolgozás, kreatív írás kiegészíthető három verssel is 
(lásd a Variációt), ami az óra szervezése szempontjából alapos 
átgondolást igényel. A plusz szövegek (látens) differenciálásra, 
csoportmunka szervezésére is alkalmasak.

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Lovagok között  

4.1a Időutazás 
Képzeljük el, hogy van egy időgépünk! Igen ám, de elromlott az időtájo-
lónk, és fogalmunk sincs, melyik korba csöppenünk bele. Az Időutazás című tan-
kocka képei alapján vajon felismerjük, hova érkeztünk? (Elérhető a Reftantáron.)

Próbáljuk meg időrendbe rakni a képeket, és megnevezni, hogy hol is vagyunk, 
vagy kivel, kikkel találkozunk!

1. Ókori Egyiptom
2. Salamon király
3. Ókori Athén
4. Jézus vízen jár a Galileai tengeren
5. Egy lovag a középkorból
6. Petőfi és Kossuth az 1848-as forradalom idején
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Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

4. 
tanegység

10
perc

45
perc
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4.1b A lovag 
Nézzük meg a lovag öltözetéről készült PPT-t (elérhető a Reftantáron), 
majd 3-4 vállalkozó gyerek játssza el csak mozgással, hogyan öltöztethetik fel a 
lovagot a szolgái! 

4.1c A páncélos lovag 
Olvassuk el Lackfi János és Ijjas Tamás két egymásra felelő meséjét A világ 
legrövidebb meséi közül! Beszéljük meg, miről szól ez a két mese? Mi történt a 
mackóval, és mi történt a lovaggal? Melyik bőrébe bújnál szívesebben?

Képzeld el, hogy te vagy a páncélos lovag! Ott állsz a város főterén évszázadok 
óta. Írj le egy történetet, amit a főtéren láttál, vagy írd le azt, hogy mi minden 
változott az évszázadok alatt! Ha neked is van kedved mesét írni, akkor írd meg, 
hogyan szabadultál meg az átkodtól (a páncélodtól), és lettél újra ember! 

Variáció
Felolvashatjuk Szepesi Attila: Kőkirály című versét is, ami hasonló témát fogal-
maz meg költői formában.
Kiegészíthetjük a kreatívírás-feladatot a következővel: 
Írd meg a szobor lovag vagy király énekét, amit a téren állva dúdolt, énekelt 
magában, hogy vigasztalást találjon!

Kapcsolható a témához Buda Ferenc: Kőből rakott mese és/vagy Vörös István: Kő 
vagy fa című verse is, bővebben lásd az Egyéb ötletek között!

Vedd figyelembe!
A világ legrövidebb meséi egy-egy mondatból állnak csupán, ám ez a mondat 
elég hosszú. Az élőbeszédet imitálja, amikor úgy mesélünk, hogy folyamatosan, 
mondatokra való tagolás nélkül dől belőlünk a szöveg. Ilyen szövegelésről van 
itt szó, ami nem lehet követelmény a gyerekek számára, ők nyugodtan fogalmaz-
hatnak tagolt mondatokban. De ha valaki ráérez a stílusra, ne tekintsük hibának, 
engedjük, hogy a gyerek is jó hosszú mondatban fogalmazzon!



214

25
perc

10
perc


