
MIT AKARUNK ELÉRNI?
Idő- és fantáziautazás a 
nagyszülőkkel, a valóság 
kiszínezése a képzelet 
által. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mondatbővítő történet-
mesélő játék
Vers olvasása és értel-
mezése
Valóságos és képzelt 
elemek gyűjtése, össze-
hasonlítása
Településünk természeti 
értékeinek, nevezetessé-
geinek összegyűjtése
Kreatív írás: mese, fantá-
ziatörténet a település-
hez kapcsolódva
(Beszélgetés a kiszá-
radt Duna képéhez 
kapcsolódva)

JEGYZETEIM

Egyéb ötletek
FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Dunamese

Ki hogyan folytatná ezt a mondatot: Az én nagyapám ott volt, amikor… (vagy: Az 
én nagymamám ott volt, amikor…)?
Hallgassuk meg a gyerekek válaszait, ami bővebb is lehet, mint egy-egy mon-
dat! Biztosan van olyan gyerek, akinek lesz mesélnivalója. Ha valaki nem tud mit 
mondani, nem kell erőltetni.

Egy jóízű, mesélős beszélgetés után spontán hatást érhetünk el, ha úgy olvassuk 
fel Békés Márta: Duna-avatás című versét, mintha egy gyerek mesélné éppen. 
Felolvasás után kérdezzük meg, mi a fura ebben a versben! Vajon ki beszél? Miért 
mond ilyeneket?

A gyerekek olvassák el önállóan is a verset, és keressék meg a túlzásait! Gyűjtsük 
össze együtt is, mi a valóságos az elbeszélésben, és mi a túlzó, amit a képzelet 
tesz hozzá! Amitől mesebeli lesz a történet.

Nevezzük meg, gyűjtsük össze saját településünk jellegzetes természeti értékeit 
(folyó, patak, hegy, domb, park, erdő stb.) és nevezetességeit (épület, tér, híd, 
szobor stb.)! 
Majd e helyek, helyszínek szerepeltetésével a gyerekek írjanak mesét vagy fantá-
ziatörténetet, amiben lehetnek bőven képzelt dolgok, túlzások is! 

Vedd figyelembe!
Háry János, a legendás mesélő is hasonlóan mesélt. A valóságot kiszínezte, meg-
szépítette („felvirágozta”) álmai mesevilágával. 

A lánchídi oroszlánok szerepelnek Tóth Bálint: A Lánchíd oroszlánjai című ver-
sében is, ami a februári Képtelen kertek című téma online anyagában található 
(Oroszlánkaland: 06-4/7.5). A vers azért is kapcsolódik ide jól, mert hasonló 
fantáziatörténet mond el a versbeszélő, csak rövidebben. 

Variáció
Bevetíthetjük egy sci-fi filmterv jövőbe vetített képét egy természeti katasztró-
fáról (megtalálható a Reftantáron), ami megmutatja, mi lenne, ha kiszáradna a 
Duna. Kérdés, hogy ki nyitná ki újra a csapokat? 
A filmterv alapján beszélgethetünk arról, képesek lennénk-e a Duna nélkül élni.
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JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A mitikus világkép 
jelképeinek felfedezé-
se, kódolása és alkotó 
továbbgondolása

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Vers olvasása és értel-
mezése
Kreatív írás: mitikus 
mese 

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Vers kivetítve vagy 
kinyomtatva 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek helyismereté-
nek erősítése, világképé-
nek differenciálása

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Településünk szobrainak 
megismerése
Kreatív írás: egy szobor 
szemszögéből
Kőkirakó: terepasztal 
készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Lepel, textilanyag
Kisebb-nagyobb zúzott 
kő és kavics

6.2 Három anya  

Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy lehet-e valakinek több anyukája vagy 
apukája! Hogyan? Mi benne a jó, és mi benne a rossz?

Olvassuk el Schein Gábor: Három anya szült engemet című versét a Reftantáron!
Ugyanerről (válás, patchwork család) van itt is szó, vagy valami másról?
Ki lehet a versbeszélő? Ki lehet a három édesanyja? 
Mit örökölhetett tőlük? Minek, milyennek képzeljük el a versbeszélőt? Milyen 
külső és belső tulajdonságai vannak? 
Ezek alapján adjatok neki nevet, és írjatok róla mesét!

Vedd figyelembe!
A három anya három őselem: a tűz, a szél, a víz. Tehát az ősköltészet képeinél 
vagyunk, mitikus világában járunk. Felmerülhet a kérdés, hogy hol van, miért 
hiányzik a föld. Ő lenne az apa? Vagy valami más oka van? (A mese akár erről is 
szólhat, de nem kell erőltetni a koncepciót.)
A meseírás történhet próza- vagy versformában is, ezt rábízhatjuk a gyerekekre.

6.3 Mese kőből  

Olvassuk el Buda Ferenc: Kőből rakott mese és/vagy Vörös István: Kő vagy fa 
című versét a Reftantáron! Jó lehetőséget teremtenek arra, hogy a gyerekekkel 
megismertessük településünk szobrait. 
Készítsünk előre egy tankockát településünk szobrairól, és beszélgessünk arról, 
hol találhatóak ezek a szobrok, illetve mit, kit ábrázolnak! A köztérkép.hu oldalon 
rákereshetünk településünk szobraira, amelynek linkje elérhető a Reftantáron.

Szervezhetünk egy tavaszi sétát is, körbejárva a legfontosabb szobrokat.
A vers/versek megismerése után a gyerekek válasszanak ki egy szobrot, és írjanak 
egy mesét, történetet arról, hogy mi mindent láthatott ez a szobor, amióta itt áll! 

Buda Ferenc verséhez kőkirakó terepasztalt is készíthetnek a gyerekek csoportmun-
kában. Egy textilanyagra, lepelre – ami könnyen domborzattá alakítható – rakják ki 
kisebb-nagyobb kövekből a versből megismert világképet! Csak kőanyagot használ-
hatnak (zúzott kő, kavics), hiszen minden kővé vált, minden kőből van a versben.
Végül egy mozdulattal – a lepel megrántásával – összedönthetik az egészet. Sze-
rencsére csak játék volt az egész.
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