


FELDOLGOZOTT MŰVEK
Miklya Luzsányi Mónika:
A kék kolibri
[Vizet meríteni én a kútra 
mentem] – erdélyi jiddis 
népköltés, Kányádi Sán-
dor fordítása 
Tudod-e, milyen madár 
a kolibri? – olvasmány, 
kérdések (online)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal 

Festés anyagai, eszközei:
rajzlap, tempera, ecset, 
vizestál, keverőlap

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A mesei szerepek diffe-
renciálása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Projekciós játékok
Mese folytatása
Csoportmunka: lehe-
tetlen feladatok listája, 
stratégiai terv írása

A kék kolibri
3x45 perces komplex szövegfeldolgozó és 

képalkotó óra 
(magyar, természetismeret, vizuális nevelés)

A gyerekek szerelemről, párkapcsolatról kialakított elképzelése 
gyakran (részben a média hatására) idealizált. Ebben a tanegy-
ségben mesei keretek között láthatják meg, hogy a hétköznapi 
örömök is drágakőként ragyoghatnak az életünkben. 

Áttekintő vázlat
4.1 Az elégedetlen királykisasszony  45 perc

4.1a Királykisasszonyok és lovagok  15 perc
4.1b Lehetetlen feladatok listája  15 perc
4.1c Mit szeretne a királykisasszony?  15 perc

4.2 A királylány álma teljesül  45 perc 
4.2a Meseolvasás  15 perc
4.2b Királyi hétköznapok  30 perc

4.3 A kék kolibri  45 perc 
4.3a A kolibrik  15 perc
4.3b Kolibrik festése  30 perc

Összesen:  3x45 perc

Festés előkészítése. Gondoskodjunk a színkeverés lehetőségéről!

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Az elégedetlen királykisasszony

4.1a Királykisasszonyok és lovagok 
A táblára rajzoljuk fel egy királykisasszony és egy lovag/királyfi körvonalait 
jó nagy méretben! Ha nem rajzolunk valami jól, akkor rajzoljunk két nagy halmaz-
karikát, az egyik tetejére írjuk, hogy királykisasszony, a másikra pedig, hogy lovag 
(vagy királyfi)! Ugyanezt két darab íves csomagolópapírral is megtehetjük.
A gyerekek feladata az, hogy mindenki írjon a királykisasszonyhoz és a lovaghoz/
királyfihoz is egy-egy tevékenységet, ami jellemző a meseszereplőre. 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg, 
hogy a hétköznapi 
örömök fontosabbak 
lehetnek várva várt nagy 
élményeknél. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Meseolvasás és -értel-
mezés csoportmunkában
Beszélgetés
Szerepjáték, dramatizálás
Kreatív írás: mese, felté-
tel-soroló

Ha elkészültek, listázzuk ki, hogy a gyerekek szerint melyek a szereplők legjel-
lemzőbb tevékenységei! Ha egy-egy tevékenység többször is szerepel, elég csak 
strigulázni. 

4.1b Lehetetlen feladatok listája 
Olvassuk fel a gyerekeknek Miklya Luzsányi Mónika: A kék kolibri című 
meséjének első bekezdését (az „Egy még lehetetlenebbet.” mondatig)! A gyerekek 
emlékezetből gyűjtsék össze, hogy mi mindent utált ez a királykisasszony!
Majd kis csoportokban állítsanak össze egy-egy listát olyan feladatokról, amelye-
ket lehetetlen elvégezni!
Segítsünk ennek a királykisasszonynak! Találjatok ki a csoporttal együtt olyan 
feladatokat, amelyeket lehetetlen teljesíteni! A feladatok csak a jó ízlés (és a 
mesevilág) határain belül mozoghatnak!

4.1c Mit szeretne a királykisasszony? 
Olvassuk fel a mese következő részét a „A királykisasszony valami mást 
akart.” mondatig! 
A gyerekek kis csoportokban maradva beszéljék meg, hogy vajon mit szeretne a 
királykisasszony! 
• Milyen terve lehetett, ami „nem fért bele” az általánosan elfogadott királykis-

asszony-feladatkörbe? 
Majd közösen fogalmazzanak meg egy „stratégiai tervet”, hogy milyen lépéseken 
keresztül tudná megvalósítani a királykisasszony azt, amit szeretne!

Vedd figyelembe!
A csoportmunka feladatait nem szükséges frontálisan is megbeszélni, ha úgy 
látjuk, hogy zavarná a szövegfeldolgozás folyamatát. A csoportmunka lényege itt, 
hogy a gyerekek a közös problémamegoldó gondolkodás révén vonódjanak be a 
történetbe. Ehhez kedvezőbb munkaforma a kiscsoportos beszélgetés.

4.2 A királylány álma teljesül 

4.2a Meseolvasás 
A gyerekek kis csoportokban olvassák el a mese (Miklya Luzsányi Mónika: 
A kék kolibri) folytatását, egészen a végéig! Majd beszéljék meg a következőket:
• Miért akart kolibrivé válni a királykisasszony?
• Sikerült-e a terve?
• Miért fogta meg a kolibrit a királyfi?
• Miért lett végül is a felesége a válogatós királykisasszony?
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A kolibri megismerése 
és a gyerekekben élő 
kolibrikép megerősítése 
képi ábrázolással. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Természetfilm, képek 
megtekintése
Ismerettartalmú szöveg 
feldolgozása
Festés temperával

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Festés anyagai, eszközei:
rajzlap, tempera, ecset, 
vizestál, keverőlap

4.2b Királyi hétköznapok 
Az utolsó kérdést beszéljük meg közösen is, majd beszélgessünk arról, mi 
volt a jele annak, hogy a királyfi valóban szereti a királykisasszonyt! 
• Milyen életet ígért neki? 
• Miért tűnhetett ez a hétköznapi élet vonzóbbnak a királykisasszony számára, 

mint az addigi királykisasszonykodás? 

Kis csoportokban dolgozzanak a gyerekek tovább!
Alakítsatok ki jelenteket, amelyek bemutatják a királyfi és a királylány családi 
életének egy-egy mozzanatát! A jelenet alapulhat a mesében olvasottakon, de 
kitalálhattok új helyzeteket is. 
Mutassátok be egymásnak a jeleneteket! 

Variáció
A [Vizet meríteni én a kútra mentem] című jiddis népdal (Kányádi Sándor fordítá-
sa) szintén a szép lány lehetetlen (abszurd) kéréseit sorolja, mesébe illő motívu-
mokkal. Olvassuk el a gyerekekkel ezt a képtelen feltétel-sorolót, akár mesét is 
írhatnak belőle, vagy olyan verset, ami hasonlóan képtelen feltételeket sorol fel!
A kérések párhuzama megtalálható Az okos lány című népmesében is, ahol a 
király kér hasonló képtelenségeket a leánytól. Ennek egy változata szerepel a 2. 
osztályos állami olvasókönyvben, amire utalhatunk (OFI, I/85-86. o.).

4.3 A kék kolibri  

4.3a A kolibrik 
A gyerekek nézzék meg a kolibrikről szóló rövidfilmet a Reftantáron!

Tegyük fel a „Tudod-e” játék kérdéseit a Reftantárról (Tudod-e, milyen madár a 
kolibri? – olvasmány, kérdések), majd vetítsük ki az ismerettartalmú szöveget is, 
amelyben megtalálják a gyerekek a helyes választ. 

Vedd figyelembe!
A kérdéseket a rendelkezésre álló idő és a gyerekek kíváncsisága szerint adagol-
hatjuk. Az utolsó, feleletválasztós kérdésre mindenképpen kerüljön sor!
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4.3b Kolibrik festése 
Vetítsük ki a gyerekeknek a kolibrikről készült képeket a Reftantáron el-
érhető Repülő drágakövek című tankockáról, és beszéljük meg, milyen színeket, 
színárnyalatokat látunk a madarakon!

A gyerekek először keverjenek egy színskálát, majd fessenek kolibrimadarat az 
általuk választott színárnyalatokkal! 

Vedd figyelembe!
A festés emlékezetből történjen, ne másolás után! Ha a gyerekek erősködnek, 
hogy másolni szeretnének, hivatkozzunk arra, hogy most a fejükben élő képet 
kell lefesteniük. A kolibri – a drágakő – már bennük él.
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