
MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg, a 
tükrös szív hogyan lehet 
„titkos levél”, ajándék 
formájú szerelmi üzenet.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Felelgető, dramatikus 
versolvasás
Dramatizálás
Tükrös szív készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Olló, ragasztó
Piros kartonpapír, tükör-
tapéta (esetleg alufólia), 
filctollak

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg, 
hogy a szerelem sok 
mindent meg tud változ-
tatni. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mímes, mozgásos játék
Meseolvasás
Beszélgetés
Világkép-rajz

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Műszaki rajzlapok
Filctoll, zsírkréta, esetleg 
tempera és festőesz-
közök



Egyéb ötletek
FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Tükrös szívek 

Beney Zsuzsa: Álom című verse kiválóan alkalmas felelgető olvasásra vagy dra-
matizálásra is. 

A tükrös mézeskalácsszív a magyar népi kultúra része, szerelmi ajándék volt. 
Készítsünk a gyerekekkel tükrös szívet, amihez nem kell más, csak piros karton-
papír, tükörtapéta (esetleg alufólia), ragasztó, filctollak!
A piros kartonból a gyerekek vágják ki a szívet, a tükörtapétából egy kis négyze-
tet, amit ragasszanak a szív közepére, majd filctollal rajzoljanak a szívre mintákat! 

Vedd figyelembe!
A feladat kapcsolódhat a Szerelmes vagyok című témanap záró foglalkozásához 
(5. tanegység), de önálló szövegfeldolgozó és képalkotó óra is szervezhető rá. 

6.2 Szegény Dzsoni és Árnika 

6.2a Keresd a párod! 
Játsszuk el a gyerekekkel Csukás István játékoskönyvéből a Keresd meg a 
párod! című játékot! 
Megtaláljuk a Reftantáron.

Vedd figyelembe!
A játékban a kisbíró szerepe elég figurás, ezért először mindenképpen a peda-
gógus játssza el! Utána átadhatja az osztály „bohócának” vagy legjobb szerep-
játékosának. Nyugodtan lehet improvizálni, lényeg a sokféle érdekes, játékos 
mozgás.

6.2b Meseolvasás 
Helyezkedjünk el a meseolvasáshoz, és a pedagógus olvassa fel Lázár Ervin: Sze-
gény Dzsoni és Árnika című meséjének harmadik fejezetét! 
Megtaláljuk a Reftantáron.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Éljék át a gyerekek a 
vágyakozás balladai 
tömörségű kifejezését a 
népdal megismerésével, 
és gondolkodjanak el 
bölcsességein.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Párbeszédes versolvasás
Emlékezetből idézés, 
mondatalkotás
Meseírás

Majd beszélgessünk arról, honnan tudta Dzsoni és Árnika, hogy szeretik egymást!
• Milyennek érezte Árnika nélkül Dzsoni a világot?
• Vajon maradhat-e Dzsoni a világ legszabadabb embere, miután beleszeretett 

Árnikába? Miért igen, miért nem?
• Vajon milyennek érezte Dzsoni Árnikával és Árnika Dzsonival a világot? 

Minden gyerek kapjon egy kör alakra vágott fél- vagy negyedíves műszaki rajzla-
pot, és rajzolja le Dzsoni és Árnika világát! 

Variáció
A felolvasás történhet magából a mesekönyvből is, amit érdemes erre az alkalomra 
beszerezni, és olvasásra ajánlani a gyerekeknek (Móra Kiadó, 1981, 2014, 2016).

6.3 Tenger vágyak 

A pedagógus olvassa fel A lány és a hal című délszláv népdalt (Nagy László fordí-
tása), hangjával érzékeltetve a párbeszédet!
Majd a gyerekek hármas csoportokban készüljenek fel a vers párbeszédes olvasá-
sára (mesélő, hal, lány)! A vállalkozók fel is olvashatják (sőt, meg is tanulhatják).

Sorolják fel a gyerekek emlékezetből a lány kérdéseit, majd ugyanígy a hal vála-
szait!
Alkossunk mi is összehasonlításokat a mi – minél – milyenebb mondatszerkezettel!

A párbeszéd mesébe illő. Írják meg a gyerekek a mesét, amiben a lány és a hal 
beszélgetése elhangozhat! (Egyéni szövegalkotás.)
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