
JEGYZETEIM 

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Móra Ferenc: 
Kuckó király
(Kuckóteszt – a Kuckó 
királyhoz – online)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Megfelelő helyszín (ud-
var, tornaterem)
Sportszerek: pálca, sep-
rűnyél, vízi nudli, torna-
pad, zsámoly, magasugró 
állvány, léc
Anyagok, eszközök a 
paripakészítéshez

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A bátorság fogalmának 
differenciálása, átélése 
szerepmintán keresztül.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Karakterépítés
Meseolvasás, befejezési 
lehetőségek keresése
Méltatás írása
(Játékos szómagyarázat)

Kuckó király
3x45 perces komplex szövegfeldolgozó, 

tárgyalkotó és tornaóra 
(magyar, kreatív írás, testnevelés, technika) 

A legtöbb osztályban előfordul, hogy valakit bántanak, cikiznek, 
kiközösítenek a többiek. A csoporton belüli abúzus egész életre 
meghatározó lehet. A Kuckó király történetén keresztül nemcsak 
a bátorság fogalmát differenciáljuk a gyerekekkel egy konkrét 
történelmi helyzetben, hanem lehetőséget nyújtunk egy őszinte 

beszélgetésre az osztályon belüli erőszakról, agresszióról is. 

Áttekintő vázlat
3.1 Kuckó király  45 perc 

3.1a Az igazi hős 15 perc
3.1b Kuckó király  15 perc
3.1c Ki az igazán bátor?  15 perc

3.2 Huszártornaóra  45 perc 
3.3 Nádparipa  45 perc
Összesen  3x45 perc

A tornaóra helyszínének kiválasztása, eszközeinek előkészítése. 
A nádparipa készítésének megszervezése, anyagok, eszközök be-
szerzése, előkészítése. Érdemes a kiválasztott modell/modellek 
próbadarabját előre elkészíteni, és bemutatni a gyerekeknek.

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Kuckó király 

3.1a Az igazi hős 
A gyerekek kis csoportban beszéljék meg, hogy szerintük milyen egy igazi 
hős! Nem mesebeli hős, nem szuperhős, hanem mondjuk egy történelmi hős, aki 
az 1848-as forradalom és szabadságharc idején élt. A csoportok számoljanak be 
arról, hogy mire jutottak! 
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3.1b Kuckó király 
Olvassuk fel a gyerekeknek Móra Ferenc: Kuckó király című elbeszélésé-
nek első részét a „Bizony a szabadságharc idején…” mondattól a „Várjatok csak, 
majd megfizetek én még ezért nektek!” mondatig!
• Mi történt itt? Mit csináltak a fiúk Kuckó királlyal? Miért? Igazuk volt, vagy sem? 

Hogyan reagált a Kuckó király?
• Mit gondoltok, hogyan fizetett meg nekik a Kuckó király? Ötleteljünk!
• Milyen más módon reagálhatott volna még? Mit gondoltok, mi a helyes vagy 

célravezető megoldás egy ilyen helyzetben? 
• Ki segíthetett volna a Kuckó királynak? 
• Ha az osztályban történne hasonló helyzet, te hogyan reagálnál? 

Vedd figyelembe!
A történet első fele tipikus helyzete a csoporton belüli bántalmazásnak, amit 
nem ment, hogy csak játékról van szó. Ha a gyerekek számára fontos ez a téma, 
és megnyílnak, szánjuk rá az egész órát a beszélgetésre, és vegyük rövidebbre a 
mozgásos feladatot!

3.1c Ki az igazán bátor? 
A gyerekek olvassák el magukban némán a történet befejező részét, és 
közben keressék a következő kérdésre a választ: 
Mit tett, hogyan lett igazi hős a Kuckó király?

Ha megvan a válasz, írjanak egy rövid búcsúbeszédet a Kuckó királyról a gyerek-
társai nevében! 

Vedd figyelembe!
A gyerekek valószínűleg nem ismerik a búcsúbeszéd fogalmát, így érdemes el-
mondani nekik, hogy ha valaki meghal (főleg híres ember esetében) a temetésén 
a munkatársai, barátai néhány mondatban méltatják a tetteit, kitérve arra, hogy 
milyen embernek ismerték, milyen volt a meghalt viszonya a környezetéhez stb. 

Variáció
Kuckóteszt
Kuckó királyról kiderül, hogy bújta a könyveket, tehát elég olvasott fiú lehetett, 
aki értette, mit jelentenek a szavak. Ti minden szót értettetek a történetből? Pró-
báljátok ki! Párosítsátok a szavakat a jelentésükkel! 
A Kuckótesztet megtaláljuk a Reftantáron kivetíthető, nyomtatható formában. Itt 
a megoldást közöljük:
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek mozgás-
igényét elégítsük ki a 
„katonásdi” szerepjáték 
élményével.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos játékok egyéni, 
páros és csapatformá-
ban

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Megfelelő helyszín 
(udvar, tornaterem)
Sportszerek: pálca, sep-
rűnyél, vízi nudli, torna-
pad, zsámoly, magasugró 
állvány, léc

szérű  Keményre döngölt talajú tér, ahol a gabonát csépelték
generális Tábornok
irha Puha bőrfajta
medvecukor Édesgyökér szirupjából készített fekete cukor
regiment Ezred, nagyobb létszámú katonai egység
elejbem Elém, elibém
gyapjúnyíró A juh szőrét lenyíró munkás
kemence Szobába épített zárt tűzhely, amit a konyhából fűtöttek
kuckó Parasztházban szűk hely a kemence és a fal között
hékás Pajtás, haver – tréfálkozó megszólítás
korpa Őrléskor a gabona héjából keletkező szemcsés anyag
szárazmalom Emberek vagy állatok által hajtott malom
csákó Magas tetejű, kemény katonai fejfedő
major Gazdasági épületek, lakóházak együttese a határban
töltés Árvédelmi céllal emelt földsánc a folyó mellett

3.2 Huszártornaóra

A 2. tanegységben szereplő Huszárlabda játékkal kiegészítve szervezhetünk egy 
„huszártornaórát” a következő feladatokkal:
• Huszárlabda: a játékleírás online elérhető a Reftantáron, a 3.1 feladatnál.
• Nádparipa-verseny: versenyfutás „nádparipákkal”. Eszköze lehet valódi nád-

paripa vagy „vesszőparipa” (óvodában rendszerint van több darab is), ami egy 
lófej, fapálcára erősítve. A gyerekeknek úgy kell futniuk, hogy a fapálcát a lábuk 
közé szorítják.

• Ha nem tudunk igazi vesszőparipához jutni, akkor seprű, partvis, felmosó nyele 
vagy az úszásoktatásról ismert vízi nudli is kiválóan helyettesítheti a nádpari-
pát. (A vízi nudlit érdemes kettévágni, így két gyereknek elég egy.)

• Lovasverseny: A Huszárlabdánál olvasott módon alakítsanak ki a párok lovasokat! 
• Kardforgatás: Ha van megfelelő mennyiségű (félbevágott) vízi nudlink, akkor 

kardozhatnak vele a gyerekek. (Vigyázzunk, nehogy megsérüljenek, tehát botot, 
partvisnyelet, egyéb, sérülést okozó eszközt ne használjunk ennél a játéknál!)

• Terepfutás: Akadálypálya kialakítása (ferdepad, szlalom, „árokugrás” stb). A 
terepfutás lehet egyéni vagy „lovas” is, mint a Huszárlabdában.

• Lóugratás: Nem a klasszikus magasugró technikával, hanem „lóugratásban” kell 
átugrani a magasugró lécet (szemből ráfutni a lécre, és páros lábbal, térdeme-
léssel átugrani). Alacsonyan, 15-20 centiméteres magassággal kezdjünk!

• Ellenségkergetés: Egyszerű fogójáték, de több fogóval, egy kis fogócsapattal.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A lovaglás élményének 
kiteljesítése kézműves 
munka által.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
„Nádparipa” készítése: 
hátaslójáték nyélre erő-
sített lófejjel

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Anyagok, eszközök a 
paripakészítéshez

JEGYZETEIM

3.3 Nádparipa 

A gyerekekkel többféleképpen készíthetünk „nádparipát”. Mintafotókat találnak a 
Reftantáron.

1. Legegyszerűbb, ha a paripa fejének körvonalát hullámpapírra rajzolják a gye-
rekek, és kivágva azt erősítik egy műanyag partvisnyélre. A partvisnyelet az óra 
előtt be kell metszeni, hogy bele tudják húzni a ló fejét. 

A kivágott fejet festhetik, papírkollázzsal díszíthetik. 

2. Költségesebb, de könnyen elkészíthető, ha vízi nudlit használunk alapanyag-
ként. Két gyerek dolgozzon együtt! Filcből vagy kartonból vágják ki a füleket 
úgy, hogy a nudli közé be tudják majd fogatni! (Minden gyerek kapjon vagy 
vágjon egy olyan hosszú téglalapot, ami a nudli átmérőjének háromszorosa, a 
szélessége pedig kb. a nudli átmérője legyen! A két szélső részre rajzolják meg 
a füleket, és vágják ki, majd fogassák a nudli közé, amikor lehajtják a fejet!)

Egymást segítve hajtsák le a ló fejét, és bőrszalaggal vagy rafiával erősen kötöz-
zék meg! Végül ragasszák rá a sörényeket!

3. PET-paripát készíthetünk újrahasznosított PET-palackból. A Reftantáron elér-
hető videofilm spanyol nyelvű, de könnyen megérthető a felvétel alapján a 
készítés menete.

4. A legprofibb természetesen a zoknifejű paripa, de ehhez felnőtt segítségre is 
szükség lehet. Ezért ezt az órát érdemes egy délutáni foglalkozás keretében 
szülőkkel együtt megtartani. 

A Reftantáron angol nyelvű leírással, fotókkal illusztrálva megtaláljuk az elkészí-
tés módját.
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