
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Ágai Ágnes: [Könyv]
Balázs Imre József: A 
mese 
Rákos Sándor: Mesebeli 
madár

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Illatos, szaglásra alkal-
mas tárgyak, dolgok, 
köztük néhány könyv
Rajzlap, írólap, rajzeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek fedezzék 
fel, hogy a könyveknek 
jellegzetes szaga van.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Érzékelő játék
Beszélgetés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Illatos, szaglásra alkal-
mas tárgyak, dolgok, 
köztük néhány könyv 

JEGYZETEIM

Honnan jönnek a mesék?
3x45 perces szövegfeldolgozó, szövegalkotó és

irodalomelméleti óra 
(magyar, kreatív írás, vizuális kultúra)

A gyerekek kapjanak képet arról, hogyan keletkezik és működik a 
mese, a népmese.

Áttekintő vázlat
1.1 Szagfelismerő játék  10 perc
1.2 A mese olvas engem  35 perc

1.2a Könyv  10 perc
1.2b Kedvenc mesehősöd szemével  25 perc

1.3 Honnan jön a mese?  45 perc
1.3a Honnan jön, hova visz?  15 perc
1.3b Meséld el!  20 perc
1.3c Mesevariációk összevetése  10 perc

1.4 Mesebeli madár 45 perc
1.4a Itt van legyezőfarkú 15 perc 
1.4b Legyezőfarkú meséje 30 perc

Összesen: 3x45 perc

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Szagfelismerő játék

Vigyünk be az osztályba minél több illatos dolgot (citrom, narancs, szappan, 
testápoló, paprika, fogkrém stb.) és egy vagy több olyan könyvet, aminek jelleg-
zetesen „könyvszaga” van! Ezeket a dolgokat helyezzük el könnyen hozzáférhető 
helyen, de a gyerekek ne lássák! 
A gyerekek üljenek körbe, hunyják le a szemüket. Kiválasztunk egy tárgyat, oda-
lépünk egy gyerekhez, megérintjük a vállát. Ez a jel, hogy szimatolnia kell. Orra 
elé tartjuk a tárgyat, szagolgassa körbe, de ne vegye a kezébe! Próbálja csak a 
szaglás alapján kitalálni, hogy mi az! Ha ő nem találja ki, egy másik társa (vagy 
több is) megpróbálhatja, amíg meg találják a helyes megoldást.
A végén jussunk el a könyvig, és miután sikerült kitalálni, ezt adjuk is körbe, hogy 
mindenki megszagolgassa!
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1. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

10
perc
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JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A mese jelenjen meg úgy, 
mint személyes élmény, 
egzisztenciális tapasz-
talat.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása és értel-
mezése
Kreatív írás: 
– levél egy mesehős 
szemszögéből
– történet, párbeszéd – 
találkozás egy mese-
hőssel

Beszélgessünk arról, hogy a könyveknek is van szaguk! Ha egy frissen nyomott 
könyvet a kezünkbe veszünk, vagy ha belépünk egy könyvtárba, akkor ezt nagyon 
jól érezhetjük. (Persze egy idő után megszokjuk, és már észre se vesszük.)

Variáció
Ha van rá lehetőségünk, válogassunk össze egy könyvszag-csokrot, hiszen egé-
szen más a szaguk a frissen nyomott könyveknek, a sokat használt könyveknek, 
vagy éppen a nagyon régi könyveknek!
A gyerekek akár maguk is behozhatják kedvenc könyveiket, és egy délutáni fog-
lalkozáson ajánlhatják is azokat társaiknak.

1.2 A mese olvas engem

1.2a Könyv
A gyerekek olvassák el Ágai Ágnes: [Könyv] című néhány soros versét! Van 
benne egy furcsa gondolat. Mi az?

„én vagyok a mese
és a könyv az olvasó.”

Mit jelenthet ez? Gondolkozzunk el rajta!

1.2b Kedvenc mesehősöd szemével
Hogyan olvasna titeket a mese? Milyennek látna titeket az egyik kedvenc 
mesehősötök? Írjatok egy levelet saját magatoknak a kedvenc mesehősötök 
nevében, aki jó tanácsokkal lát el titeket! Vagy írjátok le, hogyan zajlana le egy 
találkozás a kedvenc mesehősötökkel! Miről beszélgetnétek? (Bátran használhat-
tok párbeszédet.)
Végül az arra vállalkozók olvassák fel írásaikat!

Vedd figyelembe!
Ha a gyerekek még nem elég gyakorlottak a fogalmazásban, megalkothatják a 
mesét kis csoportokban is. 
Ha nagyon aktív az osztályunk, a meseírás, felolvasás és a mesevariációk össze-
vetése akár egy teljes tanórát is igénybe vehet.

35
perc

10
perc

25
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek kapjanak 
képet a mese keletkezé-
séről, hatásmechanizmu-
sáról, amit alkotó módon 
is átélhetnek.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Néma, értő olvasás
Beszélgetés, versértel-
mezés
Meseírás vázlat alapján
Variációk összevetése

JEGYZETEIM

1.3 Honnan jön a mese?

1.3a Honnan jön, hova visz?
A gyerekek olvassák el magukban Balázs Imre József: A mese című versét! 
Figyeljék meg, mi mindent tudnak meg a meséről!
Beszélgessünk a gyerekek megfigyelései és a kérdések alapján:
• Honnan jön a mese? Mit jelenthet az, hogy messziről? Hol van az a messzi?
• Mit ismer a mese? Mi mindent ismer még? Van olyan, hogy valamit nem ismer? 

Előfordul, hogy valami lehetetlen a mesében?
• Hova visz a mese? Milyen mesei tájakat ismertek?
• Mit jelent, hogy a mese akkor lesz kész, amikor elalszol?

Vedd figyelembe!
A „Honnan jön a mese?” kérdésnél beszélhetünk a gyerekeknek a mesék kelet-
kezéséről, arról, hogy a népmeséket évszázadokon át adták szájról szájra őseink. 
Tehát a mese a messzi időből, a távoli múltból érkezik hozzánk.
A mese egyes motívumai vándorolhatnak országokon, vagy akár kontinenseken 
keresztül. Tehát a mese jöhet távoli földekről is.
A műmeséket pedig meseírók írták. Ezek a mesék az írók fejéből pattantak ki, a 
képzeletük világából, és a szívükből szólnak.
A mesei tájaknál biztosan előjön az Üveghegy, Óperenciás-tenger stb., ami a „hol 
volt, hol nem volt” valóságtól eltérő, képzeletbeli tereire utal.
Az utolsó kérdésnél beszélgessünk az olvasó/hallgató értelmező, beleélő sze-
repéről! Hogy a mese akkor bomlik ki igazán, ha az, aki hallgatja, részese lesz a 
mesének, képzeletben belelép a mesei térbe (nem kell hozzá feltétlenül aludni, a 
képzeletünk is álomszerű).

1.3b Meséld el!
Hány versszakból áll A mese című vers? Olvassuk fel az első sorokat! Úgy 
hangzik, mint egy mesevázlat. A három pedig jellegzetes meseszám, ami gyakran 
előfordul a mesékben.
Most mesét fogunk alkotni egy rövid vázlat alapján. A mi vázlatunk is három 
pontból áll.

A táblára írjunk fel egy rövid vázlatot egy egyszerű esetről. Például: 
1. Elindultam az iskolába
2. Majdnem elütött az autó
3. De valaki megmentett

A gyerekek írjanak a vázlat alapján egy rövid, de izgalmas mesét (prózában, nem 
versformában)! A mesében bármilyen mesei elem és szereplő szerepelhet, a 
lényeg, hogy minél izgalmasabb legyen! 
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45
perc

15
perc

20
perc
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JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A mesebeli madár 
hangján szólaljon meg 
a mese, folytatódjon a 
gyerekek hangján, eleve-
nedjen meg az írásaik-
ban, rajzaikon.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mese hangos, párbeszé-
des olvasása
Képzeletjáték: párbeszéd 
folytatása
Meseírás
Illusztráció készítése
Felolvasás az írásokból

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, írólap, rajzeszköz

Variáció
A megadott vázlat egyszerű, mindennapi eseményre utal, ami bárkivel meges-
het, ezért alkalmas közös történetmagnak. Ha az osztályunk nyelvileg kreatív, 
és jó gyakorlata van már a szövegalkotásban, akkor kitalálhatunk, alkothatunk 
egy hasonló vázlatot a gyerekek ötletei alapján is. Lényeg, hogy az egész osztály 
ugyanazt a történetmagot dolgozza ki mesévé!

1.3c Mesevariációk összevetése
A vállalkozó gyerekek olvassák fel a meséiket, majd beszéljük meg, hogy a 
népmesék is hasonló módon keletkeztek: egy történetmagot (cselekményvázla-
tot) különféle módon „öltöztettek fel”, meséltek el a mesemondók, ezért marad-
hattak fenn a népmesék több variációban.

1.4 Mesebeli madár

1.4a Itt van legyezőfarkú
Már itt is van a mese. Mesebeli madárral érkezik. 
Olvassa fel a pedagógus Rákos Sándor: Mesebeli madár című versét, érzékeltetve 
a párbeszédet!
Majd a gyerekek párban olvassák el a verset párbeszédesen! Szerepcserével is 
elolvashatják. (Mindezt párhuzamosan, az egész osztály.) Végül néhány vállalkozó 
páros a többiek előtt is felolvashatja párbeszédesen a verset.

Folytassuk a párbeszédet, például ilyen kérdésekkel (a gyerekek is kitalálhatnak 
kérdéseket):
• Mit csinálsz, legyezőfarkú?
• Hová mész, legyezőfarkú? 
• Mire gondolsz, legyezőfarkú? Stb.

1.4b Legyezőfarkú meséje
Írjatok mesét, amelyben legyezőfarkú az egyik (fő)szereplő!
Rajzoljátok le a mesebeli madarat, milyennek képzelitek!
Végül a vállalkozó gyerekek olvassanak fel az írásaikból, mutassák meg egymás-
nak a rajzaikat!

Vedd figyelembe!
Hívjuk fel a figyelmet a vers tömörségére: milyen rövid, és mégis milyen so-
kat mond! Kérjük meg a gyerekeket, hogy most ők se írjanak túl hosszú mesét! 
Élhetnek ők is a mesei hármas számmal: elég, ha három részre tagolják a mesé-
jüket, akár címet is adhatnak a részeknek. (Ebből lesz a mesevázlat. A klasszikus 
bevezetés, befejezés nyugodtan elhagyható.)

10
perc

45
perc

15
perc

30
perc


