
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Balázs Imre József: Lo-
vardában
Mirkó királyfi (magyar 
népmese Benedek Elek 
feldolgozásában, részlet)
Tamkó Sirató Károly: 
Csillagjáró Fehér Ráró

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Internet, projektor, 
hangfal 

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg, 
hogy egy adott mesei 
szereplő több mesében 
is előfordulhat. Idézze-
nek fel magukban minél 
több népmesét.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Interaktív feladat cso-
portkötelékben

JEGYZETEIM

Táltos paripa
Minimum 2x45 perces szövegfeldolgozó és 

szövegalkotó óra (magyar, kreatív írás)

A táltos paripák a magyar népmesék és műmesék visszatérő sze-
replői. Ezen az órán kicsit jobban megismerkedünk velük, és azt 
is elképzelhetjük, milyen lenne, ha mi is elrepülhetnénk valahova 
egy táltos paripa hátán.

Áttekintő vázlat
2.1 Meseverseny  15 perc
2.2 Táltos paripák  30 perc

2.2a Hogyan lesz a táltos paripa?  10 perc
2.2b A táltos paripa  20 perc

2.3 Csillagjáró Fehér Ráró  10 perc
2.4 Az én táltos paripám  35 perc
Összesen:  min. 2x45 perc

A meseírás akkor fog jól sikerülni, ha előtte már írtak a gyerekek 
rövidebb mesét vagy történetet. Most sem az a legfontosabb, 
hogy egy kész, kerek és kidolgozott mesét írjanak, hanem hogy 
elinduljon a fantáziájuk, és meg tudjanak fogalmazni legalább 
egy részletet az elképzelt történetből. Ha szükségét látjuk az ala-
posabb előkészítésnek, az írásbeli szövegalkotást megtoldhatjuk 
egy fogalmazásórával.

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Meseverseny

A gyerekek alakítsanak négyfős csoportokat! Vetítsük ki a Népmesék szereplői 
című tankockáról a meseszereplők képeit!
Minden szereplőre három percük van. Melyik csoport tud ezalatt több olyan me-
secímet felírni, amelyben az adott szereplő szerepel?
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2. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

15
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A táltos paripa tulajdon-
ságainak megismerése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers önálló olvasása, 
értelmezése 
Mesehallgatás
Beszélgetés
Interaktív multimédiás 
feladat

Vedd figyelembe!
A szereplőre kattintva a képet félre tudjuk húzni, így jelenik meg a következő. 
Három szereplő van a feladatban: táltos, királylány, sárkány.
Nem csak népmesecímek jöhetnek szóba. Műmeséknél is elég a címet felírni 
(például Süsü, a sárkány).
A meseszereplőket ábrázolhatjuk fürtábrán vagy halmazkarikákban is!

2.2 Táltos paripák

2.2a Hogyan lesz a táltos paripa?
A gyerekek először magukban olvassák el Balázs Imre József: Lovardában 
című versét! 
• Milyen lehet a lódivat? 
• Mit kaphat belőle egy póniló? 
• Egy póniból is lehet táltos? 
• Milyen varázslat kell ahhoz, hogy egy egyszerű póniból táltos paripa legyen? 
• Mit mond erről a vers? 
• Mit gondoltok ti?

2.2b A táltos paripa
A pedagógus olvassa fel a szöveggyűjteményből gyerekeknek a kiválasz-
tott részletet a Mirkó királyfi című magyar népmeséből (Benedek Elek feldolgo-
zása)! Majd válaszoljanak a következő kérdésekre: 
• Hogyan választja ki a királyfi a táltos paripát?
• Hogyan kell gondozni?
• Hogy néz ki a táltos paripa?
• Mi mindenre képes?
• Mindent értettetek a meséből? 
Ellenőrizzük a Mirkó királyfi szómagyarázat című tankocka kép- és szóazonosító 
feladatával:

Vedd figyelembe!
A Harmadik osztályos állami olvasókönyvben szerepel Mirkó királyfi meg a táltos 
paripa meséje, egy rövidebb francia eredetű vándormese.
Érdemes a kettőt összehasonlítani, egymásra építeni a két szöveg feldolgozását, 
ezzel is példázva a mesei motívumok vándorlását. 
A Benedek Elek-féle változat bővebb, több minden kiderül a táltos és a hős kap-
csolatáról. A szöveggyűjteményben közölt részlet arról szól, hogyan lesz a girhes 
csikóból táltos. Ennyi most elég nekünk. A teljes mese megtalálható a Reftantáron.

30
perc

10
perc

20
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A versritmuson keresztül 
a táltoslét átélése han-
gos olvasással.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vershallgatás
Versritmus megfigyelése, 
ritmikus olvasás
Hangjáték: hangos 
olvasás kórusban és 
egyénileg 

JEGYZETEIM

2.3 Csillagjáró Fehér Ráró

Végezetül a pedagógus olvassa fel Tamkó Sirató Károly: Csillagjáró Fehér Ráró 
című versét is! Majd olvassuk együtt a gyerekekkel az első szakaszt hangosan, 
ritmizálva (mondókaszerűen), mintha lóháton lovagolnánk!

Olvassuk el a verset kórus- és szólóolvasással is, a következő felosztásban:
1. szakasz: kórus (mindenki)
2-8. szakasz: szóló (7 vállalkozó olvasó)
9. szakasz: 1. szólam (az osztály fele)
10. szakasz: 2. szólam (az osztály másik fele)
11-12. szakasz (utolsó két sor): kórus (mindenki) 

Vedd figyelembe!
Ütemhangsúlyos versről van szó, az erőteljes ritmust a hangsúlyos szótagokra 
eső nyomaték adja (fő- és mellékhangsúlyos szótagok kiemelve):

Pám,  
pám, 
paripám, 
földön, vízben, levegőben, 
a parányok sűrűjében 
s odakinn a csillagűrben, 
a fénynél is sebesebben 
rohan ám 
Csillagjáró 
Fehér Ráró, 
az én táltos paripám!

A vers dramatikus olvasásával a táltos és mesehős karakterét osztjuk szét és von-
juk össze, ezzel egyén és közösség viszonyát, kapcsolatát érzékeltetve. 
Érdemes megfigyelni, hogy páros sorokból álló versszak 7 van, az összes versszak 
száma pedig 12, mindkettő meseszám.

Variáció
A verset olvashatják a gyerekek párban vagy kis csoportban is hangosan.
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10
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A tanultak alkalmazása 
kreatív szövegalkotás 
során.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Meseírás

2.4 Az én táltos paripám

• Ti hova repülnétek egy táltos paripa hátán?
Fogalmazzátok meg, írjátok le egy mesében!
Óra végén az elkészült munkákból felolvashatnak a gyerekek.

Vedd figyelembe!
Hívjuk fel a gyerek figyelmét, hogy ne írjanak túl hosszú mesét! Ha mégis hosszú 
történetet képzelnek el, elég, ha csak egy részletét fogalmazzák meg.
Lehet csak részletet is olvasni. Aki nem készült el a feladattal, otthon befejezheti.

35
perc


