
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Csík Mónika: Régimódi 
mesehős

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Tábla, kréta/filc
Grafikai munka eszközei, 
anyagai
Ajánlott technika: színes 
ceruza, filc, zsírkréta 
(esetleg tempera, papír-
kollázs)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Meseszereplők tulajdon-
ságainak felelevenítése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Barkochbajáték mesei 
szereplőkkel 

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tábla, kréta/filc 

JEGYZETEIM

Mesehősök
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó, 

szöveg- és képalkotó óra 
(magyar, vizuális kultúra)

A gyerekek éljék bele magukat egy meseszereplő helyzetébe, 
tervezzék meg ruháit, eszközeit!

Áttekintő vázlat
3.1 Ki vagyok én?  15 perc
3.2 Mesehősök  30 perc

3.2a Régimódi mesehős  10-15 perc
3.2b Ha én mesehős lennék  15-20 perc

3.3 Jelmeztervezés, kiállítás  45 perc
Összesen:  2x45 perc

A grafikai munka anyagainak, eszközeinek előkészítése. A képal-
kotás lehetőségeit bővíthetjük temperafestéssel, papírkollázzsal.

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Ki vagyok én?

Egy vállalkozó gyerek jöjjön ki a tábla elé, álljon szembe az osztállyal! A gyerek 
mögé, a táblára írjuk fel egy mesekarakter nevét úgy, hogy mindenki lássa, de ő 
ne! Ne konkrét mesehősöket nevezzünk meg, hanem karaktertípusokat, például: 
királylány, banya, óriás, királyfi, lovag stb.! 
A tábla előtt álló gyerek az a mesekarakter, akinek a neve a táblán van, de egy 
varázslat miatt elfelejtette, hogy ki is ő valójában (és persze nem nézhet hátra). 
Az osztálytársak a segítők, ám ők is el vannak átkozva: nem tudnak beszélni, csak 
bólogatni képesek. A tábla előtt álló hősünknek az a feladata, hogy olyan kérdé-
seket tegyen fel, amire az osztály igennel vagy nemmel tud bólogatva válaszolni, 
hogy ő minél hamarabb kitalálhassa, ki is valójában.
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3. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

10
perc
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JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek éljék bele 
magukat egy mesehős 
szerepébe nyelvi eszkö-
zök segítségével.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Hangos olvasás
Vers értelmezése, be-
szélgetés
Verstranszformáció

Vedd figyelembe!
A játékot többször megismételhetjük, annak függvényében, milyen ügyes a kita-
láló, mennyi időre van szüksége.
A pedagógusok tapasztalatai szerint ezt a játékot nagyon szeretik a gyerekek. Ha 
nem kerül sorra mindenki, akkor szabadidős tevékenység keretében (szünetben, 
délután) is játszhatjuk a játékot. 

3.2 Mesehősök

3.2a Régimódi mesehős
Olvassuk el versszakonként váltó olvasással hangosan Csík Mónika: Régi-
módi mesehős című versét!
• Mi történt a valóságban?
• Vajon álmodott vagy képzelődött a versbeszélő?
Keressük meg azokat a sorokat a versben, amelyek ezt a másféle tudatállapotot 
jelölik!
• Miért gondoljuk az egyiket, miért a másikat? (Valójában álom és ébrenlét közöt-
ti állapotot mutat be a vers.)
• Miért jó ébren álmodni, álmodozni? 
• Mi minden lehetsz az álmodozásaid közben? (Bármi, például gyerekből lovag.)

3.2b Ha én mesehős lennék
Olvassátok el újra magatokban az első két versszakot! 
• Ha innen kellene folytatnotok a verset, vajon mi történne veletek? 
• Mivé változnátok?
• Milyen ruhát hozna a lakáj?
• Milyen társaitok, eszközeitek lennének egy ilyen „varázslat” folytán? 
Fejezzétek be a verset néhány mondattal! Nem kell feltétlenül verset írni, de 
ha szeretnétek, azt is lehet. A versnek nem kell mindenképpen rímelni, írhattok 
szabadverset is.

Végül olvassatok fel az írásaitokból!

Vedd figyelembe!
Ez a feladat, főleg a szövegek felolvasásával, több időt is igénybe vehet.

30
perc

10-15
perc

15-20
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek éljék bele 
magukat egy mesehős 
szerepébe vizuális eszkö-
zök alkotó használatával.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Jelmez- vagy díszletter-
vezés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Grafikai munka eszközei, 
anyagai: színes ceruza, 
filc, zsírkréta, rajzlap

JEGYZETEIM

3.3 Jelmeztervezés

Ti melyik mesehős bőrébe bújnátok szívesen? 
Tervezzétek meg a ruhatárát! Vagy ha nincs szüksége ruhára (például sárkány, 
táltos paripa), akkor rajzoljátok le őt magát a legpompásabb megjelenésében, 
felszerelésével, tárgyaival együtt (például lószerszám, fegyver)!

Végül rendezzetek az elkészült munkákból kiállítást! Ha van rá idő, egy kis kiállí-
tás-vezetést is rögtönözhetünk.

Vedd figyelembe!
Ajánlott technika még a temperafestés, papírkollázs.
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45
perc


