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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Dániel András: 
Gombkirály
Miklya Zsolt: 
Gombolós mese

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Internet, projektor, 
hangfal 

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Sokféle gomb
Rajzlap (A4-es, A3-as)
Kollázskészítés eszközei, 
anyagai: színes és min-
tás papírok, textil- és fo-
nalmaradékok, szalagok, 
gombok, patentok stb. 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Empátia- és fantáziafej-
lesztés.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Projekciós játék, beszél-
getés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Sokféle gomb

Gombolós nap
3x45 perces komplex témanap 

(magyar, dráma, kreatív írás, vizuális kultúra)

Empátia, beleélés segítségével a kicsi, jelentéktelen fontosságá-
nak átélése irodalmi műveken keresztül. Főszerepben a gombok.

Áttekintő vázlat
4.1 Gombkarakterek  15 perc
4.2 Gombkirály  30 perc

4.2a Kicsinéni, Kicsibácsi  15 perc
4.2b Mesealkotás  15 perc

4.3 Gombolós mese  45 perc
4.3a Címadás kép alapján  5 perc
4.3b Vers, szólás, közmondás  15 perc
4.3c Kardigánmese 25 perc

4.4 Kollázskép 45 perc
Összesen:  3x45 perc

Teremrendezés, csoportbontás előkészítése. A gombok, kollázs-
anyagok beszerzésére időben előre kell gondolni! A gyerekeket, 
családokat is megkérhetjük a textil-, fonal- és gombgyűjtésre, 
akár már év elején.

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Gombkarakterek 

Vigyünk be annyi különféle gombot, hogy minden gyerek ki tudjon választani 
magának egyet, és legyen bőven választék!

Válasszatok ki magatoknak egy-egy gombot! Nevezzétek el! Ha mesében szere-
pelne, milyen típusú hős lenne? Mutassátok be (mondjátok el és/vagy írjátok le) 
néhány személyiségvonását!

4. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

35
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék meg 
Dániel András meséjét, 
majd alkossák tovább.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Meseolvasás, értelmezés
Mesealkotás szóban 
(esetleg írásban)

JEGYZETEIM

4.2 Gombkirály 

4.2a Kicsinéni, Kicsibácsi
A pedagógus olvassa fel Dániel András: Gombkirály című meséjét!
Keressük ki: 
• Hova akarta felvarrni a Gombkirály Kicsinénit és Kicsibácsit?
• Szerintetek miért?
• Mivel lehet Kicsibácsit felvarrni a Gombkirály paplanára? 
• És mivel lehet Kicsinénit? 
• Hogyan reagált erre a Gombkirály? Játsszuk el!

Vedd figyelembe!
A mese hosszú mondatai első olvasásra nehezen érthetőek, főleg a gyengébben 
olvasó gyerekeknek. Ezért (is) nagyon fontos, hogy először a pedagógus olvassa 
fel a mesét! A gyerekek előbb hallás után értelmezzék a szöveget, majd keressék 
ki a pontos válaszokat! 

4.2b Mesealkotás
Kis csoportokban alkossatok mesét szóban a két különböző cérna meg-
szerzéséről:
Hogyan szerezheti meg a Gombkirály a szükséges cérnákat? 
1. feladatcsoport:

a. Hogyan jut el az északi köd égbenyúló oszlopaihoz?
b. Milyen a Páfrányfű Palota?
c. Hogy jut be a kapu nélküli alabástrom toronyba?
d. Hogyan fonja meg a fonalat a tavaszi virradat lazacszín fényéből? 

2. feladatcsoport:
a. Kik a négy Négy Égtáj Fenevadjai?
b. Hogyan lehet bejutni a szigorúan őrzött Fellegpagodába?
c. Hogyan találja meg a titkos termet?
d. Hogy győzi meg a titkos barátokat arról, hogy adják át neki az éjfekete 

selyemfonalat?

Vedd figyelembe!
A mesealkotás lehet önálló, írásos feladat is. Így kitölthet egy teljes fogalmazásó-
rát, vagy kiadhatjuk házi feladatként. 
Egy-egy feladatcsoport témájára több kis csoportot is szervezhetünk.
Érdemes tisztázni a következő szavak jelentését: páfrány, alabástrom, lazac, pagoda.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A versszöveg alapján 
fejlesztjük a gyerekek 
kicsi, jelentéktelen iránti 
empátiáját, nyelvi krea-
tivitását.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Címadás kép alapján
Néma, értő olvasás
Vers értelmezése, szólás, 
közmondás jelentése
Közmondások alkotása
Kreatív írás: mese próza-, 
esetleg versformában

4.3 Gombolós mese

4.3a Címadás kép alapján
• Mi lehet a mese címe, amihez ezt az illusztrációt készítették? Szabad asz-

szociációs játék.
Kivetítjük Schall Eszter illusztrációját (a Végtelen sál című kötetből), amely elér-
hető a Reftantáron.

4.3b Vers, szólás, közmondás
Olvassák el a gyerekek magukban némán Miklya Zsolt: Gombolós mese 
című versét! Figyeljék meg: 
• Mi történt a kicsi gombbal?
• Ki találta meg? 
• Mit csinált vele? 

Hallgassuk meg a gyerekek válaszait, majd folytassuk a szöveg felfedezését:
A verses mesében elbújt egy szólás és egy közmondás is. 
• Megtaláljátok-e mindkettőt? 
• Hogy szólnak valójában? Mit jelentenek? Mikor használjuk őket?

• „bal zsebem fénye” – szeme(m) fénye
• „Ha a jobb zsebem sír, a bal zsebem nevet.” - Egyik szeme(m) sír, a másik 

nevet.

Milyen közmondás illene még mesecímnek ehhez a meséhez? 
Találjunk ki saját közmondásokat a meséhez, a benne rejlő gondolatok alapján! 
Például: 

• Ha túl sokat ugrálsz, rosszul jársz. 
• A mélynél is van mélyebb.
• Nagyi szeme mindent lát. 
• Ki a kicsit megbecsüli, csodára talál. 
• Gomb nem vész el, csak meglapul.
• Stb.

Vedd figyelembe!
Jelentések és párhuzamok:
Szeme fénye: nagyon kedves neki
Lásd: „Őrizz engem, mint szemed fényét.” (Zsoltárok 17,8)
Egyik szeme sír, a másik nevet. – egyszerre szomorú és vidám, boldog.
Gyakori mesekezdő motívum, lásd a Mirkó királyfi elején: „a királynak az egyik 
szeme folyvást sír, a másik meg nevet.”
Az elveszett gomb megkeresése és helyének megtalálása. – Lásd: „Mert az Em-
berfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.” (Lukács 19,10)

45
perc

5
perc

15
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
Versgondolat képi meg-
jelenítése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Illusztráció készítése 
kollázzsal 

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap (A4-es, A3-as)
Kollázskészítés eszközei, 
anyagai: színes és mintás 
papírok, textil- és fonal-
maradékok, szalagok, 
gombok, patentok stb.
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4.3c Kardigánmese
Milyen lehet egy kardigánmese? Ami nagyi kardigánjának bal zsebéből 
bújik elő.
Egyéni, páros vagy kiscsoportos munkában írjatok egy kardigánmesét! Ne legyen 
túl hosszú, hogy elférjen a kardigánzsebben! 

Végül olvassunk fel az elkészült írásokból!

Vedd figyelembe!
Inkább prózaformában írjanak a gyerekek, de ha valaki ragaszkodik hozzá, enged-
jük meg a szabad, lazább formájú verset is! (Kötetlen szótagszám, nem kötelező, 
de lehetnek rímek is.) 
A feladat lényege a mese, mesélés, ne érezzék kényszernek, hogy verset kell írni!
Aki nem tudta befejezni a mesét, annak otthoni feladat lehet.

4.4 Kollázskép

A témanap elején választott gomb felhasználásával a gyerekek készítsék el a 
mesetudó-mesemondó kardigán képét, vagy készítsenek illusztrációt a vershez 
kollázstechnikával! A gomb mellé választhatnak további gombokat, illetve textil 
és papíranyagot, fonalakat, szalagokat.

A képekből készítsenek a gyerekek kiállítást!

Vedd figyelembe!
Maradhatnak a gyerekek kis csoportokban is, ami megkönnyíti a munka szerve-
zését. De alapvetően egyéni képalkotásról van most szó.
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