
MIT AKARUNK ELÉRNI?
Fedezzék fel a gyerekek a 
mese nyelvjátékait, majd 
írjanak új mesét.
 
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Karakterformáló nyelvjá-
tékok felismerése
Verses mese meghallga-
tása, értelmezése
Kreatív meseírás

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Fedezzék fel a gyerekek 
a nyelvi játékokban rejlő 
ábrázoló lehetőséget.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szógyűjtő nyelvi játék
Vers olvasása, szógyűjtés 
Kreatív írás: alliteráló 
szavak, sorok, vers írása

JEGYZETEIM

Egyéb ötletek
FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Bella István: Áni Máni, a zoknihalász 

• Ki lehet az a mesehős, akinek Áni Máni a neve? 
• Milyen karakter lehet?
• És ha hozzátesszük, hogy Áni Máni egy zoknihalász?
Olvassuk fel Bella István: Áni Máni, a zoknihalász című versét a Reftantárról!
• Milyen helyzetet ír le ez a vers? 

• Tudjátok-e, mi az a fregoli? 
Fürdőszobában magasba húzható ruhaszárító eszköz – képet is vetíthetünk róla a 
Reftantárról, képzeljétek el zoknikkal megpakolva!

Írj egy másik mesét a zoknihalászról! (Inkább prózában, mint versben.)

Vedd figyelembe!
Bella István Áni Máni-verseit nevelt kislányának, Annának írta. Kisebb gyereknek 
szólnak ezek a versek, de szójátékaik, nyelvi leleményeik, nyelvteremtő erejük 
miatt a nagyobbak számára is élvezetesek lehetnek.

6.2 Kormos István: Egy fazék méz  

• Mit visz a kishajó? – szógyűjtő nyelvi játék:
• Mit visz a kishajó m-mel? Mindenki mondjon egy olyan szót, ami m-mel kez-

dődik! (Ismétlődés nem lehet, új szavakat kell keresni!)
• Ennyi minden nem fér a kishajóra, muszáj válogatni. Mit visz a kishajó ma-

val? (Ma-kezdetű szavak, ameddig bírjuk.)
• Mit visz a kishajó má-val, me-vel, mé-vel, mi-vel, mó-val, mu-val, mű-vel stb.? 

(Válogassunk, nem kell mindet kipróbálni!)

A kishajó most egy mesét hoz, mézzel és még sokféle m-mel.
Olvassuk fel Kormos István: Egy fazék méz című versét a Reftantárról!
Keressetek m-mel kezdődő szavakat a versben! 
• Mit hozott még a mese, ami az előző játékban nem hangzott el? 
Keressetek f-fel, r-rel, s-sel, sz-szel kezdődő szavakat is! 
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JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A répamese megeleve-
nítése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vershallgatás
Zöldség- és gyümölcs-
szobrászat

Kreatív írás:
További alliteráló szavak, szósorok, verssorok írása. (Az alliterációt betűrímnek is 
nevezzük.)
Írjatok rövid verset, ami valamelyik betű/hang alliterációjára épül (több szó is 
ugyanazzal a betűvel kezdődik)!

6.3 Benedek Elek: A varázsfurulya 

Olvassuk fel Benedek Elek: A varázsfurulya című versét!

A vershez kapcsolódóan zöldség-, gyümölcs- és terményfigurák készítése.

Vedd figyelembe!
A Reftantáron találunk linkgyűjteményeket zöldség-, gyümölcsfigurákhoz.


