
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Mozoo – japán mese
Kínai közmondások 
(online)
Lengyel Balázs: Kicsi Elik 
vadász lesz (részlet)
A megvendégelt kaftán – 
arab mese
A teknősbéka köszönté-
se – ausztrál népköltés, 
Rákos Sándor fordítása
Miklya Luzsányi Mónika: 
A teknősvadászat
Hajnali ének a felhőkről 
– tahiti népköltés, Rákos 
Sándor fordítása 

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal 

Szerencsesütihez szük-
séges anyagok, eszközök: 
színes papír, íróeszköz, 
körző, vonalzó, olló, 
ragasztó
Íves csomagolópapírok
Nagy szőnyeg
Papucs (legjobb egy 
török jellegű papucs, 
mamusz)
Anyagok, eszközök a kaf-
tánhoz: rajzlap, színes, 
mintás csomagolópapí-
rok, olló, ragasztó
Székek

JEGYZETEIM

Világjáró
Minimum 4x45 perces témanap vagy családi délután 
(magyar, dráma, természetismeret, vizuális kultúra)

A gyerekek nyerjenek betekintést távoli népek és kultúrák 
meséibe, hétköznapjaiba, szokásaiba.

Áttekintő vázlat
2.1 Távol-Kelet (Japán, Kína)  45 perc

2.1a Mozoo 10 perc
2.1b Ételek 5 perc
2.1c Közmondások 15 perc
2.1d Szerencsesüti 15 perc

2.2 Északi-sark  45 perc
2.2a Olvadó jégtáblák 10 perc
2.2b Eszkimó-életmód 20 perc
2.2c Képmagyarázat 10 perc
2.2d Köszönés 5 perc

2.3 Közel-Kelet (Törökország)  45 perc
2.3a Papucs a szőnyegen 10 perc
2.3b Kaftánmese 15 perc
2.3c Kaftántervek 20 perc

2.4 Tengeri népek (Ausztráliai szigetvilág) 45 perc
2.4a Tengerparti élmények 5 perc
2.4b Hullámjáték 10 perc
2.4c A teknősbéka köszöntése 10 perc
2.4d A teknősvadászat 10 perc
2.4e Hajnali felhővadászat 10 perc

Összesen:  min. 4x45 perc

A 2. tanegységben megadott órák taníthatók külön-külön is, vagy 
egy 4x45 perces témanapként, esetleg egy forgó rendszerű csalá-
di délután keretei között is.
A helyszíneket érdemes minden esetben megkeresni világtérké-
pen és földgömbön is. 

A Tengeri népek részhez hozhatnak be a gyerekek tengeri kagylókat, tengeri csil-
lagot, tengeri sünt, bármit, amit a tengerparton gyűjtöttek. 
Ügyeljünk a kellékek (szőnyeg, papucs, székek) és a kézimunka anyagaira, 
eszközeire.
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2. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek nyerjenek 
betekintést a távol-keleti 
kultúrába.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mese olvasása, 
értelmezése
Biblikus párhuzam 
keresése
Közmondások megisme-
rése, értelmezése
Távol-keleti ételek meg-
ismerése
„Szerencsesüti” készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Biblia
Szerencsesütihez szük-
séges anyagok, eszközök: 
színes papír, íróeszköz, 
körző, vonalzó, olló, 
ragasztó

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Helyszín: Távol-Kelet   

2.1a Mozoo
Olvassátok el a Mozoo című japán mesét!
• Kiről szól? 
• Miért tűnt lehetetlennek teljesíteni édesanyja kérését?
• Ki evett már bambuszrügyet? Mihez hasonló az íze? 
• Vajon melyik parancsot teljesítette be Mozoo a Tízparancsolat törvényei közül? 

(2Mózes 20)

Vedd figyelembe!
Beszéljünk a gyerekeknek arról, hogy Kínában nagyon erős a szülők, illetve az 
ősök tisztelete! Az anya és az apa szava szentnek számít, és régen a meghalt ősö-
ket istenként tisztelték. 
A kínai mese nem zsidó vagy keresztény gyökerű. Mégis beteljesíti a fiú az 5. paran-
csolatot a tíz közül. Hogy lehet ez? (A törvény a szívébe van írva, vö. Róma 2,14–15) 

2.1b Ételek 
Párosítsátok össze a távol-keleti ételek leírását és a fényképét a tankocka 
feladatban!

2.1c Közmondások 
Olvassátok el a kínai közmondásokat, és mindenki válasszon ki hármat! 
Értelmezzétek a közmondásokat, melyik mit jelent!

Vedd figyelembe!
A Reftantáron megtalálható közmondásokból annyit nyomtassunk ki és vágjunk 
fel csíkokra, hogy minden gyereknek jusson 3-3 db! 
A szólások, közmondások ma már ritkán jelennek meg a közbeszédben, ezért ez 
a feladat gondot okozhat a gyerekeknek. Ebben az esetben 3 fős csoportokban 
dolgozzanak együtt, egymás erősítve! 

2.1d Szerencsesüti 
Készítsetek magatok is „szerencsesütit”! A színes papírra rajzoljatok körző-
vel egy 10 centiméter átmérőjű kört! Egy 1 centiméter széles, 10 centiméter hosz-
szú papírszalagot is vágjatok ki, majd írjátok rá a szalagra az egyik közmondást! A 
körlapot hajtsátok ketté, helyezzétek bele a szalagot, és a szélét ragasszátok le, 
majd hajtsátok össze úgy, mint a szerencsesütit!
Ha mindenki készen van, dobjuk egy kalapba a sütiket, azután mindenki húzzon 
egyet magának! Vajon mit talál benne?
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek nyerjenek 
bepillantást az eszkimók 
(inuitok) életébe.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Olvadó jégtáblák játék
Szöveg felolvasása, 
értelmezése
Multimédiás feladat: Esz-
kimók élete képekben
Inuit köszönés

JEGYZETEIM

Vedd figyelembe!
Ha az órát délutáni foglalkozás keretében tartjuk, és van rá megfelelő helyszín 
(konyha), akkor „igazi” szerencsesütit is készíthetünk. Ekkor természetesen az 
időkeretet is bővebbre kell hagyni. Annak ellenére, hogy az eredeti kínai recep-
tet jól elkészteni nem olyan könnyű, mint amilyennek látszik. De ha egyszerű, 
vékonyra nyújtott linzertészta körökbe rejtjük a tanácsot, és azokat félbehajtva, 
a szélüket összenyomva, majd szerencsesüti formára hajtogatva sütjük ki, akkor 
hasonló élményben lesz részünk, mintha az eredeti receptet használnánk. 
Szerencsesüti recepteket találunk a Reftantáron. 

2.2 Helyszín: Északi-sark

2.2a Olvadó jégtáblák
A gyerekeket osszuk 6-8 fős csoportokra, és minden csoportnak adjunk 
egy ív csomagolópapírt! Ők lesznek a jegesmedvék, a csomagolópapír a jégtábla, 
amelyen mindenkinek el kell férnie. Adott jelre álljanak rá a csomagolópapírra 
mindnyájan! Azután olvadni kezd a jégtábla: minden egyes körben felére kell 
hajtogatni a csomagolópapírt, és a gyerekek feladata, hogy így is elférjen rajta 
mindenki. Melyik csoport képes a legkisebb jégtáblán elférni?

Vedd figyelembe!
A játék előtt beszélhetünk a gyerekeknek arról, hogy a globális felmelegedés miatt 
a jégtáblák olvadása valós probléma, amely a jegesmedvék életét (is) veszélyezteti. 
Mivel az ökológiai problémák általában érdeklik a gyerekeket, ezt a játékot is 
szokták szeretni, és hagyhatunk rá több időt, ha van lehetőségünk.

2.2b Eszkimó-életmód
Beszéljük meg, hogy az eszkimók, akik magukat inkább inuitoknak neve-
zik, az Északi-sarkvidéken élnek! Olvassuk el Lengyel Balázs: Kicsi Elik vadász lesz 
című történetét, ami egy eszkimó kisfiúról szól!
Először a pedagógus olvassa fel a történetet, majd a szöveg alapján beszélges-
sünk arról, hogyan élnek az eszkimók!
• Mi az asszonyok dolga? 
• Mi a férfiak dolga?
• Mi minden „terem” az eszkimók földjén?
• Mi volt Elik nagy fogása a tengerből? Miért volt ez olyan nagy dolog?
• Hogyan nézett ki Elik kajakja? 

2.2c Képmagyarázat 
Nézzük végig az Élet a sark-körön című tankocka képeit, és azonosítsuk: 
Mit látunk a fotókon?
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Bepillantás a török 
kultúrába.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zenehallgatás
Mozgásos játék
Szöveg olvasása, 
értelmezése
Címadás
Jellemző közmondás 
alkotása
Török kaftán készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Nagy szőnyeg
Papucs (legjobb egy 
török jellegű papucs, 
mamusz)
Anyagok, eszközök a kaf-
tánhoz: rajzlap, színes, 
mintás csomagolópapí-
rok,  olló, ragasztó 

2.2d Köszönés
Az inuitok úgy köszönnek egymásnak, hogy összedörzsölik az orrukat. 
Köszöntsük mi is így egymást!

2.3 helyszín: Közel-Kelet (Törökország)

2.3a Papucs a szőnyegen
A terem közepén terítsünk le egy nagy szőnyeget! Kérjük meg a gyerekeket, 
hogy vegyék le a cipőjüket, úgy lépjenek a szőnyegre! Ugyanis most a 
Közel-Keletre, pontosabban Törökországba megyünk, ahol a cipő, papucs 
levételével a tiszteletünket fejezzük ki. Viszont, ha valakit megdobálnak ci-
pővel vagy papuccsal, az Törökországban azt jelenti, hogy nagyon haragszanak rá.
Így most egy papucsos játékkal kezdünk:
A gyerekek üljenek körbe, és a zene ütemére adogassák körbe a papucsot! Időkö-
zönként, hirtelen állítsuk meg a zenét! Akinek a kezében marad a papucs, kiesik. 
Majd nézzük meg a tankocka képeit a hagyományos török férfi-viseletről (kaftán, 
turbán, papucs)!

Vedd figyelembe!
A tankocka zenelejátszóján török esküvői népzenét hallgathatunk. Erre játszhat-
juk a játékot.

2.3b Kaftánmese
A gyerekek olvassák el A megvendégelt kaftán című arab mesét! Gondol-
kodjanak el a következő kérdéseken, feladatokon, majd beszéljük meg közösen:
• Adj új címet a mesének!
• Milyen közmondás illik erre a mesére? (Például: Nem a ruha teszi az embert.)
• Találj ki egy bölcs mondást a mese alapján, amiben benne van a kaftán szó!
• Játsszuk el, hogyan fogadta vendégét a gazda, amikor az szegényes ruházatban, 

és amikor gazdagban érkezett!

2.3c Kaftántervek
Állítsuk össze egy hagyományos török férfi divatház áruválasztékát! Ter-
vezzünk kaftánokat színes papír (csomagolópapír) -applikációval vagy rajzolással!
A kaftán tervezéséhez a gyerekek vágják ki a kaftán formáját (T-alak), és úgy 
ragasszák rá a mintát! A papírapplikációhoz mintás csomagolópapírokat vásárol-
junk, melyek a török, perzsa ornamentikát idézik!

Vedd figyelembe!
Ha van rá lehetőség, a feladat egy teljes tanórát is igénybe vehet. 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek nyerjenek 
bepillantást az ausztrá-
liai szigetvilág népeinek 
életébe.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Székfoglaló, mozgásos 
játék
Vers kifejező olvasása
Fantáziajáték
Ismerettartalmú szöveg 
olvasása, értelmezése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Székek

JEGYZETEIM

2.4 helyszín: Tengeri népek

2.4a Tengerparti élmények
Beszélgessünk! Ki járt már tengernél? Milyen tapasztalataitok voltak? Mit 
szerettetek a tengerben, a tengerparton, és mit nem? Láttatok-e tengeri élő-
lényeket? Ha igen, miket? Tudjátok-e, mi az apály és dagály? (Ha nem tudják, 
magyarázzuk el!)
Ha hoztak a gyerekek kagylókat, nézegessük meg azokat is! 

2.4b Hullámjáték
A székfoglaló, mozgásos játék, főszereplője egy hajóskapitány. 
A játékosok szorosan körben elhelyezett székeken ülnek. Középen áll a kapitány, 
aki utasításaival irányítja a játékot: 
„Hullám jobbról” – egy székkel balra kell ülni. 
„Hullám balról” – egy székkel jobbra kell ülni. 
„Dagály” – összevissza kell helyet kell cserélni mindenkinek. 
Közben a kapitány figyel, és ha üres széket talál, ráül. Akinek nem jut szék, az lesz 
a következő játékban a kapitány.

(Forrás: Varga Edit: Drámajáték gyűjtemény, amely letölthető a Reftantárról)

2.4c A teknősbéka köszöntése
Olvassuk el A teknősbéka köszöntése című ausztrál népköltést Rákos 
Sándor fordításában!
Milyen hangulatú ez a vers, mit fejez ki? 
Olvassuk fel ujjongva, örömmel!
Mit gondoltok, miért örültek annyira az ausztrál bennszülöttek, hogy meglátták a 
sekély vízben a teknősbékát?

Olvassuk fel a verset szóló és kórus párbeszédeként! A szólót egy jó hangú, jól 
olvasó gyerek vállalja, a kórusban mindenki részt vesz, és lehet dobolni hozzá 
széken, asztalon (a szóló álló, a kórus szövege dől betűvel jelölve), vagy akár 
mozgással is kísérhetik a törzsi éneket: 

Nézek, nézek dél felé, 
a tengeren dél felé nézek. 
Teknősbéka! Ott! A mély vízben. 
Nagy-homok-dombról kiáltozás, 
nagy-homok-dombról kiáltozás. 
Azt kiáltják, táncot járunk az éjjel. 
Teknősbéka! A sekély vízben. 
Teknősbéka! Itt vagy! 
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Vedd figyelembe!
Hogy miért örültek annyira a teknősbékának, arra sokféle ötlete lehet a gyere-
keknek, engedjük, hadd szárnyaljon a fantáziájuk!
Tisztázzuk, hogy itt nem ékszerteknősről van szó, hanem óriásteknősről, amely 
egy-másfél méteresre is megnőhet.

2.4d A teknősvadászat
• Olvassuk el Miklya Luzsányi Mónika: A teknősvadászat című regényrész-

letet, amely Molnár Mária mártír misszionárius életének egy eseményét eleve-
níti meg! Molnár Mária az Ausztráliához tartozó Admiralitás-szigeteken szolgált 
több évtizedig, a bennszülöttek között élt, és megfigyelte az életmódjukat.

• Figyeljük meg mi is, miért volt fontos a bennszülötteknek a teknős! Miért örül-
hettek neki, amikor meglátták a sekély vízben? 

• Hogyan vadászták, miért volt veszélyes a teknősvadászat?
• Mire használta fel Isten a balul sikerült teknősvadászatot?

2.4e Hajnali felhővadászat
Végezetül olvassunk el egy Tahiti szigetéről származó népköltést, Hajnali 
ének a felhőkről címmel (szintén Rákos Sándor fordítása)!
A dal szerint ki játszadozik a felhőkkel? 
Ki az az Oro-opaa? 
A szövegből nem derül ki világosan, úgyhogy engedjük szabadjára a fantáziánkat! 
Képzeljük el Oro-opaa-t, és írjuk le, ki és milyen is ő!

Játsszunk felhővadászatot! Ki lesz a felhővadász? Aki vállalkozik rá, annak fel kell 
olvasnia a verset.
A felhővadász hangosan olvas, a többi gyerek a terem közepén gomolygó felhőt 
alkot. Ők most a felhőrészecskék, és amíg szól a vers, „gomolyognak”. Mikor vége 
a dalnak (a versnek), megáll a gomolygó mozgás, és a felhőalakzat mozdulatlan-
ná merevedik (mint a szoborjátékban). A felhővadász megnevezi, mihez hasonlít 
a felhő. Ha megvan a felhő neve, megmozdulhatnak a felhőrészecskék, és új 
felhővadászt választunk. A felhőnevet fel lehet írni a táblára, ahány találó felhő-
nevünk van, olyan gazdag a zsákmány.
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