
FELDOLGOZOTT MŰVEK
A szamárfülű királyfi – 
portugál mese

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz
(Írólap, rajzeszköz)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek éljék bele 
magukat a mese alapszi-
tuációjába, empátiafej-
lesztés.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Projekciós játék

JEGYZETEIM

Szamárfülű királyfi
2x45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra

(magyar, dráma, kreatív írás)

A gyerekek értsék meg a mese szereplőinek motivációit, diffe-
renciáljuk a titoktartás, szófogadás fogalmát. Beavató mese a 
titoktartás, engedelmesség uralkodói tudományába.

Áttekintő vázlat
4.1 Tündéri ajándék  5 perc
4.2 Szamárfülek  35-40 perc

4.2a Az adomány 10 perc
4.2b Mi lehet az oka? 15-20 perc
4.2c A titoktartók 10 perc

4.3 Folytatásos mese 45 perc
Összesen:  2x45 perc

A levélírás harmadik osztály elején több előkészületet igényel. 
Szánhatunk külön alkalmat a formai előkészítésre. De az is meg-
oldás, ha eltekintünk a formai követelményektől, és megelég-
szünk a tündér gondolataival.

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Tündéri ajándék

Képzeljétek el, hogy ti vagytok meseország tündérei! A királynak kisfia született, 
és téged kért meg, hogy adj neki három olyan ajándékot, ami hasznára lesz egész 
életében.
Mit ajándékoznál neki, és miért? Írj egy ajándéklistát, indoklással együtt!

Vedd figyelembe!
Szánhatunk rá időt, hogy a gyerekek felolvassák ajándéklistáikat és indoklásai-
kat, majd szavazással kiválaszthatjuk, hogy az osztály mely ajándékokat tartja a 
legfontosabbnak. Így persze időigényesebb a feladat.
Ha szánunk rá időt, improvizációs játékkal eljátszhatják a gyerekek az ajándékok 
átadását is. 

JEGYZETEIM

140

4. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

5-10
perc



JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A cselekvés lehetséges 
szándékának keresé-
se, a következmények 
vizsgálata, a titoktartás, 
szófogadás szerepének 
felismerése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szándék, előzmény 
kitalálása 
Egyéni és csoportvéle-
mény kialakítása
A szereplők motivációjá-
nak elemzése, megértése

4.2 Szamárfülek

4.2a Az adomány
A pedagógus olvassa fel hangosan A szamárfülű királyfi című portugál nép-
mese első részét, addig, amíg a harmadik tündér szamárfület nem ad a királyfinak!
Mit gondoltok, miért tett ilyet a harmadik tündér? – Hallgassuk meg a gyerekek 
ötleteit, de ne értékeljük! 

4.2b Mi lehet az oka?
Mi lehet a válasz? A gyerekek olvassák el az egész mesét kis csoportokban! 
(Előtte tisztázzuk a gyónás fogalmát!) 
Majd beszéljék meg, miért tett ilyet a harmadik tündér! Aztán miért vonta vissza? 
Miért nem szólt róla a királynak? Mi volt a célja ezzel? 
Végül számoljanak be róla a csoportok, mire jutottak!

Vedd figyelembe!
A kiscsoportos beszélgetés párhuzamosan zajlik, majd közös megbeszélés követi, 
amikor a csoportok egy-egy képviselője összefoglalja a véleményüket.

4.2c A titoktartók
Van egy fontos mellékszereplő is, a borbély. Ő hogyan kerül a történetbe? 
Miért nem tudta magában tartani a titkot? Jó megoldást választott-e? – Beszél-
gessünk erről, majd kérdezzük meg:
Ki az, aki tartani tudta a titkot? Ki volt a „hős” a titoktartásban?
Mit gondoltok, ezek után, milyen „adományt” kapott a tündértől a királyfi? Mire 
tanította meg őt (és az öreg királyt) ez a próba? 

Vedd figyelembe!
A tündér csak közvetítő volt, adományát felfoghatjuk egyfajta „beavatásnak” vagy 
próbetételnek: felelősséggel bíró uralkodónak az való, aki hosszútűrő módon ké-
pes megőrizni egy titkot, illetve engedelmeskedni atyja – a király – parancsának. 
Az önfejű vagy a fecsegő ne akarjon király lenni, az szamár marad. A kitartó és 
szófogadó viszont megkapja ajándékát: szamárfülűből igazi, nemes szívű király 
lehet, aki teljes felelősséggel tud gondoskodni a rábízottakról.
A próba kiállása által a királyfi és a király is gazdagodott.

Kapcsolódó
Bibliai párhuzamok a Példabeszédek könyvéből: 
Hallgass, fiam, apád intésére, és ne hagyd el anyád tanítását, mert ékes koszorú 
ez a fejeden és ékszer a nyakadon! (1,8–9)
A bölcs szívű megfogadja a parancsokat, a bolond beszédű pedig elbukik. (10,8)
A rágalmazó titkokat fed fel, azért a fecsegővel ne barátkozz! (20,19)
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35-40
perc

10
perc

15-20
perc

10
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
Folytassák a mesét 
a gyerekek írásban, 
a választott szereplő 
helyzetét, motivációit 
átgondolva

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Kreatív írás: levél, törté-
net, mese

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
 Írólap, rajzeszköz

JEGYZETEIM

4.3 Folytatásos mese

Mi lehet a mese folytatása (A szamárfülű királyfi)? Kiderül-e valaha is, mi volt a 
tündér igazi szándéka? Milyen király lesz a volt szamárfülű királyfiból? És mi lesz 
a borbéllyal?
Egyéni vagy csoportmunkában dolgozzátok ki a folytatás egy-egy részletét, epi-
zódját! Javasoljuk hozzá a következő „munkacímeket”:
• A tündér levele – Fogalmazd meg a tündér levelét a tündér nevében a királynak, 

amelyben elmagyarázza, mi is történt valójában! 
• A titoktartó király – Írjatok egy mesébe illő történetet arról, milyen király lett a 

királyfiból, aki megtanult titkot tartani!
• A fecsegő borbély – A borbély is megtanulhatott valamit: „A lyuknak is füle van.” 

(Mifelénk ezt úgy mondják: „A falnak is füle van.”) De vajon mit tanult belőle? Írj 
róla egy mesét! 

Aki hamar elkészül, illusztrációt is készíthet az írásához.
Végül a vállalkozók olvassanak fel elkészült műveikből!

Vedd figyelembe!
A levélírás harmadik osztály év elején segítséget kíván a pedagógustól, hiszen 
még csak ekkor kezdenek el a gyerekek fogalmazást tanulni. Ezért tisztázzuk a 
levélírás formai jegyeit! 

Kezdhetik a gyerekek a munkát csoportkörben közös ötleteléssel, majd folytat-
hatják az írással egyénileg is.
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45
perc


