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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Találós kérdés – szlovák 
népmese, elmondja 
Závada Pál
Esküvő találós kérdéssel 
– bibliai történet, el-
mondja Miklya Luzsányi 
Mónika
Bibliai közmondások 
(online)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal 

Írólap, rajzlap, rajzeszköz
Biblia

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjenek 
meg néhány szlovák 
találós kérdést.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Találós kérdések megfej-
tése – párosító 

Találós kérdések 
szájról szájra – szlovákok

2x45 perces szövegfeldolgozó óra bibliai 
kapcsolódással (magyar, hittan, vizuális kultúra)

A gyerekek ismerkedjenek meg egy szlovák mesével és ennek 
bibliai párhuzamával, illetve néhány találós kérdéssel és köz-
mondással!

Áttekintő vázlat
5.1 Szlovák találósok  15 perc 
5.2 Találós kérdés  15 perc
5.3 Sámson találós kérdése  20 perc
5.4 Bibliai közmondások  40 perc

5.4a Képrejtvény  10 perc
5.4b Közmondások a Bibliában  15 perc
5.4c Képrejtvény rajzolása  15 perc

Összesen: 2x45 perc

A differenciáló feladathoz készítsük elő a rajzeszközöket, és né-
hány Bibliát!

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Szlovák találósok

Tudjátok-e, mennyi hat nyúl egy zsákban? (Várjuk a választ, hadd találgassanak a 
gyerekek!)
Három pár. (Vagy fél tucat.)
Ismerjünk még meg néhány találós kérdést a Hat nyúl egy zsákban című szlovák 
találóskérdés-gyűjteményből! 
Párosítsátok a tankockán olvasható kérdéseket a megfelelő válaszokkal!  (For-
rás: Tóth László: Hat nyúl egy zsákban, szlovák találós kérdések. Madách Kiadó, 
Pozsony, 2009)
Sikerül mindet megfejteni?
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5. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

15
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
Szlovák népmese megis-
merése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mese olvasása, értelme-
zése

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A népmese és a bibliai 
történet összehasonlí-
tása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Bibliai történet olvasása
Szövegek összehason-
lítása, párhuzamok 
kiemelése

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjenek 
meg néhány, a Bibliában 
is szereplő közmondást.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Képrejtvény megfejtése
Bibliai közmondások 
értelmezése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Írólap, rajzlap, rajzeszköz
Biblia
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5.2 Találós kérdés

Olvassuk el a Találós kérdés című szlovák népmesét, és keressük meg benne a 
megfejtést! Ugye, most nem nehéz? 
Mit gondoltok:
• Hogy került tömlöcbe a szegény asszony férje?
• Hogy kerültek a tojások a lókoponyába?
• Hogy juthatott eszébe az asszonynak ilyesmi? (Hogy elvigye a koponyát, és kita-

láljon egy ilyen találós kérdést?)

Vedd figyelembe!
Háttérismeret: Lőcse ma kb. 15 000 fős város Szlovákiában, járási központ, az 
egykori Szepes vármegye székhelye volt.

5.3 Sámson találós kérdése

Akár hiszitek, akár nem, a Bibliában is van egy hasonló történet.
A gyerekek kis csoportokban olvassák el az - Esküvő találós kérdéssel – bibliai 
történet, elmondja Miklya Luzsányi Mónika -, és keressenek minél több hasonló-
ságot a két történet között! Melyik csoport talál többet?

Vajon miért hasonlít ez a két történet ennyire egymásra?
Beszéljük meg, hogy a szlovákok a történelmi Magyarországon jobbára evangéli-
kusok (Luther követői) voltak, így gyakran forgatták a Bibliát, és az hatással volt a 
népmeséikre, népdalaikra is!

5.4 Bibliai közmondások

5.4a Képrejtvény  
Vajon melyik közmondás van elrejtve a képrejtvényben?
(Online elérhető a Reftantáron. Megfejtés: A szem a lélek tükre.) 

Miután a gyerekek megfejtették a rejtvényt, olvassuk fel nekik a vonatkozó ige-
helyet is: „A test lámpása a szem. Ezért a szemed tiszta, az egész tested világos 
lesz.” (Máté 6,22)
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15
perc

20
perc

40
perc

10
perc
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5.4b Közmondások a Bibliában 
Olvassuk el (a Reftantáron találjuk) a gyerekekkel a bibliai eredetű köz-
mondásokat, és közösen magyarázzuk meg, mit jelentenek!

5.4c Képrejtvény rajzolása 
A gyerekek válasszanak egyet a bibliai közmondások közül, és készítsenek 
hozzá képrejtvényt! Aki ügyes, akár többet is rajzolhat a megadott idő alatt. Majd 
mutassák be a rajzaikat!

Variáció
Bővítés, látens differenciálás:
Aki elkészült a rajzzal, és kíváncsi, megkeresheti a Bibliában a közmondás(ok) 
eredeti igéjét. Miben és mennyire változott?
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perc

15
perc


