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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Nehéz az emberek 
kedvében járni – szerb 
népmese

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Sálak, sapkák

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A mesében megjelenő 
alaphelyzet modellálása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos erő- és ügyes-
ségi játék

Egymás hátán 
– szerb népmese 

feldolgozása
45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

(magyar, dráma, testnevelés)

Egy szerb népmese feldolgozása, ami ismerős élethelyzetet pél-
dáz: mások dolgában mindig okosabbak vagyunk, és könnyen be-
leszólunk. Pedig a saját dolgunkban kell jó döntéseket hoznunk.

Áttekintő vázlat
6.1 Én cipellek, te cipelsz  10 perc
6.2 Nehéz az emberek kedvében járni 35 perc

6.2a Pantomim 15 perc
6.2b Dramatizálás  10 perc
6.2c Összegzés  10 perc

Összesen: 45 perc

Az első feladatot mindenképpen szabad, füves területen vagy a 
tornateremben végezzük el! De az egész óra tartható a szabadban 
vagy a tornateremben.

FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Én cipellek, te cipelsz…

A gyerekek álljanak háttal egymásnak, és a karjaikat fonják össze! Majd egyikük 
hajoljon jó mélyen előre, és vegye hátára a másikat, annyira, hogy a társa lába 
már ne érjen a földre! Ehhez egy bemutatórajzot találunk a Reftantáron.

Vedd figyelembe!
A játék a „Sótörés” című népi játékból indul ki.
Ügyeljünk, hogy azonos erőben lévő gyerekek kerüljenek párba! A balesetveszély 
miatt füves területen, tornateremben játsszuk, semmiképpen sem a padok kö-
zött! Az egész óra megtartható a szabadban vagy a tornateremben.
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6. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

10
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek mozgással 
és dramatizálással éljék 
végig a mesét. Üzenet 
megfogalmazása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
A cselekmény modellálá-
sa mozgással
A mese dramatizálása
Lényeg kiemelése, meg-
fogalmazása

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Sálak, sapkák 

6.2 Nehéz az emberek kedvében járni

6.2a Pantomim
A gyerekek olvassák el a Nehéz az emberek kedvében járni című szerb 
népmesét, majd alkossanak háromfős csoportokat! Osszák szét a szerepeket! Az 
apa vegyen fel egy sapkát, a szamár fejére pedig kössünk egy sálat (lelógó végei 
jelképezik a szamár fülét)! 
Majd a pedagógus olvassa fel a mesében megjelenő dilemmát, a gyerekek pedig 
jelenítsék meg az aktuális megoldást:

1. Alaphelyzet: Nem jó, hogy a fiú gyalogol
2. Nem jó, hogy az apa gyalogol
3. Mindketten a szamáron
4. Senki sem ül a szamáron
5. Szamár a vállakon
6. Végső megoldás

6.2b Dramatizálás
Játsszuk el a mesét hat jelenetre bontva! A gyerekeket osszuk hat csoport-
ra, és készüljenek fel az adott jelenet bemutatására!

6.2c Összegzés
A jelenetek megtekintése után beszéljük meg, hogy 
• Mikor (mely jelenetekben) követett el hibát az apa? 
• Mikor döntött helyesen? Miért?
• Hogyan fogalmazta meg magának a tanulságot?
• Ti milyen tanácsot adtatok volna már az elején, hogy helyesen tudjon dönteni 
és cselekedni?

Vedd figyelembe!
Ha van időnk, beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy velük előfordult-e már 
hasonló!
Ha igen, el tudnák (el szeretnék-e) mesélni?

A tanegység kétszer 45 percben is tanítható. Így bőven jut idő a mozgásos játékra 
és a jelenetek megbeszélésére is. 
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